
Acta Ple 26/09/2007 Imprimir 

ACTA DE LA SESSIÓ ordinaria núm. 9 REALITZADA PER PLE DE 
L'AJUNTAMENT EL DIA 26/09/2007. 
 
A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 20:00 hores del dia 26/09/2007, 
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 
JOAN JOSEP LÁZARO MONCADA ; REGIDOR 
CRISTINA CONDE REGIDOR ; REGIDORA 
SEBASTIÁN GALLARDO ASENSIO ; REGIDOR 
JUAN JOSÉ RODRIGUEZ GONZÁLEZ ; REGIDOR 
MARGARITA ALBERT GRACIA ; REGIDORA 
SILVIA FUSTER ALAY ; REGIDORA 
ADOLFO GALLEGO SERRANO ; REGIDOR (S'absenta abans de la votació del 
dictamen 13.01)  
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: 
 
MERCÈ CUADRADO SETÓ ; REGIDORA 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
2.- FESTES LOCALS 
2.01.- EXP.: 24/2007. FESTES LOCALS PER AL 2008. 
 
RÈGIM INTERIOR 
 
3.- CORRECCIÓ D'ERROR MATERIAL 
3.01.- EXP.: RHCT07006. CORRECCIÓ D'ERROR MATERIAL. 
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4.- DESIGNACIÓ REPRESENTANT 
4.01.- EXP.: XXXX. DESIGNACIÓ REPRESENTANT SUPLENT CAIXA DE 
TERRASSA. 
 
5.- DONAR COMPTE AL PLE  
5.01.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS D'ALCALDIA 
NÚM. 1295 AL NÚM. 1305, DE DATA 11/07/2007, RELATIUS A LES 
DECLARACIONS DE DEDICACIONS DELS REGIDORS. 
 
6.- RECTIFICACIÓ PUNT 
6.01.- EXP.: XXXX. RECTIFICACIÓ PUNT SEGON DEL DICTAMEN 7.1 
APROVAT EN SESSIÓ DEL 10-07-07 (DEDICACIÓ REGIDORS/ES). 
 
SERVEIS ECONÒMICS 
 
7.- APROVACIÓ PROPOSTA 
7.01.- EXP.: SE/04-07. APROVACIÓ PROPOSTA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
02/07. 
 
8.- DONAR COMPTE AL PLE  
8.01.- EXP.: IPDI070039. DONAR COMPTE ESTAT SITUACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA A DATA 31 DE JUNY DE 2007. 
 
8.02.- EXP.: SE/03-07. DONAR COMPTE ESTAT SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
A 31 JULIOL 2007. 
 
9.- MODIFICACIÓ CRÈDITS 
9.01.- EXP.:IPMC2007/07. MODIFICACIÓ CRÈDITS PRESSUPOST 2007 
EXPEDIENT 07. 
 
10.- RECONEIXEMENT DE CRÈDIT 
10.01.- EXP.: IPRC070001. RECONEIXEMENT DE CRÈDITS. 
 
SERVEIS TERRITORIALS 
 
11.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ 
11.01.- EXP.: SSAG070003. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA PER AL PROGRAMA D'INTERVENCIÓ INTEGRAL EN EL 
BARRI DE LA ROMÀNICA. 
 
12.- APROVACIÓ CONVENI 
12.01.- EXP.: UGCV070006. APROVACIÓ CONVENI COL·LABORACIÓ AMB L’ 
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA. 
 
13.- APROVACIÓ DEFINITIVA 
13.01.- EXP.: UPPE050001. APROVACIÓ DEFINITIVA PLA DE MILLORA 
URBANA DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ UA-13 (FYTISA). 
 
14.- APROVACIÓ ESMENES PROJECTE 
14.01.- EXP.: SPEM070004. APROVACIÓ ESMENES PROJECTE REMODELACIÓ 



ZONA ESPORTIVA MARIA REVERTER. 
 
15.- QUEDAR ASSABENTATS 
15.01.- EXP.: UPPG060001. QUEDAR ASSABENTATS ACORD DE LA COMISSIÓ 
TERRITORIAL D'URBANISME DE BARCELONA. 
 
ALCALDIA 
 
16.- DONAR COMPTE AL PLE  
16.01.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA 
PRESIDÈNCIA. 
 
17.- MOCIONS D'URGÈNCIA. 
 
18.- PRECS I PREGUNTES.  
 
 
DICTÀMENS 
 
 
1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
EXP.: XASP200708. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el propassat 
dia 10 de juliol de 2007, de la qual prèviament s'ha tramès fotocòpia a tots els 
components de la corporació. 
 
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA. 
_____________________ 
 
2 FESTES LOCALS 
 
2.1 EXP.: 24/2007. FESTES LOCALS PER AL 2008. 
 
FESTES LOCALS PER AL 2008. 
 
Expedient: 24/2007. 
 
1. Atenent a l’escrit remès pel departament de Treball de la Generalitat de Catalunya de 
data de sortida 24 de juliol de 2007, en el qual se sol·licita la proposta, per part d’aquest 
Ajuntament, de les dues festes locals per al proper any 2008. 
 
2. Atenent que el Reial Decret núm. 2001/83, de 28 de juliol, en el seu article 46, 
estableix que correspon al Ple municipal determinar aquestes festes. 
 
3. Atenent l’informe tècnic del Departament de Cultura. 
 
A proposta de la Regidoria de Cultura, previ dictamen favorable de la Comissió 
Informativa de Participació ciutadana, relacions ciutadanes i cultura. 
 
S’ACORDA: 



 
Proposar a la Conselleria de Treball de la Generalitat de Catalunya, com a festes locals 
d’aquest municipi de Barberà del Vallès per al proper any 2008, els dies 12 de maig i 7 
de juliol de 2008. 
 
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA 
_____________________ 
 
3 CORRECCIÓ D'ERROR MATERIAL 
 
3.1 EXP.: RHCT07006. CORRECCIÓ D'ERROR MATERIAL. 
 
CORRECCIÓ D'ERROR MATERIAL. 
 
Expedient: RHCT07006. 
 
En virtut del que disposa l’art. 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo 
común i, de conformitat amb els informes tècnics units a l’expedient. 
 
Fent ús de les facultats conferides per la normativa de règim local a aquest òrgan 
municipal, 
 
S’ACORDA: 
 
PRIMER: Subsanar l’error material detectat en l’acord del Ple de la Corporació 
municipal de data 10 de juliol de 2007, d’aprovació dels llocs de treball de personal 
eventual d’aquest Ajuntament, relatiu al lloc de treball denominat “Assessor/a gestió de 
l’Àrea de Serveis Territorials”, en el sentit què on diu “CD: 28” ha de dir “CD: 30”. 
 
SEGON: Practicar, en conseqüència, les rectificacions i actualitzacions que calguin per 
a la total subsanació de l’error material detectat. 
 
VOTACIÓ:  
 
Vots a favor: 12 
Vots en contra: 
Abstencions: 8 
_____________________ 
 
4 DESIGNACIÓ REPRESENTANT 
 
4.1 EXP.: XXXX. DESIGNACIÓ REPRESENTANT SUPLENT CAIXA DE 
TERRASSA. 
 
DESIGNACIÓ REPRESENTANT SUPLENT CAIXA DE TERRASSA. 
 
Conforme a les indicacions de la Secretaria General de la Caixa de Terrassa, resulta 
convenient la designació d'un nou suplent que representi a la Corporació Municipal en 
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 conseqüència, es proposa al ple municipal l'adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER: Designar a la Sra. Ana del Frago Barés, titular del DNI 46330502-S, com a 
representant municipal suplent en l'Assemblea General de la Caixa de Terrassa. 
 
SEGON: Notificar en legal forma l'anterior acord a l'entitat referida.  
 
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA 
_____________________ 
 
5 DONAR COMPTE AL PLE  
 
5.1 EXP.: XXXX. DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS D'ALCALDIA 
NÚM. 1295 AL NÚM. 1305, DE DATA 11/07/2007, RELATIUS A LES 
DECLARACIONS DE DEDICACIONS DELS REGIDORS. 
 
DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 1295 AL NÚM. 
1305, DE DATA 11/07/2007, RELATIUS A LES DECLARACIONS DE 
DEDICACIONS DELS REGIDORS. 
 
Donar compte al Ple dels decrets d’alcaldia núm. 1295 al núm. 1305, de data 
11/07/2007, els respectius punts primers dels quals en la seva part resolutiva són del 
següent tenor: 
 
Decret 1295 
 
“Primer: Declarar, amb efectes econòmics i administratius des del dia 28 de juny de 
2007 inclusiu, la situació de dedicació exclusiva a les tasques municipals derivades de 
llurs càrrecs del Tinent d’alcalde d’aquesta Corporació, Sr. Antonio Báez Balbuena. 
 
El règim retributiu d’aplicació a dita dedicació serà l’acordat pel Ple municipal en 
sessió de data 10 de juliol de 2007 que estableix una retribució mensual bruta de 
4.328,51 euros bruts amb dues pagues extres anuals del mateix import. Si no s’ha 
acreditat un any complert de serveis en el moment del seu abonament, l’import de les 
pagues extres serà proporcional al temps d’acompliment del càrrec. 
Les retribucions s’actualitzaran anualment en el mateix percentatge que l’IPC de 
Catalunya de l’any anterior.” 
 
Decret 1296 
 
“Primer: Declarar, amb efectes econòmics i administratius des del dia 28 de juny de 
2007 inclusiu, la situació de dedicació parcial a les tasques municipals derivades de 
llur càrrec, en un percentatge del 60%, de la Tinenta d’alcalde d’aquesta Corporació, 
Sra. Elvira Maza Martínez. 
 



El règim retributiu d’aplicació a dita dedicació serà l’acordat pel Ple municipal en 
sessió de data 10 de juliol de 2007 que estableix una retribució mensual bruta de 
2.597,11 euros bruts amb dues pagues extres anuals del mateix import. Si no s’ha 
acreditat un any complert de serveis en el moment del seu abonament, l’import de les 
pagues extres serà proporcional al temps d’acompliment del càrrec. 
Les retribucions s’actualitzaran anualment en el mateix percentatge que l’IPC de 
Catalunya de l’any anterior.” 
 
Decret 1297 
 
“Primer: Declarar, amb efectes econòmics i administratius des del dia 28 de juny de 
2007 inclusiu, la situació de dedicació parcial a les tasques municipals derivades de 
llur càrrec, en un percentatge del 30%, de la Tinenta d’alcalde d’aquesta Corporació, 
Sra. Mercedes Sánchez Martínez. 
 
El règim retributiu d’aplicació a dita dedicació serà l’acordat pel Ple municipal en 
sessió de data 10 de juliol de 2007 que estableix una retribució mensual bruta de 
1.298,55 euros bruts amb dues pagues extres anuals del mateix import. Si no s’ha 
acreditat un any complert de serveis en el moment del seu abonament, l’import de les 
pagues extres serà proporcional al temps d’acompliment del càrrec. 
Les retribucions s’actualitzaran anualment en el mateix percentatge que l’IPC de 
Catalunya de l’any anterior.” 
 
Decret 1298 
 
“Primer: Declarar, amb efectes econòmics i administratius des del dia 28 de juny de 
2007 inclusiu, la situació de dedicació parcial a les tasques municipals derivades de llur 
càrrec, en un percentatge del 60%, de la Regidora d’aquesta Corporació, Sra. Cristina 
Conde Regidor. 
 
El règim retributiu d’aplicació a dita dedicació serà l’acordat pel Ple municipal en sessió 
de data 10 de juliol de 2007 que estableix una retribució mensual bruta de 2.597,11 
euros bruts amb dues pagues extres anuals del mateix import. Si no s’ha acreditat un 
any complert de serveis en el moment del seu abonament, l’import de les pagues extres 
serà proporcional al temps d’acompliment del càrrec. 
Les retribucions s’actualitzaran anualment en el mateix percentatge que l’IPC de 
Catalunya de l’any anterior.” 
 
Decret 1299 
 
“Primer: Declarar, amb efectes econòmics i administratius des del dia 28 de juny de 
2007 inclusiu, la situació de dedicació parcial a les tasques municipals derivades de 
llur càrrec, en un percentatge del 50%, del Tinent d’alcalde d’aquesta Corporació, Sr. 
Celestino A. Sánchez Ramos. 
 
El règim retributiu d’aplicació a dita dedicació serà l’acordat pel Ple municipal en 
sessió de data 10 de juliol de 2007 que estableix una retribució mensual bruta de 
2.164,26 euros bruts amb dues pagues extres anuals del mateix import. Si no s’ha 
acreditat un any complert de serveis en el moment del seu abonament, l’import de les 
pagues extres serà proporcional al temps d’acompliment del càrrec. 



Les retribucions s’actualitzaran anualment en el mateix percentatge que l’IPC de 
Catalunya de l’any anterior.” 
 
Decret 1300 
 
“Primer: Declarar, amb efectes econòmics i administratius des del dia 28 de juny de 
2007 inclusiu, la situació de dedicació parcial a les tasques municipals derivades de 
llur càrrec, en un percentatge del 30%, de la Regidora d’aquesta Corporació, Sra. 
Mónica Maya González. 
 
El règim retributiu d’aplicació a dita dedicació serà l’acordat pel Ple municipal en 
sessió de data 10 de juliol de 2007 que estableix una retribució mensual bruta de 
1.298,55 euros bruts amb dues pagues extres anuals del mateix import. Si no s’ha 
acreditat un any complert de serveis en el moment del seu abonament, l’import de les 
pagues extres serà proporcional al temps d’acompliment del càrrec. 
Les retribucions s’actualitzaran anualment en el mateix percentatge que l’IPC de 
Catalunya de l’any anterior.” 
 
Decret 1301 
 
“Primer: Declarar, amb efectes econòmics i administratius des del dia 28 de juny de 
2007 inclusiu, la situació de dedicació parcial a les tasques municipals derivades de 
llur càrrec, en un percentatge del 30%, de la Regidora d’aquesta Corporació, Sra. 
Mercè Cuadrado Setó. 
 
El règim retributiu d’aplicació a dita dedicació serà l’acordat pel Ple municipal en 
sessió de data 10 de juliol de 2007 que estableix una retribució mensual bruta de 
1.298,55 euros bruts amb dues pagues extres anuals del mateix import. Si no s’ha 
acreditat un any complert de serveis en el moment del seu abonament, l’import de les 
pagues extres serà proporcional al temps d’acompliment del càrrec. 
Les retribucions s’actualitzaran anualment en el mateix percentatge que l’IPC de 
Catalunya de l’any anterior.” 
 
Decret 1302 
 
“Primer: Declarar, amb efectes econòmics i administratius des del dia 28 de juny de 
2007 inclusiu, la situació de dedicació parcial a les tasques municipals derivades de 
llur càrrec, en un percentatge del 30%, del Tinent d’alcalde d’aquesta Corporació, Sr. 
Ignacio Navarro Castro. 
 
El règim retributiu d’aplicació a dita dedicació serà l’acordat pel Ple municipal en 
sessió de data 10 de juliol de 2007 que estableix una retribució mensual bruta de 
1.298,55 euros bruts amb dues pagues extres anuals del mateix import. Si no s’ha 
acreditat un any complert de serveis en el moment del seu abonament, l’import de les 
pagues extres serà proporcional al temps d’acompliment del càrrec. 
Les retribucions s’actualitzaran anualment en el mateix percentatge que l’IPC de 
Catalunya de l’any anterior.” 
 
Decret 1303 
 



“Primer: Declarar, amb efectes econòmics i administratius des del dia 28 de juny de 
2007 inclusiu, la situació de dedicació parcial a les tasques municipals derivades de 
llur càrrec, en un percentatge del 30%, del Tinent d’alcalde d’aquesta Corporació, Sr. 
Xavier Garcés Trillo. 
 
El règim retributiu d’aplicació a dita dedicació serà l’acordat pel Ple municipal en 
sessió de data 10 de juliol de 2007 que estableix una retribució mensual bruta de 
1.298,55 euros bruts amb dues pagues extres anuals del mateix import. Si no s’ha 
acreditat un any complert de serveis en el moment del seu abonament, l’import de les 
pagues extres serà proporcional al temps d’acompliment del càrrec. 
Les retribucions s’actualitzaran anualment en el mateix percentatge que l’IPC de 
Catalunya de l’any anterior.” 
 
Decret 1304 
 
“Primer: Declarar, amb efectes econòmics i administratius des del dia 28 de juny de 
2007 inclusiu, la situació de dedicació parcial a les tasques municipals derivades de 
llur càrrec, en un percentatge del 30%, del Regidor d’aquesta Corporació, Sr. Joan 
Colomer Gallego. 
 
El règim retributiu d’aplicació a dita dedicació serà l’acordat pel Ple municipal en 
sessió de data 10 de juliol de 2007 que estableix una retribució mensual bruta de 
1.298,55 euros bruts amb dues pagues extres anuals del mateix import. Si no s’ha 
acreditat un any complert de serveis en el moment del seu abonament, l’import de les 
pagues extres serà proporcional al temps d’acompliment del càrrec. 
Les retribucions s’actualitzaran anualment en el mateix percentatge que l’IPC de 
Catalunya de l’any anterior.” 
 
Decret 1305 
 
“Primer: Declarar, amb efectes econòmics i administratius des del dia 28 de juny de 
2007 inclusiu, la situació de dedicació parcial a les tasques municipals derivades de 
llur càrrec, en un percentatge del 30%, del Regidor d’aquesta Corporació, Sr. Joan 
Josep Lázaro Moncada. 
 
El règim retributiu d’aplicació a dita dedicació serà l’acordat pel Ple municipal en 
sessió de data 10 de juliol de 2007 que estableix una retribució mensual bruta de 
1.298,55 euros bruts amb dues pagues extres anuals del mateix import. Si no s’ha 
acreditat un any complert de serveis en el moment del seu abonament, l’import de les 
pagues extres serà proporcional al temps d’acompliment del càrrec. 
Les retribucions s’actualitzaran anualment en el mateix percentatge que l’IPC de 
Catalunya de l’any anterior.” 
 
NO S'HA VOTAT.  
_____________________ 
 
6 RECTIFICACIÓ PUNT 
 
6.1 EXP.: XXXX. RECTIFICACIÓ PUNT SEGON DEL DICTAMEN 7.1 
APROVAT EN SESSIÓ DEL 10-07-07 (DEDICACIÓ REGIDORS/ES). 



 
RECTIFICACIÓ PUNT SEGON DEL DICTAMEN 7.1 APROVAT EN SESSIÓ DEL 
10-07-07 (DEDICACIÓ REGIDORS/ES). 
 
El ple municipal en sessió de 10.07.07 va aprovar el dictamen núm. 7.1, el punt segon 
del qual resulta del següent tenor: 
 
'SEGON: Establir el règim de dedicació parcial, en el percentatge que s'indica, per a 
les regidories següents:  
- 3 regidories al 60%  
- 1 regidoria al 50%  
- 6 regidories al 30% ' 
 
Constatada, posteriorment, la necessitat de modificar el punt referit, es proposa al ple 
municipal l'adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER: Modificar el punt segon del dictamen 7.1, aprovat en sessió de 10.07.07, la 
redacció del qual, una vegada modificat, passa a ser la següent: 
 
'SEGON: Establir el règim de dedicació parcial, en el percentatge que s'indica, per a les 
regidories següents:  
- 2 regidories al 60% 
- 1 regidoria al 50% 
- 7 regidories al 30%' 
 
SEGON: Retrotraure els efectes de l'anterior modificació a data 10.07.07 i, en 
conseqüència, ratificar, en la què a la dedicació es refereix, el Decret núm. 1297, de data 
11.07.2007, de l'Alcaldia Presidència. 
 
VOTACIÓ:  
 
Vots a favor: 11 
Vots en contra: 
Abstencions: 9 
_____________________ 
 
7 APROVACIÓ PROPOSTA 
 
7.1 EXP.: SE/04-07. APROVACIÓ PROPOSTA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
02/07. 
 
APROVACIÓ PROPOSTA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 02/07. 
 
Expedient: SE/04-07. 
 
Atès l’informe de proposta de modificació de crèdit del Coordinador d’Instal·lacions 
Esportives Municipals del PME. 
 



Atesa la necessitat de suplementar determinades partides pressupostàries mitjançant el 
finançament del romanent líquid de tresoreria. 
 
Atès que l’article 177 del RD 2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals estableix quan s’hagi de realitzar una despesa que no pugui demorar-se fins al 
següent exercici i el crèdit consignat en el pressupost d’un organisme autònom sigui 
insuficient o no ampliable, el president, com a òrgan competent segons els Estatuts del 
Patronat Municipal d’Esports de l’Ajuntament de Barberà, ordenarà la incoació de 
l’expedient de concessió de crèdit extraordinari en el primer cas o de suplement de 
crèdit en el segon.  
 
Atès que en data 1 d’agost de 2007 es va aprovar per decret de presidència núm. SG/50 
la incoació de l’expedient de modificació de crèdit 02/07. 
 
Fent ús de les atribucions establertes en la legislació vigent, 
 
S'ACORDA: 
 
PRIMER: Aprovar la proposta de modificació de crèdits 02/07, segons es detalla: 
 
Partides a suplementar: 
Org. Func. Econ. Descripció Import 
550 452 21000 Instal·lacions a l'aire lliure 40.000,00 
550 452 21000 Millores i conservació general edificis i construccions 25.000,00 
550 452 21300 Maquinària i estris 15.000,00 
550 452 22002 Material informàtic 7.000,00 
550 452 22199 Subministrament diversos 3.000,00 
550 452 22717 Treballs per a activitats esportives 6.698,56 
TOTAL 96.698,56 
 
Finançament:  
Org. Econ. Descripció Import 
550 87001 Incorporació del romanent de crèdit 96.698,56 
TOTAL 96.698,56 
 
SEGON: Elevar aquest document al Ple Municipal per la seva aprovació conjuntament 
amb les de la Corporació Local. 
 
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA 
_____________________ 
 
8 DONAR COMPTE AL PLE  
 
8.1 EXP.: IPDI070039. DONAR COMPTE ESTAT SITUACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA A DATA 30 DE JUNY DE 2007. 
 
DONAR COMPTE ESTAT SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A DATA 30 DE JUNY 
DE 2007. 
 
Expedient: IPDI070039. 



 
D’acord amb l’article 16 de les Bases d’execució del Pressupost vigent, es dona compte 
al Ple Municipal dels estats comptables a data 30 de juny de 2007, següents: 
 
1.- Estat d’execució del Pressupost de Despeses 
 
Capítol; Previsió Definitiva; Obligacions; Pagaments; Pendent Execució; 
 
I. Despeses Personal; 10.210.313,55; 4.396.241,86; 4.314.990,76; 5.878.416,07; 
 
II. Béns corrents i serveis; 11.557.042,81; 3.657.393,49; 2.528.448,57; 7.903.085,05; 
 
III. Despeses financeres; 511.827,89; 69.795,97; 57.241,89; 442.031,92; 
 
IV. Transferències corrents; 3.072.762,70; 1.391.631,03; 1.257.944,29; 1.681.353,19; 
 
VI. Inversions; 28.503.807,27; 2.120.065,38; 1.402.954,77; 26.383.741,89; 
 
VII. Transferències capital 2.154.271,17 269.695,58 269.695,58 1.884.575,59; 
 
VIII.Actius financers; 1.000,00; 0,00; 0,00; 1.000,00; 
 
IX. Passius financers; 1.268.302,18; 491.769,34; 450.087,19; 776.532,84; 
 
TOTAL; 57.279.327,57; 12.396.592,65; 10.281.363,05; 44.950.736,55; 
 
2.- Estat d’execució del Pressupost d’Ingressos 
 
Capítol; Previsió Definitiva; Drets Reconeguts Nets; Ingressos Líquids; Pendent 
Execució; 
 
I. Impostos Directes; 11.732.434,34; 8.838.978,99; 3.153.676,07; 2.958.122,16; 
 
II. Impostos Indirectes; 1.809.379,36; 776.485,02; 552.000,56; 1.033.004,20; 
 
III. Taxes i altres ingressos; 5.687.343,83; 3.514.463,38; 1.536.683,68; 2.183.930,94; 
 
IV. Transferències corrents; 7.056.525,75; 3.518.304,57; 3.518.304,57; 3.538.221,18; 
 
V. Ingressos patrimonials; 488.529,88; 424.951,36; 404.645,50; 63.578,52; 
 
VII. Transferències Capital; 4.764.704,68; 118.302,18; 118.302,18; 4.646.402,50; 
 
VIII. Actius financers; 10.418.508,87; 0.00; 0.00; 10.418.508,87; 
 
IX. Passius financers; 15.321.900,86; 921.876,39; 921.876,39; 14.400.024,47; 
 
TOTAL; 57.279.327,57; 18.113.361,89; 10.205.488,95; 39.241.792,84; 
 
3.- Operacions no pressupostàries de l’exercici corrent : 



 
- Deutors: 
Total càrrec:35.822,00; Ingressos: 161.770,60; Pagaments: 35.822,00; Pendent: 
125.948,60 
 
- Creditors: 
Total càrrec: 1.835.081,68; Ingressos: 1.835.081,68; Pagaments: 2.095.489,53; Pendent: 
260.407,85 
 
- Ingressos pendents aplic.: 
Total càrrec: 435.890,76; Ingressos: 435.890,76; Pagaments: 124.359,81; Pendent: 
311.530,95 
 
- Pagaments pendents aplic.: 
Total càrrec: 4.795,00; Ingressos: 1.956,00; Pagaments: 4.795,00; Pendent: 2.839,00 
 
- Moviments interns tresoreria: 
Total càrrec: --; Ingressos: 3.666.340,26; Pagaments: 3.666.340,26; Pendent: -- 
 
- Iva repercutit: 
Total càrrec: 19.477,55; Ingressos: 19.477,55; Pagaments: 10.322,84; Pendent: 9.154,71 
 
- Iva soportat: 
Total càrrec: --; Ingressos: 0,00; Pagaments: 0,00; Pendent: -- 
 
4.- Moviments de Tresoreria 
 
Existències Inicials: 12.506.442,09; Cobraments: 13.507.566,19; Pagaments: 
15.528.045,33; Existències Finals: 10.485.962,95 
 
NO S'HA VOTAT.  
_____________________ 
 
8.2 EXP.: SE/03-07. DONAR COMPTE ESTAT SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
A 31 JULIOL 2007. 
 
DONAR COMPTE ESTAT SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A 31 JULIOL 2007. 
 
Expedient: SE/03-07. 
 
D’acord amb l’article 16 de les Bases d’execució del Pressupost vigent, i l’informe 
emès en data 1 d’agost de 2007 pel Coordinador d’Instal·lacions esportives del PME 
sobre l’execució del pressupost del PME a data 31 de juliol de 2007, es dóna compte al 
Consell de PME dels estats comptables a data 31 de juliol de 2007, següents: 
 
1.- Estat d’execució del Pressupost de Despeses: 
 
Capítol; Prev.Definitva; Obligacions; Pagaments Pendent Exec.; 
 
I. Despeses Personal; 1.006.196,75€; 516.443,49€; 516.443,49€; 489.753,26€; 



 
II. Béns corrents i serveis; 1.151.569,13€; 523.815,79€; 523.815,79€; 627.753,34€; 
 
III. Despeses financeres; 15.566.29€; 4.662,95€; 4.662.95€; 10.903,34€; 
 
IV Transferències Corrents; 80.450,00€; 47.952,72€; 47.952,72€; 32.497,28€; 
 
VI. Inversions; 48.249,41€; 15.804,65€; 15.804,65€; 32.444,76€; 
 
IX Passius financers; 14.430,48€; 8.520,00€; 8.520,00€; 5.910,48€; 
 
Total; 2.316.462,06€; 1.117.199,60€; 1.117.199.06€; 1.199.262,46€; 
 
2.- Estat d’execució del Pressupost d’Ingressos: 
 
Capítol; Prev.Definitva; Drets Recon.; Ingressos; Pendent Exec.; 
 
III. Taxes i altres ingressos; 1.405.502,90€; 590.023.04€; 534.720,37€; 815.479,86€; 
 
IV. Transferències corrents; 883.319,66€; 552.191,67€; 552.191,67€; 331.127,99€; 
 
V. Ingressos Patrimonials; 27.639,50€ ; 19.797,12€; 19.797,12€; 7.842,38€; 
 
Total; 2.316.462,06€; 1.162.011,83€; 1.106.709,16€; 1.154.450,23€; 
 
3.- Operacions no pressupostàries de l’exercici corrent: 
 
- Deutors:  
Total càrrec:2.500,00€; Ingressos: 0,00€; Pagaments: 2.500,00€; Saldo Pendent: 
2.500,00€ 
 
- Creditors: 
Total càrrec: 120.061.47€; Ingressos: 91.472,68€; Pagaments: 103.753,70€; Saldo 
Pendent: 16.307,77€ 
 
- Pag.Pend.Aplicació: 
Total càrrec: 1.740,00€; Ingressos: 0,00€; Pagaments: 1.740,00€; Saldo Pendent: 
6.204,06€ 
 
4.- Moviments de Tresoreria: 
 
Existències inicials: 463.729,58€; Cobraments: 1.228.520,23€; Pagaments: 
1.582.590,22€; Existències Finals: 109.659,59€ 
 
NO S'HA VOTAT.  
_____________________ 
 
9 MODIFICACIÓ CRÈDITS 
 
9.1 EXP.: IPMC2007/07. MODIFICACIÓ CRÈDITS PRESSUPOST 2007 



EXPEDIENT 07. 
 
MODIFICACIÓ CRÈDITS PRESSUPOST 2007 EXPEDIENT 07. 
 
Expedient: IPMC2007/07. 
 
Vista la memòria elaborada pel regidor d’hisenda en què es manifesta la necessitat 
d’incrementar la consignació econòmica de determinades partides del Pressupost 
municipal de despeses 2007 per a 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 a atendre aquestes despeses no hi ha consignació pressupostària en la 
vinculació jurídica o bé és insuficient o no existeix la partida pressupostària adequada. 
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal. 
 
Vist allò establert en els articles 175 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, segons el qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, els articles 34 i següents del Reial decret 500/1990 i les Bases d’execució del 
Pressupost municipal 2007. 
 
S’ACORDA: 
 
PRIMER: Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 7 del 
Pressupost Municipal 2007 de: 
 
a) Crèdits extraordinaris i ampliacions de crèdits segons el detall següent: 
 
1.- Finançats amb aplicació de Remanent Líquid de tresoreria de l’exercici 2006: 
 
DESPESES:  
PARTIDA; DESCRIPCIÓ; ALTES; 
 
- 2007 200 1111 10000; Assignacions Organs de Govern; 52.000,00;  
Total capitol.1: 52.000,00  
- 2007 002 4632 22607; Premsa, comunicació i imatge; 20.000,00; 
 
- 2007 250 6112 22710; Recaptació multes; 60.000,00; 
 
- 2007 240 6111 22608; Cartografia cadastre ; 24.000,00; 
 
- 2007 410 4321 22706; Estudis i treballs tècnics serveis territorials; 20.000,00; 
 
- 2007 450 5333 22706; Est. I treballs tècnics Medi Ambient; 8.000,00; 
 
- 2007 460 4321 22706; Est. I treballs tècnics.Enllumenat públic i semaforia; 27.644,40 
 
- 2007 460 4422 22706; Est. I treballs. Residus; 29.638,00; 
 
- 2007 460 4423 22700; Est, i treballs tècnics. Neteja viària; 101.683,88; 



 
- 2007 511 3132 22608; Activitats benestar social; 117.420,00; 
 
- 2007 512 3131 22602; Publicitat i propaganda Nouvinguts; 16.550,00; 
 
- 2007 513 4632 22608; Activitats dinamització juvenil; 24.000,00; 
 
- 2007 513 4633 22602; Publicitat i propaganda Pla Local de Joventut; 3.000,00 
 
- 2007 513 4634 22300; Transport i joventut; 1.000,00; 
 
- 2007 513 4634 22606; Reunions i conferències associacionisme; 3.500,00; 
 
- 2007 513 4635 22602; Publicitat i propaganda Estiu Jove; 3.500,00; 
 
- 2007 513 4635 22706; Estudis i treballs tècnics Estiu Jove; 9.500,00; 
 
- 2007 514 3201 22608; Activitats i serveis Dones; 7.502,88; 
 
- 2007 515 3201 22608; Activitats Gent gran; 27.240,00; 
 
- 2007 521 4131 22608; Activitats i programes Salut; 12.000,00; 
 
- 2007 540 4512 22607; Festes populars; 87.137,76; 
 
- 2007 540 4512 22706; Estudis i treballs tècnics festes; 20.000,00; 
 
- 2007 540 4512 22400; Primes d’assegurances cultura, festes; 5.000,00; 
 
- 2007 540 4512 22700; Neteges cultura, festes; 5.000,00; 
 
- 2007 540 4513 22602; Publicitat i propaganda arts escèniques; 70.058,06; 
 
- 2007 540 4513 22608; Activitats arts escèniques; 325.114,90; 
 
- 2007 540 4514 22706; Estudis i treballs formació musical; 2.423,55; 
 
- 2007 540 4515 22706; Estudis i treballs tècnics tallers; 30.000,00; 
 
- 2007 600 4632 22709; Activitats mostra d’entitats; 11.669,52; 
 
- 2007 710 3201 22602; Publicitat i propaganda concertació socioeconòmica; 400,00;  
Total capitol.:2 1.072.982,95 
 
- 2007 511 3133 48900; Tr. A fam i institucions infància i adolescència; 55.427,00; 
 
- 2007 720 3201 48900; Tr. A fam i Institucions Fundació Barberà Promoció; 
62.762,80; 
Total capitol.4: 118.189,80 
 



- 2007 540 4519 63005; Inv. reposició instal·lacions i maquinària; 42.000,00; 
 
- 2007 410 4321 60105; Parabalons Ca n’Amiguet; 40.267,70; 
 
- 2007 460 4422 63300; Contenidors recollida selectiva; 6.461,43; 
 
- 2007 260 1211 63600; Inversions reposició operatives compres; 1.916,72;  
Total capítol.6: 90.645,85  
TOTAL DESPESES: 1.333.818,60  
 
FINANÇAMENT: 
CONCEPTE; DESCRIPCIÓ; BAIXES; 
305.87000; Romanent líquid de tresoreria; 1.333.818,60; 
TOTAL FINANÇAMENT: 1.333.818,60 
 
2.- Finançats amb baixes i annul·lacions de crèdits: 
 
ALTES DESPESES 
PARTIDA; DESCRIPCIÓ; ALTES;  
2007 512 3131 22608; Activitats Nouvinguts; 22.000,00;  
Total capitol.2: 22.000,00 
 
2007 410 1221 63200; Millores Arxiu municipal; 60.000,00; 
 
2007 410 1221 62500; Equip i mobiliari serveis territorials; 80.000,00; 
 
2007 410 2221 63200; Vestidors femenins policia local; 20.000,00; 
 
2007 410 5111 60111; Rotonda Av. Tibidabo; 60.191,38; 
 
2007 410 4521 62212; Tancament poliesportiu Can Serra; 35.000,00; 
 
2007 410 5111 61100; Plaça accés escola bressol Can LLobet; 250.000,00;  
Total capítol.6: 505.191,38 
 
TOTAL 527.191,38  
 
BAIXES DESPESES: 
CONCEPTE; DESCRIPCIÓ; BAIXES; 
2007 531 4223 22608; Material i subministrament Llars; 22.000,00; 
Total capitol.2: 22.000,00 
 
2007 410 5111 60107; Reurbanització plaça milenari; 200.000,00; 
 
2007 410 5311 60100; Horta riu Ripoll fase IV; 250.000,00; 
 
2007 410 5111 60102; Reurbanització Poeta Maragall; 55.191,38; 
Total capítol.6: 505.191,38 
 
TOTAL 527.191,38 



 
 
SEGON: Exposar l’expedient de modificació de crèdits a informació pública per un 
període de quinze dies, a comptar de l’endemà de la publicació de l’edicte corresponent 
en el 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 crèdits es considerarà aprovat definitivament sense 
necessitat d’adoptar un nou acord, i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 
VOTACIÓ:  
 
Vots a favor: 12 
Vots en contra: 8 
Abstencions: 
_____________________ 
 
10 RECONEIXEMENT DE CRÈDIT 
 
10.1 EXP.: IPRC070001. RECONEIXEMENT DE CRÈDITS. 
 
RECONEIXEMENT DE CRÈDITS. 
 
Expedient: IPRC070001. 
 
Vista la memòria elaborada pel cap de Cultura i subscrita per la regidora de Cultura. 
 
Vistes les factures que es relacionen, en el document adjunt a la present proposta, per 
despeses realitzades l’any 2006 que no han pogut comptabilitzar-se al pressupost de 
l’exercici esmentat per manca de dotació pressupostària o bé per tancament i liquidació 
del mateix. 
 
Vist l’informe d’Intervenció, que compta amb la conformitat de Secretaria i allò que 
estableixen els articles 26 i 60 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, referent al 
reconeixement extrajudicial de crèdits,  
 
Per tot l’exposat anteriorment, 
 
S’ACORDA: 
 
Procedir al reconeixement extrajudicial de crèdits prèvia conversió administrativa de les 
actuacions, i aprovar la despesa, obligació i ordenar el pagament de les factures que es 
relacionen, en el document adjunt, per import total de 13.045,88 euros corresponents a 
l’any 2006. 
 
VOTACIÓ:  
 
Vots a favor: 13 



Vots en contra: 
Abstencions: 7 
_____________________ 
 
11 ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ 
 
11.1 EXP.: SSAG070003. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA PER AL PROGRAMA D'INTERVENCIÓ INTEGRAL EN EL 
BARRI DE LA ROMÀNICA. 
 
ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 
PROGRAMA D'INTERVENCIÓ INTEGRAL EN EL BARRI DE LA ROMÀNICA. 
 
Expedient: SSAG070003. 
 
De conformitat amb els informes i antecedents que hi ha a l’expedient, 
 
S’ACORDA: 
 
PRIMER: Quedar assabentats de la Resolució dictada pel conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques el 27 de juny de 2007, per la qual s’atorga a l’Ajuntament 
de Barberà del Vallès una subvenció de 2.827.888 €, destinada al finançament del 
Projecte d’intervenció integral del barri de la Romànica. 
 
SEGON: Acceptar la subvenció esmentada, que és equivalent al 50 % del pressupost 
aprovat per la Generalitat, per un import de 5.655.766 €. 
 
TERCER: Aprovar així mateix la modificació del Projecte d’intervenció integral del 
barri de la Romànica, pel que fa referència al seu Programa d’actuació i al seu Pla 
econòmic i financer, segons document annex, per tal d’adaptar-lo a les prescripcions de 
la Resolució de concessió de la subvenció. 
 
QUART: Establir que l’organisme que porti a terme les actuacions sigui l’Ajuntament 
de Barberà del Vallès.  
 
CINQUÈ: Facultar la senyora alcaldessa per a la firma del conveni corresponent. 
 
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA 
_____________________ 
 
12 APROVACIÓ CONVENI 
 
12.1 EXP.: UGCV070006. APROVACIÓ CONVENI COL·LABORACIÓ AMB 
L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA. 
 
APROVACIÓ CONVENI COL·LABORACIÓ AMB L’AGÈNCIA CATALANA DE 
L’AIGUA. 
 
Expedient: UGCV070006. 
 



De conformitat amb els antecedents i informes que hi ha a l’expedient, 
 
S’ACORDA: 
 
PRIMER: Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA), l’objecte del qual és l’establiment del marc de col·laboració per a la 
determinació de les condicions en què es duran a terme els treballs previs, la redacció 
dels documents tècnics, l’execució i el manteniment de les obres corresponents al 
projecte de “Recuperació d’aigua subterrània de l’aqüífer del Ripoll, al terme municipal 
de Barberà del Vallès”, aprovat per aquest Ajuntament el 7 de novembre de 2006, amb 
un pressupost d’1.390.000 €, més IVA, essent la subvenció prevista que ens atorguin 
equivalent al 50% sobre el total (695.000 €). 
 
SEGON: Facultar la senyora alcaldessa per a la firma del conveni esmentat. 
 
TERCER: Notificar aquests acords a l’Agència Catalana de l’Aigua així com a 
l’empresa municipal Sabemsa. 
 
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA 
_____________________ 
 
13 APROVACIÓ DEFINITIVA 
 
13.1 EXP.: UPPE050001. APROVACIÓ DEFINITIVA PLA DE MILLORA 
URBANA DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ UA-13 (FYTISA). 
 
APROVACIÓ DEFINITIVA PLA DE MILLORA URBANA DE LA UNITAT 
D’ACTUACIÓ UA-13 (FYTISA). 
 
Expedient: UPPE050001. 
 
A proposta del tinent d’alcalde delegat d’Urbanisme, Obres i Serveis; d’acord amb els 
informes emesos i incorporats a l’expedient; amb el dictamen favorable de la Comissió 
informativa d’Urbanisme, Obres i Serveis, Habitatge, Medi Ambient, Règim Interior i 
Protecció Civil; de conformitat amb el que disposa l’article 83 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme (TRLLU); fent ús de les competències que atribueix a l’Ajuntament 
l’article 79.1 del TRLLU, per a l’aprovació definitiva d’aquesta figura de planejament 
derivat, expressament reconegudes en virtut de la resolució del Conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques de data 29 de juliol de 2005, i d’acord amb les previsions 
establertes als articles 52.2, apartat c) 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, 
així mateix, el quòrum requerit per a la votació del present acord per l’article 114.3, k) 
d’aquesta última norma esmentada, 
 
S’ACORDA: 
 
PRIMER: Aprovar definitivament el Pla de millora urbana per a la transformació d’ús 
de la Unitat d’actuació núm. 13 (UA-13) del Pla general municipal d’ordenació de 
Barberà del Vallès, delimitada pels carrers Juan de la Cierva, Enrique Tierno Galván, 
Joan Amades i Ronda Ca n’Amiguet, segons el text refós presentat en data 25.06.2007 



per la raó social Simera Punt Paradís, SL i redactat per l’equip d’arquitectura 
“Professional Associats”, sota la direcció de l’arquitecte Pere Mogas i Maresma, el qual 
incorpora les condicions de l’informe favorable emès per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 28 de setembre de 2006, amb el caràcter de 
modificacions no substancials respecte del projecte inicialment aprovat.  
 
El projecte referit consta de la documentació següent: 
 
- Memòria. 
- Normes urbanístiques. 
- Agenda i avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar. 
- Informe mediambiental. 
- Plànols d’informació. 
- Plànols d’ordenació. 
- Avantprojecte d’urbanització bàsic. 
 
SEGON: Fer constar, en compliment del que disposa l’article 112.4 del Reglament de la 
Llei d’urbanisme, que les alteracions introduïdes en el text que ara s’aprova 
definitivament respecte del projecte aprovat inicialment són, succintament, les següents: 
 
- La concreció de la ubicació, superfície de sostre edificable i disposició volumètrica del 
sòl destinat a habitatge protegit. 
- La delimitació d’un espai de subsòl públic que podrà destinar-se a aparcament. 
- La qualificació com a zona de millora urbana de la porció de sòl sense aprofitament 
situat al costat est del carrer Joan Amades i la previsió que sigui cedit a l’Ajuntament. 
- La modificació de l’alineació de l’edificació amb front a la prolongació del carrer 
Urquinaona per a millorar l’ordenació volumètrica i ajustar les superfícies de cessió 
conforme al pla general. 
- La determinació de la titularitat pública del subsòl destinat a aparcament soterrani en 
l’àmbit de sòl qualificat com a zona verda. 
- La previsió expressa en el projecte de la cessió a l’administració actuant del 10% de 
l’aprofitament del sector, amb el benentès que aquesta es concretarà en el projecte de 
reparcel·lació corresponent. 
 
TERCER: Establir expressament que les dades que incorpora el projecte que s’aprova 
definitivament, relatives als coeficients per ponderar els valors del sòl segons la seva 
tipologia i destinació, són indicatives i que serà en el projecte de reparcel·lació on 
caldrà justificar la seva ponderació fent constar els coeficients corresponents en base a 
dades contrastades per l’Ajuntament i sempre d’acord amb els criteris establerts als 
articles 36 i 37 del TRLLUC i 36 del seu Reglament. 
 
QUART: Notificar-ho a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, amb 
lliurament de tota la documentació tècnica i administrativa del pla urbanístic derivat que 
s’aprova, en compliment de l’article 86 del Text refós de la Llei d’urbanisme i en la 
forma establerta en l’article 18.5 del seu Reglament. 
 
CINQUÈ: Notificar-ho també als interessats i a la resta d’organismes afectats per raó de 
les seves competències.” 
 
SISÈ: Publicar a continuació aquest acord, juntament amb les normes urbanístiques 



corresponents, al tauler d’anuncis municipal i al Butlletí Oficial de la província. Tot 
això als efectes de la seva executivitat immediata, tal com estableix l’article 100.1 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme, i conforme preveu l’article 70.2 de la “Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local”, al qual es remet l’article 178.2 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
VOTACIÓ:  
 
Vots a favor: 13 
Vots en contra: 5 
Abstencions: 1 
_____________________ 
 
14 APROVACIÓ ESMENES PROJECTE 
 
14.1 EXP.: SPEM070004. APROVACIÓ ESMENES PROJECTE 
REMODELACIÓ ZONA ESPORTIVA MARIA REVERTER. 
 
APROVACIÓ ESMENES PROJECTE REMODELACIÓ ZONA ESPORTIVA 
MARIA REVERTER. 
 
Expedient: SPEM070004. 
 
De conformitat amb els antecedents i informes que hi ha a l’expedient, 
 
S’ACORDA: 
 
Aprovar, sense més tràmit, les esmenes introduïdes al Projecte bàsic de remodelació de 
la zona esportiva Maria Reverter, fase II, redactat per Hernando & Sauqué Arquitectes, 
S.L. i aprovat pel Ple de la Corporació el dia 28 de febrer de 2007. Aquestes esmenes, 
que no tenen el caràcter de substancials ni afecten el pressupost del projecte, es recullen 
en text refós elaborat pel mateix equip redactor, i venen com a conseqüència de les 
instruccions rebudes del Consell Català de l’Esport -al qual s’ha demanat ajut per a 
l’actuació-, per tal d’adaptar el projecte a criteris tècnics del mateix Consell. 
 
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA 
_____________________ 
 
15 QUEDAR ASSABENTATS 
 
15.1 EXP.: UPPG060001. QUEDAR ASSABENTATS ACORD DE LA COMISSIÓ 
TERRITORIAL D'URBANISME DE BARCELONA. 
 
QUEDAR ASSABENTATS ACORD DE LA COMISSIÓ TERRITORIAL 
D'URBANISME DE BARCELONA. 
 
Expedient: UPPG060001. 
 
Quedar assabentats de l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona, en sessió de 29 de març de 2007, pel qual es dóna conformitat al text refós 



de la modificació puntual del Pla general per a la previsió i creació com a sistemes 
urbanístics de sòl destinat a habitatge dotacional públic, de Barberà del Vallès, 
promoguda per l’Ajuntament. 
 
NO S'HA VOTAT.  
_____________________ 
 
16 DONAR COMPTE AL PLE  
 
16.1 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.  
_____________________ 
 
17. MOCIONS D'URGÈNCIA. 
_____________________ 
 
18. 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 23:12 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., 
Actes Ple 

 Acta Ple 27/12/2007 

 Acta Ple 19/12/2007 

 Acta Ple 28/11/2007 

 Acta Ple 31/10/2007 

 Acta Ple 26/09/2007 

 Acta Ple 10/07/2007 

 Acta Ple 16/06/2007 

 Acta Ple 10/05/2007 

 Acta Ple 25/04/2007 

 Acta Ple 28/03/2007 

 Acta Ple 28/02/2007 

 Acta Ple 22/02/2007 
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