
Acta Ple 31/01/2007 Imprimir 

ACTA DE LA SESSIÓ ordinaria núm. 1 REALITZADA PER PLE DE 
L'AJUNTAMENT EL DIA 31/01/2007. 
 
A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 20:00 hores del dia 31/01/2007, 
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 Mª DEL PUY DEL FRAGO BARÉS ; ALCALDESSA PRESIDENTA 
ANTONIO BÁEZ BALBUENA ; TINENT D'ALCALDE 
MARÍA MERCEDES SÁNCHEZ MARTÍNEZ ; TINENTA D'ALCALDE  
IGNACIO NAVARRO CASTRO ; TINENT D'ALCALDE 
Mª ELVIRA MAZA MARTÍNEZ ; REGIDORA 
ALFONSO ALHARILLA ORTEGA ; REGIDOR 
MÓNICA MAYA GONZÁLEZ ; REGIDORA 
ANTONIO CASTILLO GARCÍA ; TINENT D'ALCALDE 
LAURA MARTÍNEZ MARTÍNEZ ; REGIDORA 
SEBASTIÁN GALLARDO ASENSIO ; REGIDOR 
JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ ; REGIDOR 
MARGARITA ALBERT GRACIA ; REGIDORA 
CELESTINO ANDRÉS SÁNCHEZ RAMOS ; TINENT D'ALCALDE 
ANTONIO CABALLERO TAPIA ; REGIDOR 
MARIAN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ; REGIDORA 
ADOLFO GALLEGO SERRANO ; REGIDOR (S'absenta a les 21:50 hores, abans de la 
votació del dictamen 4.03) 
PERE RAMON NADAL ; REGIDOR 
Mª TERESA COLOMER I MUR ; REGIDORA 
ORIOL ROVIRA i VERA ; REGIDOR 
JOSÉ NÚÑEZ ALBA ; SECRETARI GENERAL ACCIDENTAL 
NÚRIA CASTELLÀ i POUGET ; INTERVENTORA ACCTAL. 
 
ABSENTS: 
 
FÁTIMA PALACIOS GONZÁLEZ ; REGIDORA 
MIGUEL GONZÁLEZ BUENO ; REGIDOR 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
 
RECURSOS HUMANS 
 
2.- AUTORITZACIÓ 
2.01.- EXP.: RHCT07001. AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT EMPLEAT 
MUNICIPAL. 
 
3.- ACTUALITZACIÓ RETRIBUCIONS 
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3.01.- EXP.: RHRR07002. ACTUALITZACIÓ RETRIBUCIONS DELS EMPLEATS 
MUNICIPALS PER A L'EXERCICI 2007. 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
4.- MOCIONS PORTAVEUS 
4.01.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA SOBRE EL REIAL DECRET 1513/2006 PEL 
QUAL ES REGULEN ELS ENSENYAMENTS MÍNIMS EN EDUCACIÓ 
PRIMÀRIA. 
 
4.02.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA SOBRE EL VOT ACCESSIBLE. 
 
4.03.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE LA 
PLATAFORMA CIUTADANA PER BARBERÀ SOBRE L'AEROPORT DE 
SABADELL. 
 
4.04.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE LA 
PLATAFORMA CIUTADANA PER BARBERÀ RELATIVA A LA REPROVACIÓ 
AL REGIDOR D'HISENDA I A LA INTERVENTORA MUNICIPAL. 
 
SERVEIS TERRITORIALS 
 
5.- ADJUDICACIÓ CONCURS 
5.01.- EXP.: SCOM060007. ADJUDICACIÓ CONCURS OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA PLAÇA DE LA 
CONSTITUCIÓ. 
 
6.- RESTAR ASSABENTATS 
6.01.- EXP.: UGCV060003. RESTAR ASSABENTATS DECRET NÚM. 2.948, DE 29 
DE DESEMBRE DE 2006, D’APROVACIÓ D’UN CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ. 
 
7.- MOCIONS D'URGÈNCIA. 
 
8.- PRECS I PREGUNTES.  
 
 
DICTÀMENS 
 
 
1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
EXP.: XASP2006013. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el 
propassat dia 27 de desembre de 2006, de la qual prèviament s'ha tramès fotocòpia a 
tots els components de la corporació. 
 
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA 
_____________________ 



 
2 AUTORITZACIÓ 
 
2.1 EXP.: RHCT07001. AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT EMPLEAT 
MUNICIPAL. 
 
AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT EMPLEAT MUNICIPAL. 
 
Expedient: RHCT07001. 
 
El Consorci del Parc Central del Vallès ha manifestat a aquest Ajuntament la seva 
necessitat de disposar d’una persona per a la realització de les funcions de recolzament i 
suport comptable de l’esmentat Consorci, atès que, en l’actualitat, i com a conseqüència 
de la concessió d’una excedència voluntària a l’empleat municipal que tenia assignades 
dites funcions, no disposa de cap persona que assumeixi i realitzi aquestes funcions. 
 
Considerant que les tasques a desenvolupar al Consorci del Parc Central del Vallès 
tenen una identitat i vinculació directa amb les que es porten a terme des dels Serveis 
Econòmics de l’Ajuntament de Barberà del Vallès i que, dita circumstància aconsella, 
per a una major eficiència i eficàcia en la gestió, que l’exercici d’aquestes tasques es 
pogués desenvolupar per personal adscrit a l’Àrea Econòmica d’aquest Ajuntament pel 
seu coneixement dels circuits administratius i de les matèries objecte de les seves 
funcions. 
 
Atès que l’empleat municipal Sr. JOAN RUIZ MARTICELLA ha manifestat per escrit 
el seu interès i conformitat per a una possible assignació de la seva persona a les 
funcions de recolzament i suport comptable del Consorci del Parc Central del Vallès i 
que aquest Ajuntament considera que el referit empleat municipal reuneix els requisits 
professionals necessaris per a la realització de les funcions que el Consorci demanda. 
 
De conformitat amb l’art. 145 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de les disposicions legals en matèria de Règim Local; els 
articles 2.1, 3 i 9 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal 
al servei de les administracions públiques; els articles 324 i següents del Reglament del 
personal al servei de les entitats locals, aprovat pel Decret Legislatiu 214/1990, de 30 de 
juliol; l’art. 13.1 dels Estatuts del Consorci del Parc Central del Vallès; i la resta de 
normativa concordant i d’aplicació, 
 
S’ACORDA: 
 
PRIMER: Autoritzar la compatibilitat de l’empleat municipal, Sr. JOAN RUIZ 
MARTICELLA, per a la realització, fora de la jornada ordinària de treball de 
l’interessat en aquest Ajuntament, de les funcions de recolzament i suport comptable en 
el Consorci del Parc Central del Vallès, així com quantes altres li siguin delegades per 
la Intervenció de Fons del precitat Consorci, amb les limitacions legalment establertes a 
la normativa vigent d’aplicació. 
 
La present compatibilitat es concedeix exclusivament per a la realització de les funcions 
explicitades al paràgraf anterior i pot ser revocada discrecionalment en qualsevol 
moment per l’Alcaldia Presidència sense que aquest cessament generi cap tipus de dret 



adquirit ni indemnització o compensació de cap tipus. Així mateix, el mer fet de deixar 
de realitzar les funcions esmentades comportarà l’automàtica extinció de la present 
compatibilitat. 
 
SEGON: Establir que la concreció de les tasques, dedicació horària i contraprestació 
econòmica amb motiu de la realització de les funcions de recolzament i suport 
comptable en el Consorci del Parc Central del Vallès serà la que defineixi el mateix 
Consorci amb els límits del present acord, quedant l’Ajuntament de Barberà del Vallès 
expressament exclòs de qualsevol responsabilitat que se’n pogués derivar. 
 
TERCER: Determinar que el cost íntegre de la compensació econòmica que, en el seu 
cas, pogués correspondre a l’interessat per a la realització de les funcions abans 
esmentades anirà per compte i càrrec exclusiu del Consorci del Parc Central del Vallès, 
sense perjudici de l’articulació d’aquelles fórmules o mecanismes administratius que es 
consideressin més adients per a la seva percepció. 
 
QUART: Notificar el present acord a l’interessat i al Consorci del Parc Central del 
Vallès, així com a les seccions de Recursos Humans i Intervenció de l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès. 
 
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA 
_____________________ 
 
3 ACTUALITZACIÓ RETRIBUCIONS 
 
3.1 EXP.: RHRR07002. ACTUALITZACIÓ RETRIBUCIONS DELS EMPLEATS 
MUNICIPALS PER A L'EXERCICI 2007. 
 
ACTUALITZACIÓ RETRIBUCIONS DELS EMPLEATS MUNICIPALS PER A 
L’EXERCICI 2007. 
 
Expedient: RHRR07002. 
 
Atès allò que disposen els articles 21 i següents de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, 
de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2007 en relació a l’increment de les 
despeses del personal al servei del sector públic, i que es desenvolupa a la Resolució de 
la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses de data 2 de gener de 2007, per la qual 
es dicten instruccions en relació amb les nòmines dels funcionaris inclosos en l’àmbit 
d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost i, s’actualitzen per a l’any 2007 les quanties 
de les retribucions del personal a que es refereixen els corresponents articles de la Llei 
de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’exercici esmentat. 
 
Atès que la referida resolució és d’aplicació en aquesta administració. 
 
Atesa l’existència de consignació pressupostària suficient per atendre aquests 
increments retributius. 
 
En ús de les atribucions atorgades al Ple de la Corporació per l’article 22.2.i de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, conforme a la redacció 
donada al mateix per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, de modificació de la Llei 7/1985 i, 



de més normativa concordant i d’aplicació. 
 
S’ACORDA: 
 
PRIMER: Aprovar l’increment salarial per als/a les empleats/des municipals 
corresponent a l’exercici 2007. 
Aquest increment, en la seva quantia i forma, serà l’establert en l’article 21 i següents 
de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 
2007, i que es concreta a la Resolució de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i 
Despeses de data 2 de gener de 2007, per la qual es dicten instruccions en relació amb 
les nòmines dels funcionaris inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 
d’agost i, s’actualitzen per a l’any 2007 les quanties de les retribucions del personal a 
que es refereixen els corresponents articles de la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’exercici esmentat. 
 
SEGON: De conformitat amb el punt anterior i amb allò establert al Conveni Col·lectiu 
i al Pacte de Condicions de Treball vigents, liquidar els endarreriments corresponents 
meritats. 
 
TERCER: Facultar el tinent d’alcalde delegat de Personal per a l’adopció de les 
resolucions i la realització de les gestions i actuacions que siguin necessàries per a 
l’execució del present acord. 
 
QUART: Ordenar a la secció de Recursos Humans de l'Ajuntament de Barberà del 
Vallès que doni compliment a allò disposat als punts anteriors. 
 
CINQUÈ: Fer extensiu el present acord al personal del Patronat Municipal d’Esports de 
Barberà del Vallès, en els mateixos termes que s’aproven per al personal de 
l’Ajuntament de Barberà del Vallès, de conformitat amb el Decret de la Presidència de 
l’esmentat Patronat de data 24 de gener de 2007. 
 
SISÈ: Notificar el present acord a la secció d’Intervenció i a la secció de Recursos 
Humans de l’Ajuntament de Barberà del Vallès. 
 
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA 
_____________________ 
 
4 MOCIONS PORTAVEUS 
 
4.1 EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA SOBRE EL REIAL DECRET 1513/2006 PEL 
QUAL ES REGULEN ELS ENSENYAMENTS MÍNIMS EN EDUCACIÓ 
PRIMÀRIA. 
 
MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA SOBRE EL REIAL DECRET 1513/2006 PEL QUAL ES REGULEN 
ELS ENSENYAMENTS MÍNIMS EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA. 
 
Moció presentada pel portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, el text íntegre de 
la qual es transcriu a continuació: 



 
'El govern espanyol acaba d'aprovar el Reial Decret 1513/2006 amb el qual es regulen 
diferents aspectes bàsics de l'Educació Primària i, molt particularment, imposa la 
programació d'una tercera hora dedicada a la llengua castellana a les escoles de 
Catalunya. El fet, adoptat unilateralment i sense comunicació prèvia al govern de 
Catalunya i al conjunt de la comunitat educativa, és d'una gravetat objectiva i ha causat 
una lògica preocupació en el conjunt de l'opinió pública. 
 
Volem expressar la nostra defensa de l'actual sistema d'immersió lingüística així com 
també del sistema educatiu establert a Catalunya. En aquest sentit, volem recordar que 
el model d'immersió lingüística que ha estat aplicant la Generalitat compta amb el 
consens del 90% del Parlament i ha estat funcionant i progressant de manera prou 
positiva en els darrers anys. 
 
Cal assenyalar també que, a hores d'ara, des dels centres escolars es demana una 
regulació que faci compatible els propis plans educatius, és a dir, la seva pròpia 
autonomia, amb una normativa mínima comuna. És injustificable, en conseqüència, que 
el govern espanyol impulsi mesures que no responguin a les necessitats sentides com a 
pròpies per la comunitat educativa de Catalunya. 
 
És per tot el que s'ha exposat que el grup municipal d'ERC proposa al Ple de 
l'Ajuntament l'adopció dels següents acords: 
 
1. Expressar el desacord amb el Reial Decret 1513/2006, tan per qüestions de forma 
com de fons. 
 
2. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que emprengui les mesures 
necessàries (jurídiques, polítiques, etc.) per tal que aquest decret no es dugui a la 
pràctica i no es posi en discussió la continuïtat del sistema d'immersió lingüística. 
 
3. Manifestar el nostre convenciment que la llengua catalana és i ha de continuar sent la 
llengua vehicular del sistema educatiu català així com l'eina indispensable que 
possibiliti la cohesió social del nostre país. 
 
4. Fer arribar aquest acord al president del Parlament de Catalunya, als grups 
parlamentaris i als presidents de l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de 
Municipis de Catalunya.' 
 
RETIRAT DE L'ORDRE DEL DIA 
_____________________ 
 
4.2 EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA SOBRE EL VOT ACCESSIBLE. 
 
MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA SOBRE EL VOT ACCESSIBLE. 
 
Moció presentada pel portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, el text íntegre de 
la qual es transcriu a continuació: 
 



'Atès que en el passat referèndum de l'Estatut de Catalunya els invidents no van poder 
votar amb igualtat de condicions. La Generalitat havia previst una prova pilot per 
imprimir les paperetes en Braille, però la Junta Electoral Central, la va desestimar. Els 
invidents, un cop més, no van tenir dret al vot lliure i secret tal i com contempla la 
Constitució Espanyola als seus articles 23, 68 i 69. 
 
Article 23 
1. Els ciutadans tenen el dret a participar en els afers públics, directament per mitjà de 
representants lliurement elegits en eleccions periòdiques per sufragi universal. 
2. Tenen també el dret d'accedir en condicions d'igualtat a les funcions i als càrrecs 
públics, amb els requisits que les lleis assenyalin. 
 
Article 68 
5. Són electors i elegibles tots els espanyols que estiguin en ple ús dels seus drets 
polítics. La llei reconeixerà l'exercici del dret de sufragi als espanyols que es trobin fora 
del territori d'Espanya i l'Estat els el facilitarà. 
 
Article 69 
2. Els votants de cada província elegiran quatre Senadors per sufragi universal, lliure, 
igual, directe i secret en els termes que assenyali una llei orgànica. 
 
Atès que la redacció de l'actual Llei Orgànica 5/1985, de 19 de Juny, de Règim 
Electoral General (LOREG) preveu que 'les persones que, per defecte físic, estiguin 
impedides per escollir papereta o col·locar-la dins del sobre i lliurar-la al President de la 
Mesa, poden servir-se per aquestes operacions d'una persona de la seva confiança'. En 
canvi, l'article 86 (punt número 1) del mateix text legat estipula que el vot és secret. 
 
Atès que per les persones invidents ambdós articles són contradictoris, i en 
conseqüència no poden exercir el seu dret al vot secret, ja que cal que 'confiïn' en una 
tercera persona.  
 
Atès que els invidents, no estan impossibilitats de llegir, ja que tenen el seu propi 
alfabet (el Braille), que els permet llegir i escriure, tenen les mans hàbils per llegir, triar 
la papereta, introduir-la al sobre, i lliurar-la al president de la mesa. El problema doncs, 
no és d'impossibilitat material, sinó d'inaccessibilitat. 
 
Atès que el fet d'imprimir paperetes en Braille o fer servir les existents aplicant el 
mètode Suec (veure annex 1), faria possible que aquest col·lectiu pogués disposar del 
seu dret a vot secret i lliure, sense la necessitat de dependre de terceres persones. 
 
Atès que ha de ser voluntat dels poders públics, propiciar accions positives que trenquin 
les barreres d'accessibilitat. 
 
És per tot el que s'ha exposat que el grup municipal d'ERC proposa al Ple de 
l'Ajuntament l'adopció dels següents acords: 
 
ACORDS 
 
Primer. Instar al Govern de l'Estat Espanyol, a impulsar mesures que permetin a les 
persones invidents, poder exercir el dret a vot, garantint que aquest pugui ser secret i 



lliure, mitjançant les mesures de caràcter tècnic que siguin factibles i aplicables. 
 
Segon. Instar al Govern de l'Estat Espanyol a que desbloquegi la reforma de la LOREG 
que està paralitzada des del novembre de l'any 2005, en tràmit d'esmenes. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord als ajuntaments, a la Federació de Municipis de 
Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a la federació Espanyola de Municipis 
i Províncies, a la Generalitat de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, i al Govern de l'Estat Espanyol, i als Grups Parlamentaris del Congrés dels 
Diputats.' 
 
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA 
_____________________ 
 
4.3 EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE LA 
PLATAFORMA CIUTADANA PER BARBERÀ SOBRE L'AEROPORT DE 
SABADELL. 
 
MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE LA PLATAFORMA CIUTADANA 
PER BARBERÀ SOBRE L'AEROPORT DE SABADELL. 
 
Moció presentada pel portaveu de la Plataforma Ciutadana per Barberà, el text íntegre 
de la qual es transcriu a continuació: 
 
'La posición de la Plataforma Ciutadana per Barberà respecto del Aeropuerto de 
Sabadell ha sido siempre clara y coherente con nuestro programa electoral, en el que 
nos comprometimos a realizar todas las acciones posibles para el cierre o traslado de un 
Aeropuerto que por su peligrosidad contrastada y por las constantes molestias que 
representan para la población de Barberà son incompatibles con el entorno urbano 
donde se halla ubicadas. 
 
Con este objeto en julio de 2004 y mayo de 2005, antes de los accidentes mortales de 
septiembre y octubre del mismo año, presentamos sendas mociones al Pleno del 
Ayuntamiento que el gobierno municipal asumiera esta postura manifestando de forma 
clara, lo también prometieron en sus programa electorales, es decir, el traslado del 
aeropuerto.  
 
Fue precisamente el proceso que se inicio a raíz de los citados accidentes lo que nos 
hizo valorar como mas útil colaborar con las acciones unitarias y las diferentes 
comisiones que desde los frentes ciudadano e institucional se estaban poniendo en 
marcha. Ha transcurrido un año y la situación actual desde el punto de vista de Barberà, 
es posiblemente la peor de la historia de la lucha contra el Aeropuerto, dándose la 
paradoja de que los dramáticos sucesos de 2005 en lugar de servir para la constatación 
de la peligrosidad de los vuelos sobre los núcleos urbanos limítrofes y por tanto una 
razón de peso para el cese de estas actividades, ha acabado transformándose en un 
proceso de consolidación del aeropuerto, de su ampliación y por tanto de su futuro. 
 
Decir que si bien el preacuerdo de 28-10-05 entre el Ministerio de Fomento, la 
Generalitat de Catalunya y los alcaldes de los municipios afectados, cuyo contenido 
significaba de facto la inviabilidad de la continuidad del aeropuerto, nos lleno de 



esperanza, bastaron unos días y la intervención del Alcalde de Sabadell, 
“solidarizándose con los municipios afectados” , para que el 14-11-05 con el objetivo 
formal de de “desarrollar” el citado preacuerdo el Sr. Bustos utilizara su más que 
contrastada influencia política y con la complicidad de la Generalitat y el sometimiento 
de los alcaldes presentes, entre ellos el de Barberà, reescribiera lo acordado adaptándolo 
a los intereses de Sabadell y convirtiéndolo en “papel mojado”.  
 
Decir que en esos días además de perder la oportunidad del cierre definitivo del 
Aeropuerto, la imagen de nuestra ciudad estuvo en cuestión constantemente en los 
medios de comunicación, agredida por el Sr. Carles Martí director del Aeroclub, que en 
un perfecto reaparto de papeles con el Sr. Bustos, intento de construir sobre una 
monumental falacia una historia de especulaciones e ilegalidades urbanísticas 
inadmisible. 
 
La realidad hasta el día de hoy es más que conocida, ni la Generalitat, ni el Ministerio, 
ni el propio Aeropuerto han cumplido prácticamente ninguno de los acuerdos de 
mínimos del documento del 14 de noviembre. No se sabe el estado de la Tramitación 
del Plan Especial, sin embargo se continua construyendo con total impunidad, nueva 
Terminal de más de 2000 m2 con sal VIP incluida, torre de control de casi 25 mts., no 
se cumplen las rutas de despegue, se sigue con los festivales aéreos y lo que es más 
grave hasta el propio conseller Nadal calificó la instalación de estratégica para 
Catalunya junto a Reus y Girona. Basta con ojear la prensa comarcal para ver como el 
Sr. Bustos no se corta lo mas mínimo hablando de inversiones, consorcios y proyectos 
urbanísticos millonarios articulados alrededor del Aeropuerto.  
 
Desde el punto de vista de Sabadell nada que objetar, está defendiendo sus intereses 
utilizando todos los medios a su alcance, pero visto desde Barberà la situación es 
insostenible, sólo la irresponsabilidad o el sometimiento a dictados políticos externos a 
nuestra ciudad pueden justificar la actuación que ha tenido y está teniendo la Alcaldesa 
y su equipo de gobierno, sin dejar de agradecerle la información facilitada, no podemos 
menos que manifestar nuestra disconformidad mas absoluta con la estrategia de 
condescendencia que se está llevando a cabo desde Barberà. Con buenas palabras, 
llamadas telefónicas al director, cartas de queja y actitudes tibias, está demostrado 
históricamente que no podemos avanzar en la solución del problema, es por tanto 
necesario acometer una postura radical de oposición a la continuidad del Aeropuerto y a 
su ampliación, para ello la PCPB propone al Pleno la adopción de los siguientes 
acuerdos: 
 
1.- Una declaración institucional manifestando la exigencia del Ayuntamiento de cese 
con carácter de urgencia, de los vuelos de cualquier tipo a excepción de los de servicios 
de urgencia o esenciales (bomberos, protección civil etc.), que actualmente tengan su 
origen o salida del Aeropuerto de Sabadell. 
 
2.- Dotación económica para que de forma urgente, los servicios jurídicos municipales, 
con el apoyo externo necesario, elaboren un dictamen de las acciones a emprender ante 
la paralización de la tramitación del Plan Especial y la indefensión que ello representa. 
Decir que la sentencia del recurso al Plan Director nos remitió a Plan Especial para en 
su tramitación presentar los recursos. El citado informe debería contemplar además 
otras posibilidades de oposición legal a la ampliación y consolidación de la instalación. 
 



3.- Promover la unidad de acción tanto institucional como vecinal, consolidando un 
frente político y ciudadano en contra del Aeropuerto con entidades, asociaciones, 
partidos e instituciones de la ciudad y de las poblaciones afectadas.' 
 
VOTACIÓ: 
 
Vots a favor: 4 
Vots en contra: 12 
Abstencions: 2 
 
NO APROVAT 
_____________________ 
 
4.4 EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE LA 
PLATAFORMA CIUTADANA PER BARBERÀ RELATIVA A LA 
REPROVACIÓ AL REGIDOR D'HISENDA I A LA INTERVENTORA 
MUNICIPAL. 
 
MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE LA PLATAFORMA CIUTADANA 
PER BARBERÀ RELATIVA A LA REPROVACIÓ AL REGIDOR D'HISENDA I A 
LA INTERVENTORA MUNICIPAL. 
 
Moció presentada pel portaveu de la Plataforma Ciutadana per Barberà, el text íntegre 
de la qual es transcriu a continuació: 
 
'Manifestar en primer lugar que la Plataforma Ciutadana per Barberà presenta esta 
moción como un acto de protesta que queremos figure en el acta del Pleno como órgano 
máximo de la representación popular, ante en comportamiento a nuestro juicio 
antidemocrático que permitido por la Alcaldía, está llevando a cabo el Concejal de 
Hacienda Sr. Báez al negarse desde hace más de 7 meses a facilitar los datos y las 
copias o informaciones necesarias de los contratos y pagos realizados con fondos 
públicos a la empresa concesionaria del Párking de Dr. Moragas y a la editora de la 
revista y otras publicaciones municipales durante los ejercicios 2005 y 2006 (hasta el 
15-06-06). 
 
Es lamentable que trascurridos casi 28 años de Ayuntamientos Democráticos , se den 
situaciones de este tipo donde se transgrede de la forma mas flagrante lo que regula el 
Art. 105 apartado b) de la Constitución que garantiza , “El acceso de los ciudadanos a 
los archivos y registros administrativos , salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa 
del Estado , la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”. 
 
Es tanto o mas lamentable que se incumpla la práctica totalidad del articulado del 
Capítulo III del Título 3º del Reglament Orgànic Municipal, que regula precisamente el 
derecho de los concejales a la información municipal sin que por supuesto existan 
motivos algunos de los que se citan en el mismo capítulo para no facilitarla. 
 
Comportamientos políticos como los descritos ponen de manifiesto una forma de hacer 
inadmisible en un sistema democrático, donde la transparencia en las cuentas públicas 
es un pilar básico del funcionamiento del propio sistema. 
 



Consideración aparte merece el comportamiento en el tema de la Interventora 
Municipal, que al parecer, entendiendo que es la interventora del equipo de gobierno, ha 
ignorado desde el primer día el requerimiento y se ha negado hasta la fecha a certificar 
algo tan simple y tan de su competencia legal como es certificar que los ingresos y 
gastos realizados en el periodo citado cumplen las bases del presupuesto y la legislación 
de carácter general que les sea de aplicación. 
 
Una actitud que además de una negligencia en sus funciones como interventora nos 
parece una absoluta falta de consideración hacia un grupo político con representación 
popular en el Ayuntamiento de Barberà. 
 
En base a lo expuesto proponemos al pleno se adoptan los siguientes acuerdos: 
 
1.- Reprobar el comportamiento del Concejal de Hacienda Sr. Báez , por su negativa 
injustificada durante mas de 7 meses a facilitar los datos que se le requieren. 
 
2.- Abrir un expediente informativo a la Interventora municipal para aclarar las causa 
por las cuales durante estos 7 meses se ha negado a facilitar los certificados que se le 
solicitan. 
 
3.- Exigir que en un plazo máximo de 15 días a contar desde la celebración de este 
pleno , se facilite por el Concejal de Hacienda y la Interventora municipal los datos, 
informes y cerificados que se solicitan.' 
 
RETIRAT DE L'ORDRE DEL DIA 
_____________________ 
 
5 ADJUDICACIÓ CONCURS 
 
5.1 EXP.: SCOM060007. ADJUDICACIÓ CONCURS OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA PLAÇA DE LA 
CONSTITUCIÓ. 
 
ADJUDICACIÓ CONCURS OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL DE LA PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ. 
 
Expedient: SCOM060007. 
 
Vistes les ofertes presentades al concurs convocat per a la contractació de les obres de 
construcció de la Biblioteca municipal de la plaça de la Constitució. 
 
Vistos els informes emesos pels Serveis Tècnics municipals i per Intervenció de Fons, 
en relació amb aquesta contractació. 
 
Vist el dictamen de la Mesa de Contractació per adjudicar el concurs esmentat, així com 
la puntuació obtinguda per les empreses licitadores. 
 
De conformitat amb el que disposa el Text refós de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, i amb el dictamen previ favorable de la Comissió 
Informativa d’Urbanisme Obres i Serveis,  



 
S’ACORDA: 
 
PRIMER: Adjudicar, d’acord amb el dictamen de la Mesa de Contractació, el contracte 
per a l’execució de les obres de construcció de la Biblioteca municipal de la plaça de la 
Constitució, a l’empresa COPCISA, SA, per un import total de 4.135.602,12 €, IVA 
inclòs, en ser la seva oferta la que ha obtingut major puntuació de les vuit admeses al 
concurs, amb un termini d’execució de les obres de 17 mesos, un termini de garantia d’1 
any, i amb la resta de millores presentades amb l’oferta. 
 
SEGON: Aplicar la despesa de caràcter plurianual, amb càrrec a la partida 
410.451.62206 del pressupost municipal de l’any 2006, pel que fa a l’import de 700.000 
€; i a la partida 410.4511.60100 del pressupost municipal de 2007, pel que fa a l’import 
de 2.739.504 €. Amb el compromís d’habilitar la partida corresponent en el pressupost 
corresponent a l’any 2008, pel que fa a la quantitat de 696.098,12 € que fan la suma del 
preu total d’adjudicació acordat. 
 
TERCER: Requerir l’empresa adjudicatària perquè constitueixi la garantia definitiva 
corresponent, xifrada en 165.424,08 €, i que ho acrediti al Departament de Contractació, 
en el termini màxim de 15 dies a comptar des de la notificació de l’adjudicació, d’acord 
amb l’article 41 del Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
QUART: Requerir així mateix a l’empresa esmentada perquè faci el pagament, a la 
Tresoreria municipal, de les despeses de licitació generades, que pugen a un total de 
235,30 €. 
 
CINQUÈ: Citar l’empresa adjudicatària perquè, un cop acomplerts els requisits 
anteriors, concorri a formalitzar el contracte administratiu corresponent, per a la 
signatura del qual es faculta expressament l’Alcaldia.  
 
SISÈ: Delegar expressament a la Junta de Govern Local l’exercici de totes les facultats i 
prerrogatives que, com a òrgan contractant, atribueix al Ple l’article 59 del Text refós de 
la Llei de contractes de les administracions públiques per a l’execució i compliment 
d’aquest contracte, en tots els seus extrems.  
 
SETÈ: Notificar el contingut d’aquests acords tant a l’adjudicatària com a les altres 
empreses que han presentat ofertes, amb expressió dels recursos que sigui procedent 
interposar-hi en contra.  
VOTACIÓ:  
 
Vots a favor: 17 
Vots en contra: 
Abstencions: 2 
_____________________ 
 
6 RESTAR ASSABENTATS 
 
6.1 EXP.: UGCV060003. RESTAR ASSABENTATS DECRET NÚM. 2.948, DE 29 
DE DESEMBRE DE 2006, D’APROVACIÓ D’UN CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ. 



 
RESTAR ASSABENTATS DECRET NÚM. 2.948, DE 29 DE DESEMBRE DE 2006, 
D’APROVACIÓ D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ. 
 
Expedient: UGCV060003. 
 
A proposta de l’Àrea de Serveis Territorials i amb el dictamen favorable de la Comissió 
informativa d’Urbanisme, Obres i Serveis, Via Pública, Habitatge, Medi Ambient, 
Promoció Econòmica, Comerç i Concertació Econòmica, 
 
S’ACORDA: 
 
Restar assabentats i, en allò que calgui, ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 2.948, de 29 
de desembre de 2006, d’aprovació d’un conveni de col·laboració a subscriure amb 
l’Entitat Urbanística de Conservació del Pla Parcial Can Salvatella Torre Mateu, del 
qual la seva part dispositiva es transcriu a continuació: 
 
“Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l’Entitat Urbanística 
de Conservació del Pla Parcial Can Salvatella Torre Mateu, segons document annex 
incorporat a l’expedient, en virtut del qual l’Ajuntament es compromet a participar en 
les despeses de conservació i manteniment d’aquell polígon industrial realitzant amb 
aquesta finalitat una aportació econòmica anual per import de 51.300 euros per a 
l’exercici 2006; i la que resulti de sumar la variació corresponent de l’Índex de Preu al 
Consum que fixi l’Institut Nacional d’Estadística (o organisme que el substitueixi) a la 
total aportació de l’exercici immediatament anterior, per als períodes anuals successius 
de vigència del conveni, inicialment establerta en quinze anys. 
 
Segon.- Dur a terme tots els tràmits que resultin necessaris per a les finalitats 
perseguides. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució al ple de la Corporació en la primera sessió 
que celebri perquè, si s’escau, procedeixi a la seva ratificació.” 
 
NO S'HA VOTAT.  
_____________________ 
 
7. 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. 
_____________________ 
 
7.1 EXP.: XXXX. MOCIÓ CONSENSUADA PELS GRUPS MUNICIPALS 
D'ERC-AM, CIU, ICV-EUIA, PCPB I PSC-PM DE L'AJUNTAMENT DE 
BARBERÀ DEL VALLÈS SOBRE EL REIAL DECRET 1513/2006 PEL QUAL 
ES REGULEN ELS ENSENYAMENTS MÍNIMS EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA. 
 
MOCIÓ CONSENSUADA PELS GRUPS MUNICIPALS D'ERC-AM, CIU, ICV-
EUIA, PCPB I PSC-PM DE L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS SOBRE 



EL REIAL DECRET 1513/2006 PEL QUAL ES REGULEN ELS ENSENYAMENTS 
MÍNIMS EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA. 
 
Moció consensuada pels grups municipals d'ERC-AM, CIU, ICV-EUIA, PCPB i PSC-
PM, el text íntegre de la qual es transcriu a continuació: 
 
'DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 
 
1. Denunciar el contingut del Reial Decret que suposi una invasió de les competències 
que en matèria educativa atorga a la Generalitat el vigent Estatut d’Autonomia de 
Catalunya. 
 
2. Posar de manifest que el procés d’immersió lingüística, avalat pel Tribunal 
Constitucional i fins i tot per la Unió Europea, es l’única garantia que permet que el 
català tingui el mateix grau de coneixement per part de tots el alumnes catalans, quan el 
coneixement del català és totalment garantit. 
 
3. Posar de manifest que tots els estudis avaluats indiquen que el coneixement que tenen 
els alumnes catalans de la llengua castellana és equiparable als alumnes espanyols de la 
resta de l’Estat i equiparable, i en alguns casos superiors, als coneixements de la llengua 
catalana. 
 
4. Rebutjar qualsevol possibilitat de que el català pateixi un retrocés a l’escola, com per 
exemple impartint una assignatura troncal en castellà, en coherència amb el model 
educatiu i pedagògic que fins ara ha demostrat la seva idoneïtat. En aquest sentit , cal 
seguir garantint el seu pes lectiu actual dins el currículum, el seu caràcter de llengua 
vehicular a l’ensenyament i el vigent sistema d’immersió lingüística. 
 
5. Oferir el ple suport a les actuacions que pugui emprendre la Generalitat de Catalunya 
que tinguin com a objecte la defensa de les competències estatutàries que en matèria 
educativa li corresponen i són pròpies, culminant en última instància, si s’escau, amb el 
plantejament del corresponent conflicte de competència positiu. 
 
6. Demanar al Govern de la Generalitat que continuï sent una veritable garantia del 
foment de la nostra llengua i cultura, així com la defensa dels drets lingüístics que recull 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 
 
7. Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat, al Govern espanyol, al Congrés i al Senat.' 
 
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA 
_____________________ 
 
7.2 EXP.: XXXX. MOCIÓ CONSENSUADA PELS GRUPS MUNICIPALS 
D'ERC-AM, CIU, PP, ICV-EUIA, PCPB I PSC-PM DE L'AJUNTAMENT DE 
BARBERÀ DEL VALLÈS SOBRE ELS CICLES FORMATIUS 
PROFESSIONALS. 
 
MOCIÓ CONSENSUADA PELS GRUPS MUNICIPALS D'ERC-AM, CIU, PP, ICV-
EUIA, PCPB I PSC-PM DE L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS SOBRE 



ELS CICLES FORMATIUS PROFESSIONALS. 
 
Moció consensuada pels grups municipals d'ERC-AM, CIU, PP, ICV-EUIA, PCPB i 
PSC-PM, el text íntegre de la qual es transcriu a continuació: 
 
'Els grups municipals demanem al Ple Municipal l’adopció dels següents acords de 
resolució: 
 
Primer: Fer arribar a la Direcció Territorial d’Ensenyament al Vallès Occidental la 
negativa més rotunda d’aquest Ajuntament a acceptar el trasllat de cap dels cicles 
formatius que enguany s’imparteixen a la nostra localitat. 
 
Segon: Informar d’aquesta situació a tots els Centres Educatius i a les Associacions de 
Pares i Mares respectives per tal de donar a conèixer aquest greuge entre la comunitat 
educativa local. 
 
Tercer: Que l’Ajuntament lideri la resposta ciutadana contra l’arbitrarietat d’aquesta 
decisió i que per fer-ho compti amb la presència dels portaveus d’aquells grups que 
malgrat no formar part del govern municipal estan disposats a donar-li el seu suport en 
aquestes accions.  
 
Quart: Crear una comissió per tal de definir quins cicles formatius són necessaris en el 
procés de remodelació del centre, formada per representants de l'Ajuntament de Barberà 
del Vallès, la Direcció dels centre, i els Serveis Territorials del Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat.' 
 
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA 
_____________________ 
 
7.3 EXP.: UPPG060001. APROVACIÓ TEXT REFÓS MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL PLA GENERAL PER A LA PREVISIÓ I CREACIÓ DE 
RESERVES DE TERRENYS DESTINATS A HABITATGES DOTACIONALS 
PÚBLICS. 
 
APROVACIÓ TEXT REFÓS MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL PER 
A LA PREVISIÓ I CREACIÓ DE RESERVES DE TERRENYS DESTINATS A 
HABITATGES DOTACIONALS PÚBLICS. 
 
Expedient: UPPG060001. 
 
Vistos els antecedents i la resta de circumstàncies de l’expedient incoat per a 
l’aprovació de la Modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació de Barberà 
del Vallès, per a la previsió i creació, com a sistemes urbanístics, de sòl destinat a 
habitatge dotacional públic, dels quals es desprèn que va ser aprovat provisionalment 
per aquest òrgan municipal en sessió de 31 de maig de 2006, i que ulteriorment va ser 
tramés a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació 
definitiva.  
 
Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de data 28 de 
setembre de 2006, ha acordat l’aprovació definitiva de la indicada modificació puntual 



del pla general, però ha suspès la seva executivitat fins que, mitjançant la presentació 
per part de l’Ajuntament d’un text refós que ha de ser verificat prèviament per aquest 
ple municipal, s’hi incorporin determinades prescripcions que s’imposen al mateix 
acord d’aprovació definitiva. 
 
Vist el “Text refós de la Modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació de 
Barberà del Vallès, per a la previsió i creació, com a sistemes urbanístics, de sòl destinat 
a habitatge dotacional públic”, que amb la finalitat d’incorporar les prescripcions 
imposades ha estat redactat pels serveis tècnics i jurídics municipals. 
 
És per tot això que, en compliment del que va acordar la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona en sessió de data 28 de setembre; de conformitat amb les 
disposicions legals aplicables; fent ús de les competències atribuïdes a aquest òrgan 
municipal per l’article 52.2, c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i tenint en compte així 
mateix el quòrum de majoria absoluta requerit per a la votació del present acord per 
l’article 114.3, k) d’aquesta última norma esmentada. 
 
S’ACORDA: 
 
PRIMER: Restar assabentats de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona de 28 de setembre de 2006, d’aprovació definitiva, amb prescripcions, de la 
Modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació de Barberà del Vallès, per a 
la previsió i creació, com a sistemes urbanístics, de sòl destinat a habitatge dotacional 
públic. Les prescripcions imposades són, sintèticament, les següents: 
 
1a. Cal preveure una regulació del sistema d’habitatge dotacional públic diferenciada 
del sistema d’equipaments comunitaris. 
 
2a. Cal establir normativament que, en tots els casos, el planejament general definirà el 
sistema urbanístic d’habitatge dotacional. 
 
3a. Cal incorporar al document una memòria social en la que es defineixin les polítiques 
d’habitatge que han d’emparar les actuacions d’habitatge dotacional públic en el 
municipi. 
 
4a. Cal preveure el canvi de qualificació de sòl a l’àmbit corresponent del sector de 
l’AD-19 TYC, SL, com a sistema d’habitatges dotacionals públics, i la seva adequació 
amb aquesta nova qualificació, en coherència amb la modificació del Pla especial en 
aquest àmbit que es tramita en paral·lel. 
 
SEGON: Donar conformitat i verificar el Text refós de la Modificació puntual del Pla 
general municipal d’ordenació de Barberà del Vallès, per a la previsió i creació, com a 
sistemes urbanístics, de sòl destinat a habitatge dotacional públic, que ha estat redactat 
pels serveis tècnics i jurídics municipals a l’objecte d’incorporar les prescripcions 
imposades a l’acord esmentat al punt ordinal anterior.  
 
TERCER: Trametre el Text refós verificat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona, en triplicat exemplar, conforme a les indicacions de l’acord de data 28 de 
setembre de 2006, i en els formats i amb la resta de requeriments establerts a l’article 



17.6 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme. 
 
QUART: Notificar aquest acord a la Direcció de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i 
Activitats de la Diputació de Barcelona, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona, així com a la resta de persones interessades a l’expedient. 
 
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA 
_____________________ 
 
7.4 EXP.: UPPE060001. APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL PLA ESPECIAL DE MILLORA URBANA A LES PARCEL·LES 7 I 8 DEL 
SECTOR AD-19, TYC, SL. 
 
APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL DE 
MILLORA URBANA A LES PARCEL·LES 7 I 8 DEL SECTOR AD-19, TYC, SL. 
 
Expedient: UPPE060001. 
 
Vist l’expedient tramitat relatiu a la modificació puntual del Pla especial de millora 
urbana de l’àrea de desenvolupament del sector AD-19 (TYC, SL), de Barberà del 
Vallès, segons projecte redactat per encàrrec de l’Institut d’Urbanisme, Habitatge i 
Activitats Locals, integrat des de l’1 de gener de 2007 a l’estructura orgànica de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Atès que la proposta de modificació puntual abans esmentada té per objecte destinar a 
habitatge dotacional públic les parcel·les de propietat municipal 7 i 8, ubicades en 
aquest àmbit d’actuació, mitjançant la seva qualificació com a sistema urbanístic regulat 
en l’article 34.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme, en substitució de la seva 
qualificació actual com a zona residencial destinada a la construcció d’habitatges de 
protecció oficial. 
 
Atès el contingut de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de 7 de març 
de 2006, d’aprovació inicial de la proposta de modificació puntual anterior.  
 
Atès el tràmit d’informació pública a que ha estat sotmès el projecte aprovat 
inicialment, mitjançant anuncis publicats al tauler d’anuncis municipal, al Butlletí 
Oficial de la província núm. 177, de 26 de juliol de 2006 i al diari “La Vanguardia”, en 
la seva edició de 25 de juliol, en què no s’ha presentat cap tipus d’al·legació ni formulat 
cap escrit de reclamació i/o impugnació. 
 
Atès el tràmit de sol·licitud d’informes que estableix l’article 83.5 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme d’acord amb el qual es va demanar informe al Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, únic organisme afectat per aquesta proposta de modificació, del 
qual no s’ha rebut cap informe ni resposta. 
 
Atès l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 
28 de setembre de 2006 d’aprovació definitiva, amb prescripcions, de la Modificació 
puntual del Pla general municipal d’ordenació per a la previsió i creació, com a sistema 
urbanístic, de sòl destinat a habitatge dotacional públic, promoguda i tramesa 



paral·lelament per aquest Ajuntament. Acord d’aprovació definitiva que, pel que fa a la 
seva executivitat, es troba suspès fins que s’incorporin, mitjançant un text refós, les 
prescripcions introduïdes en el mateix acord d’aprovació abans esmentat. Tot això, als 
efectes de l’article 83.9 i en aplicació dels principis de jerarquia normativa i de 
coherència del planejament urbanístic establerts a l’article 13 del TRLLU.  
 
Atès així mateix l’informe favorable, amb condicions, emès per la pròpia Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona en la mateixa sessió de 28 de setembre de 2006, 
pel que fa a la Modificació puntual del Pla especial de millora objecte d’aquest 
expedient i als efectes de l’article 85 del TRLLU. 
 
I atès el nou document presentat i revisat pels serveis tècnics i jurídics municipals, on es 
dóna resposta a les condicions establertes en l’informe preceptiu de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme, abans esmentat. Tot això, mitjançant la incorporació de 
determinades modificacions de caràcter no substancial respecte al projecte inicialment 
aprovat, consistents en: 
 
1. L’establiment de la qualificació concreta de sistema urbanístic d’habitatge dotacional 
per a les illes 7 i 8 del sector, d’acord amb la redacció continguda en el projecte de 
modificació puntual del Pla general que es tramita en paral·lel. 
 
2. La regulació del sistema urbanístic d’habitatge dotacional públic, diferenciat 
expressament del sistema d’equipaments comunitaris, tal com preveu l’article 33.4 del 
Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
3. La inclusió en el projecte del redactat dels articles de la normativa que són objecte de 
modificació específica; i, a continuació, el nou text refós incloent-hi les modificacions 
introduïdes, als efectes de la seva publicació posterior. 
 
Considerant que, a la vista dels tràmits, informes i acords anteriors així com del 
contingut del nou document elaborat, en el qual s’incorporen les condicions abans 
esmentades, ha quedat acreditat a l’expedient, de forma suficient, l’acompliment dels 
requisits tant d’oportunitat i conveniència, com de contingut i procediment que vénen 
establerts a l’article 94 i, per remissió d’aquest, als articles 83 i següents del TRLLU, en 
relació amb la modificació puntual d’aquesta figura de planejament derivat. Raó per la 
qual procedeix adoptar l’acord d’aprovació definitiva corresponent, sempre supeditat a 
l’executivitat prèvia de la modificació del planejament de rang jeràrquicament superior. 
 
És per tot això que, de conformitat amb el contingut de l’informe de l’arquitecte 
municipal incorporat a l’expedient, 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) i 114.2, apartat k) del Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, pel que fa a les atribucions del ple i al 
règim d’adopció d’acords; a proposta de l’Àrea de Serveis territorials i amb el dictamen 
favorable de la Comissió Informativa d’Urbanisme,  
 
S’ACORDA: 
 



PRIMER: Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla especial de millora 
urbana a les parcel·les 7 i 8 de l’àrea de desenvolupament del sector AD-19 (TYC, SL), 
de Barberà del Vallès, segons nou document elaborat i presentat per l’Institut 
d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals de la Diputació de Barcelona, 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.  
 
SEGON: 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. 
 
TERCER: 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. 
 
QUART: Supeditar en qualsevol cas la publicació a què es fa referència en el punt 
anterior, a l’executivitat prèvia (mitjançant la seva publicació reglamentària) de l’acord 
d’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla general d’ordenació per a la 
previsió i creació, com a sistema urbanístic, de sòl destinat a habitatge dotacional 
públic, un cop incorporades al projecte que es tramita en paral·lel les prescripcions 
establertes en l’acord adoptat el 28 de setembre de 2006 per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona. 
 
CINQUÈ: Notificar-ho a la resta d’organismes i interessats. 
 
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA 
_____________________ 
 
8. 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 23:30 hores, de la qual s'estén l'acta que, en la versió catalana 
present es transcriu folis de paper especialment habilitats a aquest efecte, números al , 
legalitzats tots ells amb el segell de la Corporació i que, un cop aprovada, autoritza amb 
la seva signatura l'Alcaldessa, amb mi, el Secretari general accidental, que en dono fe. 
 
L'ALCALDESSA, EL SECRETARI GRAL. ACCTAL., 
Actes Ple 
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