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ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA NÚM. 7 JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 12 
D'ABRIL DE 2017.  
 
A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 11:20 hores del dia 12 d'abril de 2017, 
per tal de realitzar Junta de Govern Local, es reuneixen en primera convocatòria: 
 
ASSISTENTS A LA SESSIÓ: 
 

SILVIA FUSTER ALAY ; ALCALDESSA 

DAVID CLARA GARCIA ; 1R TINENT D'ALCALDIA 

CARMINA PEREZ BARROSO ; 2A TINENTA D'ALCALDIA 

PERE PUBILL LINARES ; 3R TINENT D'ALCALDIA 

FRANCISCO BLANCO ROMERO ; REGIDOR 

FABIA DIAZ CORTES ; REGIDOR 

JOSE ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ ; SECRETARI 

NURIA CASTELLA POUGET ; INTERVENTORA 

 

ABSENTS: 
 
JUAN ANTONIO GRIMALDO DUEÑAS ; REGIDOR 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ  ANTERIOR 
 

2. SERVEIS GENERALS 
 
2.1. SELECCIÓ DE PERSONAL: OPOSICIONS, CONCURSOS 
2.1.1. RHSP17018 

(GACO2017000964) 
APROVACIÓ DE BASES ESPECIFIQUES DE 
PROCESSOS DE SELECCIÓ I/O PROVISIÓ DE 
PERSONAL 

 
3. SERVEIS TERRITORIALS 

 
3.1. SOL·LICITUD / COMUNICATS A SJSE 
3.1.1. UGOH160003 

(GACO2016002796) 
CONCESSIÓ D'AJUTS DE L'IBI PER HABITATGES DE 
LLOGUER SOCIAL 
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4. DRETS CIVILS I CIUTADANIA 
 
4.1. PLANS, PROGRAMES I PROJECTES DE GOVERN 
4.1.1. SSPP-U050-N052170009 

(GACO2017000939) 
APROVACIÓ DEL PROJECTE PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS 2018 

 
4.2. MEMÒRIA ANUAL 
4.2.1. SSPP-U038-N220170002 

(GACO2017000947) 
APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA DEL PROGRAMA 
MUNICIPAL DE DRETS DE LA CIUTADANIA, 
CONVIVÈNCIA I CIVISME 2016 

 
4.3. CICLE FESTIUS EN GENERAL 
4.3.1. SSPP-U041-X616170002 

(GACO2017000929) 
APROVACIÓ PROGRAMA FESTA POPULAR SANT 
JORDI 2017. BARBERÀ DEL VALLÈS 

 
5. SERVEIS ECONÒMICS 

 
5.1. CONVENIS, SUBVENCIONS DE COL·LABORACIÓ ADMINIS TRATIVA 
5.1.1. 2017N523U0590001 

(GACO2017000967) 
ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PEL PROJECTE 
"IMPULS SUPRALOCAL A L'EMPRENEDORIA I 
TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA DE LA PIME 
INDUSTRIAL" I APROVACIÓ CONVENI PEL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 
 

5.1.2. 2017N523U0590002 
(GACO2017000970) 

ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PEL PROJECTE 
“TREBALLANT A NIVELL SUPRAMUNICIPAL NOVES 
FÓRMULES DISRUPTIVES EN L'ESPECIALITZACIÓ 
TERRITORIAL" I APROVACIÓ CONVENI PEL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 
 

5.1.3. 2017N523U059003 
(GACO2017000972) 

APROVACIÓ CONVENI CONSELL COMARCAL DEL 
VALLÈS OCCIDENTAL PEL DESENVOLUPAMENT DEL 
PROJECTE DEL CENS D'EMPRESA I OFERTA 
INDUSTRIAL 

 
5.2. REGISTRE D'OPERACIONS COMPTABLES 
5.2.1. IDADO2017/016 

(GACO2017000941) 
APROVACIÓ AJUTS BENESTAR SOCIAL 

 
6. SERVEIS JURÍDICS I CONTRACTACIÓ 

 
6.1. PROC CONTENCIÓS-ADMINISTRATIUS GENERALS 
6.1.1. SJRP1506/CA6:323-15C 

(GACO2017000827) 
ASSABENTAT I COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA 
NÚMERO 251/2016, DE 1 DE DESEMBRE, 
CORRESPONENT AL PROCEDIMENT ABREUJAT 
323/2015-C, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 
NÚMERO 6 DE BARCELONA 
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6.2. CONTRACTES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS 
6.2.1. N774160037 

(GACO2017000948) 
ADJUDICACIÓ CONTRACTE DEL SERVEI D'ATENCIÓ 
DOMICILIÀRIA (SAD) 
 

6.2.2. N774170005 
(GACO2017000950) 

INICI TRÀMITS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI 
DE GESTIÓ D'ACTIVITATS PER A LA PROMOCIÓ D'UN 
ENVELLIMENT ACTIU I SALUDABLE 

 
7.  

 
MOCIONS D'URGÈNCIA 

 

 
 

DICTÀMENS 
 
1. - APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
EXP.: 2017N019000006. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el proppassat 
dia 29 de març de 2017, de la qual prèviament s'ha tramès còpia a tots els components de la 
JUNTA. 
 

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS 
_____________________ 

 
2.1. - SELECCIÓ DE PERSONAL: OPOSICIONS, CONCURSOS  
 
2.1.1. - RHSP17018 (GACO2017000964). APROVACIÓ DE B ASES ESPECIFIQUES DE 
PROCESSOS DE SELECCIÓ I/O PROVISIÓ DE PERSONAL.  
 
Atesa l’existència de vacants al quadre de la plantilla municipal aprovat pel Ple de la Corporació 
per a l’any 2017 previstes a l’Oferta Pública d’ocupació d’aquest Ajuntament pel mateix exercici 
i les necessitats d’ocupació de la Corporació. 
 
Atesos els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat que informen l’accés a l’ocupació 
pública de tota la ciutadania. 
 
Atesa l’existència de consignació pressupostària suficient. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 55 i següents del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i la 
resta de normativa concordant i d’aplicació. 
 
Fent ús de les facultats delegades mitjançant decret d'alcaldia núm. 1611, de 3 de juliol de 
2015 (publicat al BOPB de 03 d'agost de 2015). 
 
En conseqüència, es proposa l’adopció del següent  
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ACORD: 
 
Primer.- Aprovar les Bases específiques per a la provisió de quatre places del lloc de treball 
d’Oficial/a 2ª, adscrites a la Brigada Municipal, i que s’acompanyen al present acord com a 
Document núm. 1. 
 
Segon.- Procedir a donar la publicitat legalment establerta al present acord. 
 

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS 
_____________________ 

 
3.1. - SOL·LICITUD / COMUNICATS A SJSE  
 
3.1.1. - UGOH160003 (GACO2016002796). CONCESSIÓ D'AJUTS DE L'IBI PER 
HABITATGES DE LLOGUER SOCIAL.  
 
Vistes les Bases reguladores per a l'atorgament dels ajuts econòmics de l'impost de béns 
immobles (IBI) de caràcter especial dels habitatges de lloguer social declarats d'especial interès 
o utilitat municipal, aprovades pel ple de la Corporació en sessió de data 25 de febrer de 2015, 
rectificades amb posterioritat per acord plenari de data 29 d'abril de 2015, i publicades al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 12 de juny de 2015. 
 
Vista la convocatòria dels ajuts econòmics de l'Impost de Bens Immobles (IBI) de caràcter 
especial de lloguer social declarats d'especial interès o utilitat municipal, corresponent a 
l'exercici de 2015 publicada al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB) el dia 19 
d'abril de 2016, en base a l'article 53.1, g) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i que es va veure ratificada al 
mateix BOPB en data 10 d'agost de 2016 un cop efectuada la publicació de les bases per mitjà 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).  
 
Vistes les sol·licituds presentades per les persones susceptibles de ser beneficiàries dels ajuts 
econòmics de l'Impost de béns Immobles (IBI) de caràcter especial dels habitatges de lloguer 
social d'especial interès o utilitat municipal corresponent a l'exercici de 2015 i recollides per 
l'Oficina Municipal d'Habitatge. 
 
Vist l'informe emès per la Directora de la Oficina Municipal d'Habitatge on proposa la concessió 
dels ajuts pels imports i les persones beneficiaries que consten en el mateix informe i que es 
detallen a la part dispositiva dels presents acords, en base al compliment dels requisits 
necessàris establerts segons les bases reguladores per a l'atorgament dels ajuts. L'import de la 
subvenció que ha de correspondre a cadascuna de les persones beneficiàries és el resultant 
del prorrateig de la quantitat total de 3.000 € previstos a l'aplicació pressupostària 
2016.410.931.48001. dels pressupostos municipals de l'exercici 2016, en proporció a la quota 
líquida de l'IBI de l'exercici 2015 de cadascuna d'aquestes persones beneficiàries.  
 
Atès que ha quedat acreditat a l'expedient l'existència de previsió econòmica suficient a 
l'aplicació pressupostària corresponent del Pressupost municipal per a l'exercici 2016.  
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És per tot això que, vistes les previsions de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,  General de 
Subvencions, i fent ús de les competències atribuides pel punt 13 de les Bases reguladores per 
a l'atorgament dels ajuts econòmics de l'impost de béns immobles (IBI) de caràcter especial 
dels habitatges de lloguer social declarats d'especial interès o utilitat municipal, i en base a 
l'article 53.1, g) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril  
 
En conseqüència, es proposa l’adopció del següent  
 
ACORD: 
 
Primer.- Concedir els ajuts economics de l'Impost de béns Immobles (IBI) de caràcter especial 
dels habitatges de lloguer social d'especial interès o utilitat municipal corresponent a l'exercici 
de 2015 establert al següent quadre:  
 

SOL·LICITANTS  REGISTRE 
ENTRADA 

IMPORT 
SUBVENCIONABLE 

A.A.S.  E2016007302 88,85 € 

A.P.L.  E2016007718 123,90 € 

A.M.M.R.  E2016007833 26,91 € 

A.P.G. E2016007799 82,45 € 

B.G.F.  E2016007763 54,81 € 

C.M.S.  E2016007584 47,45 € 

C.P.B.  E2016007571 66,88 € 

D.A.P.  E2016007742 57,07 € 

D.T.R.  E2016007393 80,87 € 

D.G.R.  E2016007307 82,45 € 

D.G.R.  E2016007306 82,42 € 

E.C.M.  E2016007785 83,86 € 

E.L.V.  E2016007455 70,77 € 

E.P.C. E2016007680 67,52 € 

E.P.H.  E2016007524 82,45 € 

E.F. M.  E2016007427 51,80 € 

E.P.M.  E2016007775 131,04 € 

E.R.M.  E2016007719 55,30 € 

E.V.H.  E2016007721 118,09 € 

E.A.P. E2016007768 40,97 € 
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F.P.H.  E2016007441 49,12 € 

F.A.R.G.  E2016007557 60,41 € 

J.B.T.  E2016007828 59,24 € 

J.G.A.  E2016007717 44,40 € 

J.J.S.G. E2016007325 49,45 € 

J.C.R.  E2016007440 54,69 € 

M.C.C.  E2016007827 82,45 € 

M.A.C.M.  E2016007825 79,20 € 

M.C.S.M.  E2016007823 64,50 € 

M.A.M.G.  E2016007471 74,00 € 

M.C.B.R.  E2016007280 79,20 € 

M.J.M.S.  E2016007387 82,42 € 

M.M.M. E2016007466 5,29 € 

M.C.F.  E2016007463 105,11 € 

M.G.A.  E2016007751 98,86 € 

O.L.G.  E2016007824 65,82 € 

O.C.M.  E2016007467 46,04 € 

P.J.M.  E2016007904 46,29 € 

R.O.U.  E2016007286 54,69 € 

R.C.G.  E2016007659 60,24 € 

S.A.B.  E2016007457 101,97 € 

T.P.B. E2016007838 40,61 € 

T.M.T.  E2016007449 49,83 € 

Y.H.G.  E2016007408 50,31 € 

TOTAL  3.000€ 

 
Segon.- Procedir al pagament dels ajuts econòmics a concedir amb càrrec al moviment 
comptable, incorporat de 2016, amb referència núm. 2016.2.0028978.000.  
 
Tercer.- Fer pública la present adjudicació mitjançant anuncis a inserir en el Tauler d'edictes 
municipal i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l'Oficina Municipal d'Habitatge, a la intervenció municipal així 
com a la Tesoreria municipal. 
 



 
 Avinguda Generalitat, 70 
 Telèfon 93 729 71 71 - Fax 93 719 18 15 
 08210 Barberà del Vallès 
 e-mail: barbera@bdv.cat 
 web: http://www.bdv.cat 
 seu-e: https://www.seu.cat/barberadelvalles 
 
 

 
Expedient : 2017N019000007  

Ref.: X2017003337  

 

pàg. 7 de 30 
 

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada mitjançant el Codi Segur de  
Verificació 46e71d60-05c5-4970-831e-919473664906  en https://www.seu.cat/barberadelvalles 

 

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS 
_____________________ 

 
4.1. - PLANS, PROGRAMES I PROJECTES DE GOVERN  
 
4.1.1. - SSPP-U050-N052170009 (GACO2017000939). APROVACIÓ DEL PROJECTE 
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018.  
 
Antecedents: 
 
En el marc de les competències atorgades per la legislació vigent, els Ajuntaments intervenen 
en diferents àmbits relacionats amb la promoció de la participació de la ciutadania.  
 
La participació ciutadana i el compromís dels poders públics per tal de fomentar-la es reconeix 
a l'Estatut de Catalunya. Els  poders públics han de promoure la participació social en 
l'elaboració, la prestació i l'avaluació de les polítiques públiques, i també la participació 
individual i associativa en els àmbits cívic, social, cultural, econòmic i polític, amb ple respecte 
als principis de pluralisme, lliure iniciativa i autonomia. 
 
En data  29 de març de 2006 el  Ple Municipal de l'Ajuntament de  Barberà del Vallès es va 
adherir a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, document que 
proclama les llibertats públiques i els drets fonamentals reconeguts als i les habitants dels 
pobles i ciutats, a totes i cadascuna de les persones que habiten en un municipi i en el qual es 
reconeix el dret de tothom a la participació política, el dret d'associació, de reunió i de 
manifestació, i dret a la informació, sense discriminació de cap tipus.  
 
L'Ajuntament de Barberà, tant per la seva  proximitat,  com pel seu coneixement de la realitat 
social del territori, és una de les institucions públiques que pot impulsar i fer efectiva la 
participació ciutadana, afavorint una relació propera entre la ciutadania i els  poders públics. 
 
La implicació i el treball proactiu de la de la ciutadania a la vida col·lectiva són indispensables 
per a la convivència i  la cohesió social,  a la vegada que un element clau en la gestió de les 
polítiques locals. La seva participació no ha de quedar limitada únicament a un sistema 
representatiu, sinó que, cal avançar cap a un model de  democràcia participativa que de forma 
permanent, reconegui una major protagonisme de tota la ciutadania en la construcció 
col·lectiva de la ciutat i en les decisions que l’afecten.  
 
El Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Barberà del Vallès estableix  en el seu 
article 78 que l'Ajuntament ha de fomentar la participació democràtica i la transparència en els 
assumptes públics locals. Aquest compromís expressa la voluntat de crear i consolidar un 
sistema de participació ciutadana adequat a la democràcia local de proximitat que reforci el dret 
constitucional a la participació. En relació a l'organització municipal, l'article 80 estableix que 
l'Ajuntament farà un procés d'adequació de la seva organització per afavorir la participació de la 
ciutadania  en la gestió municipal. També reconeix, en el seu article 81 la importància del teixit 
associatiu per aconseguir una societat participativa 
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En data 15 de febrer de 2017, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Barberà del Vallès 
va aprovar el Programa Municipal de Participació Ciutadana per a l'any 2017 que en el seu 
apartat 3.2 estableix que l'Ajuntament desenvoluparà el projecte dels Pressupostos 
Participatius 2018. 
 
L'Equip de Govern de l'Ajuntament de Barberà del Vallès a través dels pressupostos municipals 
fa una distribució responsable dels recursos econòmics de la ciutat i, per l'altra, executa el Pla 
d'Acció Municipal. 
 
Amb la finalitat d'implementar els pressuposots municipals en un programa que doni prioritat a 
l'augment de les polítiques socials, a reforçar l'àrea d'atenció a les persones i a la implicació de 
la ciutadania, com a eina no només de participació, sinó també de control a la tasca política, 
s'ha valorat positivament fer un disseny que permeti que aquests pressupostos siguin 
participatius. Una proposta que pretén ser un mecanisme o instrument de participació, a través 
del qual la ciutadania defineix el destí d'una part dels recursos públics del nostre municipi. 
 
La prova pilot d'aquest projecte es va dur a terme l'any 2016 i des de la Comissió impulsora del 
procés i de l'Ajuntament, l'experiència s'ha valorat positivament. 
 
Disposicions legals aplicables: 
 

• Estatut d'autonomia de Catalunya, de 19 de juliol de 2006 
• Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local 
• Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal 

i de règim local de Catalunya 
• RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les 

hisendes locals 
• LLei 10/2014, de consultes no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana 
• Reglament Orgànic Municipal de Barberà del Vallès 

 
Amb la voluntat de convertir aquesta iniciativa en una pràctica habitual a la nostra ciutat que 
permeti aprofundir en la participació i la incorporació dels interessos col.lectius; en  funció de 
les disposicions legals aplicables i els antecedents exposats i tenint en compte el decret 
d'alcaldia número 2015LLDC001611 de data 3 de juliol de 2015, relatiu a les delegacions de 
l'alcaldia en la junta de govern local. 
 
En conseqüència, es proposa l’adopció del següent  
 
ACORD: 
 
PRIMER.- Iniciar expedient per a la convocatòria del projecte dels Pressupostos Participatius 
2018, que es regirà per les bases referides en l’apartat següent. 
 
SEGON.- Aprovar les bases reguladores dels Pressupostos Participatius de 2018 de 
l'Ajuntament de Barberà del Vallès, que s'adjunta a aquest expedient, on s'especifica la dotació 
econòmica de 150.000 euros que es reservaran del Pressupost Municipal 2018 per tal que la 
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ciutadania i entitats i associacions sense ànim de lucre puguin decidir en quins projectes 
s'aplicaran aquests recursos, el qual s'estructura en els apartats de: 
 

• Preàmbul 
• Objecte 
• Projectes 
• Iniciativa del procés 
• Àmbit subjectiu de Participació Ciutadana 
• Fases del procés  
• Òrgans i espais del procés: Comissió Impulsora i comissió tècnica del procés 
• Desenvolupament del procès 
• Temporització 
• Disposició final 

 
TERCER.- Nomenar com a membres de la Comissió Impulsora del procés: 
 

• Sra. Carmina Pérez Barroso, tinenta d'alcaldia delegada de serveis generals municipals 
i serveis públics munipals, qui exercirà també les funcions de presidenta de la Comissió. 

• Sr. Pere Pubill i Linares, tinent d'alcaldia delegat de desenvolupament econòmic,  
comerç i ocupació. 

• Sr. David Clarà Garcia, tinent d'alcaldia delegat de serveis socials municipals i 
emergència social 

• Sr. Fabià Díaz Cortés, regidor delegat de Territori i Medi Ambient  
• Sra. Mireia Sánchez Pi, regidora delegada d'associacionisme i relacions amb entitats 
• Sr. José Antonio Martínez Martínez, cap de l'àrea de serveis jurídics i contractació i  

secretari accidental de la Corporació. 
• Sra. Núria Castellà i Pouget, cap de l'àrea de serveis econòmics i administratius i 

interventora municipal habilitada. 
• Sr. Jordi Llonch i Soler, cap de l'àrea de serveis territorials 
• Sra. Anna Aurés i Pastor, tècnica de l'Oficina de Convivència i Participació Ciutadana 
• La persona representant de les associacions de veïns i veïnes del municipi, el 

nomenament de la qual caldrà fer arribar a l'alcaldia per escrit com a requisit previ per 
poder integrar-se en aquesta comissió. 

• La persona representant dels partits polítics amb representació municipal que no formen 
part de l'equip de govern, el nomenament de la qual caldrà fer arribar a l'alcaldia per 
escrit com a requisit previ per poder integrar-se i participar en aquesta comissió. 

• La persona representant de la resta d'entitats degudament inscrites al registre municipal 
d'entitats de l'Ajuntament, el nomenament de la qual caldrà fer arribar a l'alcaldia per 
escrit com a requisit previ per poder integrar-se i participar en aquesta comissió. 

 
QUART.-  Procedir a la publicació de l'acord anterior al tauler d’anuncis de la corporació. 
 
CINQUÈ.- Donar compte del contingut d'aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la 
propera sessió ordinària en què es reuneixi. 
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SISÈ.- Facultar indistintament l’alcaldessa, Sra. Sílvia Fuster Alay, la Sra. Carmina Pérez 
Barroso, tinenta d'alcaldia de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Generals Municipals i la Sra. Mireia 
Sánchez Pi, regidora de l'àmbit competencial d'associacionisme i relacions amb entitats per a la 
signatura dels documents que es derivin  del present acord. 
 

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS 
_____________________ 

 
4.2. - MEMÒRIA ANUAL  
 
4.2.1. - SSPP-U038-N220170002 (GACO2017000947). APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA DEL 
PROGRAMA MUNICIPAL DE DRETS DE LA CIUTADANIA, CONVI VÈNCIA I CIVISME 2016. 
 
Antecedents: 
 
En data 22  de març de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar el Programa Municipal de 
Drets de la Ciutadania, Convivència i Civisme per l'any 2016, on s'establien tota una sèrie 
d'accions en els àmbits de: 
 

• Mediació i Convivència Ciutadana 
• Educació i foment de la convivència i el civisme 
• Garantia de drets i deures de la ciutadania per a la convivència i el civisme 
• El Voluntariat  
• Relacions institucionals 

 
Una vegada finalitzada l'execució de les accions previstes i en funció dels resultats d'aquestes, 
els serveis tècnics del Programa  de Drets de la Ciutadania, Convivència i Civisme han elaborat 
una memòria on es recullen: 
 

• Objectius generals 
• Objectius específics 
• Equip de treball 
• Desenvolupament del programa d'actuació 2016 
• Annex 
• Recull de premsa  

 
La memòria de les activitats desenvolupades és un instrument clau per a la valoració de les 
polítiques de drets de la ciutadania, convivència, civisme i cohesió social i la seva adequació a 
les necessitats del municipi. 
 
Disposicions legals aplicables: 
 
L'article 42.6 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que els poders públics han 
d'establir un règim d'acolliment de les persones immigrades i han de promoure les polítiques 
que garanteixin el reconeixement i l'efectivitat dels drets i deures de les persones immigrades, 
la igualtat d'oportunitats, les prestacions i els ajuts en que en permentin la plena acomodació 
social i econòmica. L'apartat 7 estableix que els poders públics han de vetllar per la convivèncai 



 
 Avinguda Generalitat, 70 
 Telèfon 93 729 71 71 - Fax 93 719 18 15 
 08210 Barberà del Vallès 
 e-mail: barbera@bdv.cat 
 web: http://www.bdv.cat 
 seu-e: https://www.seu.cat/barberadelvalles 
 
 

 
Expedient : 2017N019000007  

Ref.: X2017003337  

 

pàg. 11 de 30 
 

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada mitjançant el Codi Segur de  
Verificació 46e71d60-05c5-4970-831e-919473664906  en https://www.seu.cat/barberadelvalles 

 

social, cultural i religiosa  entre totes les persones de Catalunya i pel respecte a la diversitat de 
creences i conviccions ètiques i filosòfiques de les persones, i han de fomentar les relacions 
interculturals per mitjà de l'impuls i la creació d'àmbits de conexement recíproc, diàleg i 
mediació. 
 
L'article 84.2. del mateix Estatut estableix entre les competències locals el foment de les 
polítiques d'acolliment dels immigrants.  
 
L'article 23.1 de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en làmbit del dret privat estableix 
que es reconeix la capacitat d'autoorganització de les administracions locals per establir, en 
l'àmbit de llurs competències, activitats i serveis de mediació, d'acord, en tots els casos, amb 
els principis que estableix els principis de la mediació. L'apartat 2 del mateix article estableix 
que les administracions locals poden signar convenis de col.laboració amb el departament 
competent en matèria de dret civil per promoure i facilitar la mediació regulada per aquesta llei 
en els àmbits territorials respectius.  
 
L'article 14 de la Llei de Voluntariat estableix els principis rectors de les relacions entre les 
administracions públiques i les entitats de voluntariat, entre els quals es destaquen els principis 
de col.laboració, complementarietat i participació i han de  tenir com a objectiu la cohesió social 
i la vertebració territorial.  
 
L'article 66 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, estableix com a competències municipals, entre 
d'altres, la prestació de serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les 
aspiracions de la comunitat de veïns en l'àmbit de la participació ciutadana i la cohesió social.  
 
En funció del marc normatiu i els antecedents exposats, amb la voluntat d'afavorir la 
transparència, la valoració i l'impacte de les activitats realitzades dins el Programa Municipal de 
Drets de la Ciutadania, Convivència i Civisme i tenint en compte el decret d'alcaldia número 
2015LLDC001611 de data 3 de juliol de 2015, relatiu a les delegacions d'alcaldia en la Junta de 
Govern Local, on es resol que es delega en aquest òrgan l'aprovació dels programes 
municipals en l'àmbit dels Drets de la Ciutadania, Convivència i Civisme, per iniciativa del 
regidor delegat en l'àmbit competencial de Cultura, Entitats i Ciutadania, el Sr. Roger Pèrez 
Álvarez. 
 
En conseqüència, es proposa l’adopció del següent  
 
ACORD: 
 
Primer.  Aprovar la Memòria del Programa Municipal de Drets de la ciutadania, Convivència i 
Civisme de l'any 2016, que s'adjunta a aquest expedient, i que consta dels apartats següents: 
 
• Objectius generals 
• Objectius específics 
• Equip de treball 
• Desenvolupament del programa d'actuació 2016 
• Annex 
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• Recull de premsa  
 
Segon.  Publicar el text íntegre de la memòria al Portal de transparència municipal. 
 
Tercer.  Facultar indistintament l'alcaldessa, la Sra. Sílvia Fuster Alay, i al regidor delegat en 
l'àmbit competencial de Cultura, Entitats i Ciutadania, el Sr. Roger Pérez Álvarez per a la 
signatura de tots els documents necessaris per a l'execució dels acords aprovats. 

 
Quart.  Publicar la Memòria del Programa Municipal de Drets de la Ciutadania, Convivència i 
Civisme 2016, de forma íntegra, a la pàgina web municipal, al Portal Municipal de 
Transparència. 
 

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS 
_____________________ 

 
4.3. - CICLE FESTIUS EN GENERAL  
 
4.3.1. - SSPP-U041-X616170002 (GACO2017000929). APROVACIÓ PROGRAMA FESTA 
POPULAR SANT JORDI 2017. BARBERÀ DEL VALLÈS.  
 
 Antecedents: 
 
La Festa  de Sant Jordi ha estat declarada Festa Nacional de Catalunya per la Generalitat. 
 
És  celebra el 23 d'abril amb el Dia del Llibre i la Fira de les Roses. És també una jornada de 
reivindicació de  la cultura catalana. 
 
A la nostra ciutat, la festivitat consta de la instal·lació a la plaça de la Vila, d'un mercat de roses 
i llibres, amb la col·laboració de les entitats i associacions culturals del municipi. 
 
El programa de la Festa de Sant Jordi és fruit de la coordinació de les diferents propostes 
organitzades per agents socials del municipi: institucions públiques, comerços i entitats sense 
finalitat de lucre, institucions educatives i partits polítics. 
 
Dins de la programació general, les activitats organitzades directament per l'Ajuntament de 
Barberà del Vallès, estan pensades dins del marc de la convivència multicultural i  adreçades a 
una participació oberta de la ciutadania oferint un ventall que sigui suficientment ampli per 
satisfer la major part dels interessos diferencials de franges d'edat. 
 
En funció de l'àmbit d'atribucions competencials que la normativa vigent atorga als 
Ajuntaments, el pressupost municipal per l'exercici del 2017,  va preveure diferents quantitats 
per fer front a les despeses ocasionades per a la realització del Programa de la Festa Popular 
de Sant Jordi  2017.  
 
Fonaments de dret:  
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La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, 
que modifica la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, estableix 
que el municipi exercirà com competència pròpia la Promoció de la cultura.  
 
El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, estableix en el seu article 66 punt 3, que el municipi té competències 
pròpies en matèria d'activitats i  instal·lacions culturals.  
 
En funció dels antecedents i els fonaments de dret exposats; tenint en compte que el Decret 
d'Alcaldia  número 2015LLDC001611 de data 2 de juliol  de 2015 va delegar  en la Junta de 
Govern Local l'aprovació de programacions puntuals d'activitats en l'àmbit de la cultura; i  amb 
els objectius d'afavorir la recuperació dels aspectes tradicionals de la cultura, fomentar el 
caràcter festiu de les diades populars de Catalunya i afavorir la participació d’entitats i 
associacions a la programació cultural i festiva, fomentant la implicació dels comerciants, les 
entitats i les associacions locals,  el regidor delegat en l'àmbit competencial de cultura, Sr. 
Roger Pérez Álvarez, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent  
 
ACORD: 
 
Primer.-  Aprovar  el Programa de la Festa Popular de Sant Jordi 2017,  adjunt amb l'annex 
número 1 en aquest expedient on s'inclou el marc general, objectius, dia i espais de realització, 
programa d'activitats previst en col·laboració amb el teixit social del municipi, sistema de difusió 
de les activitats,  el pressupost i normativa que regula el funcionament del mercat de parades 
de venta de llibres i roses de la Plaça de la Vila.  
  
Segon.-   Aprovar la despesa generada per l'execució del  programa  per un import total màxim 
de 4.225,00 euros, a càrrec de les següents  aplicacions pressupostàries del 2017:  
 
Aplicació Concepte Import  
540.338.22609 Activitats culturals de Festes Populars 1.100,00 

540.338.22602 Publicitat i propaganda 900,00 

540.338.22706 TRAE. Estudis i treballs tècnics 2.225,00 

Total 4. 225,00 

 
Tercer.- Publicar la programació aprovada, de forma integra en el Portal Municipal de 
transparència i enviar còpia, mitjançant el sistema de correu electrònic a totes les entitats i 
associacions del municipi.   
 
Quart.-   Facultar l'alcaldessa, Sra. Sílvia Fuster Alay, i al Sr. Roger Pérez Àlvarez, regidor 
delegat en l'àmbit competencial de Cultura,  per a la signatura dels documents que es derivin 
del present acord. 
 

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS 
_____________________ 
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5.1. - CONVENIS, SUBVENCIONS DE COL·LABORACIÓ ADMIN ISTRATIVA  
 
5.1.1. - 2017N523U0590001 (GACO2017000967). ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PEL 
PROJECTE "IMPULS SUPRALOCAL A L'EMPRENEDORIA I TRAN SFERÈNCIA 
TECNOLÒGICA DE LA PIME INDUSTRIAL" I APROVACIÓ CONV ENI PEL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE.  
 
Atès que a la convocatòria del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019” aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en reunió 17 
de desembre de 2015, els Ajuntaments de Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Sabadell i 
Sant Quirze del Vallès, van presentar sol·licitud en la modalitat d’execució conjunta, actuant 
com ens sol·licitant, gestor i executor l’Ajuntament de Sabadell i com ens executors els 
Ajuntaments de Barberà del Vallès, Castellar del Vallès i Sant Quirze del Vallès. 
 
Atès que per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, adoptat en sessió de 
data 20 de juny de 2016, es va aprovar la concessió de l’ajut econòmic sol·licitat, en el marc del 
Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, i en els termes 
següents: 
 
PROGRAMA: Polítiques del teixit productiu 
RECURS:  Projectes singulars de dinamització del teixit productiu 
ACTUACIÓ: Impuls supralocal a l’emprenedoria i transferència tecnològica de la Pime industrial 
COST TOTAL: 53.000,00 euros 
IMPORT CONCEDIT: 31.800,00  euros 
CENTRE GESTOR: Servei teixit productiu 
SOL.LICITUD PMT: 1640010630 
CODI XGL: 16/Y/221564 
PERÍODE D'EXECUCIÓ: Entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2016.  
 
Atès que els Ajuntaments de Sabadell, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès i Sant Quirze del 
Vallès mantenen una relació de col·laboració en l’àmbit del foment  de l’ocupació, motiu pel 
qual l’esmentat projecte fou presentat per l’Ajuntament de Sabadell a la Diputació de Barcelona 
amb la modalitat d’execució conjunta, actuant aquest com a ens sol·licitant, gestor i executor 
amb una participació del 76%, i com a ens executors  els Ajuntaments de Castellar del Vallès,  
Barberà del Vallès i Sant Quirze del Vallès, amb una participació respectiva d'un 8%. 
 
Atès que amb aquesta finalitat es va elaborar conjuntament entre tots els ajuntaments 
participants un conveni de col·laboració pel desenvolupament de diferents activitats en l’àmbit 
territorial dels municips afectats, per dur a terme el projecte PROJECTE denominat “Impuls 
supralocal a l’emprenedoria i transferència tecnolò gica de la Pime industrial” on es 
regulen les actuacions i gestions necessàries, segons document que s'annexa a l'expedient. 
 
Atès que el cofinançament per a l'execució del projecte, en la part corresponent a l'Ajuntament 
de Barberà del Vallès (8%), anirà a càrrec íntegrament de l'empresa municipal Actividades 
Integradas, S.A. (AISA). 
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Vist l'informe favorable emès per la senyora Isabel Baños Martín en la seva condició de tècnica 
responsable de l'execució d'aquest projecte designada per l'empresa municipal AISA, en la part 
que afecta a l'Ajuntament de Barberà del Vallès.  
 
És per tot això indicat que, conforme a les facultats conferides a aquesta Junta de Govern 
Local per Decret d’Alcaldia núm. 2015LLDC001611, de 3 de juliol de 2015, es proposa 
l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
PRIMER: Quedar assabentats de la concessió d'un ajut econòmic, per un import total de 
31.800,00 euros, atorgat per la Diputació de Barcelona per a l'execució conjunta del projecte 
“Impuls supralocal a l’emprenedoria i transferència  tecnològica de la pime industrial”  
amb un cost total de 53.000,00 euros i la participació en l'execució conjunta dels Ajuntaments 
de Sabadell (76%), Barberà del Vallès (8%), Castellar del Vallès (8%) i Sant Quirze del Vallès 
(8%).  
 
SEGON: Acceptar l’ajut econòmic que, per un import de 2.544,00 €, correspon a l’Ajuntament 
de Barberà del Vallès, com a ens executor participant en un 8% del projecte  “Impuls 
supralocal a l’emprenedoria i transferència tecnolò gica de la pime industrial”  abans 
esmentat. 
 
TERCER: Aprovar el conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Barberà del Vallès, 
Castellar del Vallès, Sabadell i Sant Quirze del Vallès, per a l’execució conjunta del projecte 
“Impuls supralocal a l’emprenedoria i transferència  tecnològica de la pime industrial” , 
aprovat i subvencionat per la Excma. Diputació de Barcelona per acord de la Junta de Govern 
de data 20 de juny de 2016, segons consta a l’expedient. 
 
QUART: Encarregar la gestió tècnica i l'execució del citat projecte a l’empresa municipal 
Actividades Integradas, S.A. en els termes establerts al conveni aprovat en el punt anterior, així 
com transferir a aquesta empresa municipal la subvenció de 2.544,00 € atorgada per la 
Diputació de Barcelona, un cop cobrada la mateixa. 
 
CINQUÈ: Facultar l’alcaldessa de Barberà del Vallès, Sra. Sílvia Fuster Alay, per a quants 
altres tràmits i acords calguin sobre aquest tema. 
 
SISÈ: Notificar aquest acord als Ajuntaments de Castellar del Vallès, Sabadell i Sant Quirze del 
Vallès, a la Diputació de Barcelona, a l'empresa municipal Actividades Integradas, S.A. i a 
l'àrea de Serveis Econòmics i Administratius. 
 
 

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS 
 

_____________________ 
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5.1.2. - 2017N523U0590002 (GACO2017000970). ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PEL 
PROJECTE “TREBALLANT A NIVELL SUPRAMUNICIPAL NOVES FÓRMULES 
DISRUPTIVES EN L'ESPECIALITZACIÓ TERRITORIAL" I APR OVACIÓ CONVENI PEL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE.  
 
Atès que a la convocatòria del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019” aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en reunió 17 
de desembre de 2015, els Ajuntaments de Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Sabadell i 
Sant Quirze del Vallès, van presentar sol·licitud en la modalitat d’execució conjunta, actuant 
com ens sol·licitant, gestor i executor l’Ajuntament de Sabadell i com ens executors els 
Ajuntaments de Barberà del Vallès, Castellar del Vallès i Sant Quirze del Vallès. 
 
Atès que per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, adoptat en sessió de 
data 20 de juny de 2016, es va aprovar la concessió de l’ajut econòmic sol·licitat, en el marc del 
Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, i en els termes 
següents: 
 
PROGRAMA: Polítiques del teixit productiu 
RECURS: Iniciatives territorials innovadores per al desenvolupament econòmic 
ACTUACIÓ: Treballant a nivell supramunicipal noves fòrmules disruptives en l’especialització 
territorial 
COST TOTAL: 49.500,00 euros 
IMPORT CONCEDIT: 29.700,00  euros 
CENTRE GESTOR: Oficina tècnica d’estratègies per al desenvolupament econòmic 
SOL.LICITUD PMT: 1640009581 
CODI XGL: 16/Y/221747 
PERÍODE D'EXECUCIÓ: Entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2016.  
 
Atès que els Ajuntaments de Sabadell, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès i Sant Quirze del 
Vallès mantenen una relació de col·laboració en l’àmbit del foment  de l’ocupació, motiu pel 
qual l’esmentat projecte fou presentat per l’Ajuntament de Sabadell a la Diputació de Barcelona 
amb la modalitat d’execució conjunta, actuant aquest com a ens sol·licitant, gestor i executor 
amb una participació del 67%, i com a ens executors  els Ajuntaments de Castellar del Vallès,  
Barberà del Vallès i Sant Quirze del Vallès, amb una participació respectiva de l'11%. 
 
Atès que amb aquesta finalitat es va elaborar conjuntament entre tots els ajuntaments 
participants un conveni de col·laboració pel desenvolupament de diferents activitats en l’àmbit 
territorial dels municipis afectats, per dur a terme el projecte PROJECTE denominat 
“Treballant a nivell supramunicipal noves fòrmules disruptives en l'especialització 
territorial” on es regulen les actuacions i gestions necessàries, segons document que 
s'annexa a l'expedient. 
 
Atès que el cofinançament per a l'execució del projecte, en la part corresponent a l'Ajuntament 
de Barberà del Vallès (11%), anirà a càrrec íntegrament de l'empresa municipal Actividades 
Integradas, S.A. (AISA). 
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Vist l'informe favorable emès per la senyora Isabel Baños Martín en la seva condició de tècnica 
responsable de l'execució d'aquest projecte designada per l'empresa municipal AISA, en la part 
que afecta a l'Ajuntament de Barberà del Vallès.  
 
És per tot això indicat que, conforme a les facultats conferides a aquesta Junta de Govern 
Local per decret d’alcaldia núm. 2015LLDC001611, de 3 de juliol de 2015, es proposa l’adopció 
del següent 
 
ACORD: 
 
PRIMER: Quedar assabentats de la concessió d'un ajut econòmic, per un import total de 
29.700,00 euros, atorgat per la Diputació de Barcelona per a l'execució conjunta del projecte 
“Treballant a nivell supramunicipal noves fòrmules disruptives en l'especialització 
territorial”  amb un cost total de 49.500,00 euros i la participació en l'execució conjunta dels 
Ajuntaments de Sabadell (67%), Barberà del Vallès (11%), Castellar del Vallès (11%) i Sant 
Quirze del Vallès (11%).   
 
SEGON: Acceptar l’ajut econòmic que, per un import de 3.267,00 €, correspon a l’Ajuntament 
de Barberà del Vallès, com a ens executor participant en un 11% del projecte  “Treballant a 
nivell supramunicipal noves fòrmules disruptives en  l'especialització territorial”  abans 
esmentat. 
 
TERCER: Aprovar el conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Barberà del Vallès, 
Castellar del Vallès, Sabadell i Sant Quirze del Vallès, per a l’execució conjunta del projecte 
“Treballant a nivell supramunicipal noves fòrmules d isruptives en l'especialització 
territorial  “, aprovat i subvencionat per la Excma. Diputació de Barcelona per acord de la Junta 
de Govern de data 20 de juny de 2016, segons consta a l’expedient. 
 
QUART: Encarregar la gestió tècnica i l'execució del citat projecte a l’empresa municipal 
Actividades Integradas, S.A. en els termes establerts al conveni aprovat en el punt anterior, així 
com transferir a aquesta empresa municipal la subvenció de 3,267,00 € atorgada per la 
Diputació de Barcelona, un cop cobrada la mateixa. 
 
CINQUÈ: Facultar l’alcaldessa de Barberà del Vallès, Sra. Sílvia Fuster Alay, per a quants 
altres tràmits i acords calguin sobre aquest tema. 
 
SISÈ: Notificar aquest acord als Ajuntament de Castellar del Vallès, Sabadell i Sant Quirze del 
Vallès, a la Diputació de Barcelona, a l'empresa municipal Actividades Integradas, S.A. i a 
l'àrea de Serveis Econòmics i Administratius. 
 
 

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS 
 

_____________________ 
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5.1.3. - 2017N523U059003 (GACO2017000972). APROVACI Ó CONVENI CONSELL 
COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL PEL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE DEL 
CENS D'EMPRESA I OFERTA INDUSTRIAL.  
 
Atès que d’acord amb el model d’intervenció i les línies d’actuació vinculades, el Consell 
Comarcal, amb la col·laboració dels ajuntaments, està desenvolupant el cens d’empreses i 
l’oferta industrial als polígons d’activitat econòmica, que té per objectiu disposar d’informació 
actualitzada i permanent de la situació dels espais industrials, per millorar la seva diagnosi i 
coneixement, el manteniment i millora, i la dinamització i promoció. 
 
Atès que per arribar a l'objectiu fixat l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local del Consell 
Comarcal del Vallès Occidental ha emès memòria justificativa de data 2 de febrer de 2017, en 
la que es conclou la necessitat de formalització d'un model de conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Vallès Occidental i els ajuntaments participants. 
 
Atès que, amb aquesta finalitat, en data 14/02/2017, la Comissió Permanent del Consell 
Comarcal del Vallès Occidental va adoptar l’ACORD núm. 15/2017, relatiu a: 
 
Procediment : Desenvolupament del cens d’empresa i oferta industrial 
Tràmit: Aprovació minuta de conveni de col·laboració ajuntaments 
Servei: Àrea Desenvolupament Econòmic Local 
Referència NEG: 28/2017 
Referència PAC: 2.10.1. Polígons industrials / Localització i informació industrial 
Quadre clas.: G-1029 
 
Atès que, per tal de regular el règim de participació i finançament d’aquestes activitats 
conforme als objectius i acords adoptats pel Consell Comarcal, es fa necessària la signatura de 
convenis de col·laboració específics amb cadascun dels ajuntaments implicats. 
 
Atès que l’Ajuntament de Barberà del Vallès està interessat també en establir un acord de 
col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental per tal de regular el règim de 
participació i finançament en el desenvolupament del cens d’empreses i oferta industrial del 
polígons d’activitat econòmica de la seva localitat. En conseqüència vol subscriure’s a aquest 
conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental segons minuta de conveni aprovada 
(que s’adjunta a l’expedient). 
 
Atès que el cost derivat de l'execució del projecte, en la part corresponent a l'Ajuntament de 
Barberà del Vallès, es preveu que vagi a càrrec de l'empresa municipal Actividades Integradas, 
S.A i Fundació Barberà Promoció, en parts iguals, segons declaració formulada en aquest 
sentit pels representants legals de cadascuna d'aquestes entitats. 
 
És per tot això indicat que, conforme a les facultats conferides a aquesta Junta de Govern 
Local per decret d’alcaldia 2015LLDC001611, de 3 de juliol de 2015, es proposa l’adopció del 
següent 
 
ACORD: 
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Primer.-  Donar conformitat, a nivell municipal, a la subscripció de un conveni de col·laboració 
amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental, per al desenvolupament del cens d’empreses i 
l’oferta industrial als polígons d’activitat econòmica, amb un cost per import de 750,00 € que 
serà finançat amb les aportacions económiques que, a parts iguals, faran les entitats 
Actividades Integradas, S.A. i la Fundació Barberà Promoció, donat l’ús comú com a eina de 
treball i consulta per ambdues entitats. 
 
Segon.-  Aprovar amb aquesta finalitat la minuta del conveni de col·laboració per al 
desenvolupament del cens d’empreses i l’oferta industrial als polígons d’activitat econòmica, a 
subscriure entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’Ajuntament de Barberà del Vallès, 
segons document aprovat per la Comissió Permanent del citat Consell Comarcal en data 
14/02/2017, i que s'adjunta a l'expedient com a document annex. 
 
Tercer.- Encarregar la gestió tècnica i l'execució del citat conveni a l’empresa municipal 
Actividades Integradas, S.A. i a la Fundació Barberà Promoció, en els termes establerts al 
conveni aprovat en el punt anterior. 
 
Quart.-  Facultar per a la firma del citat conveni a l’alcaldessa de Barberà del Vallès, la Sra. 
Sílvia Fuster Alay i per a quants tràmits i acords calguin sobre aquest tema. 
 
Cinquè.-  Notificar el present acord a Actividades Integradas, S.A., Fundació Barberà Promoció 
i al Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
 

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS 
_____________________ 

 
5.2. - REGISTRE D'OPERACIONS COMPTABLES  
 
5.2.1. - IDADO2017/016 (GACO2017000941). APROVACIÓ AJUTS BENESTAR SOCIAL.  
 
Atesa la proposta de despesa presentada des de la secció de Benestar Social, que ha estat 
conformada pel tècnic municipal, el concepte de la qual es detalla en la relació comptable que 
s’adjunta, i que s’esmenta a continuació: 
 

- Relació Comptable ADO núm 2017.2.0000290 R per un import total de  2.438,46 € 
 

Vistes les Bases d’Execució del Pressupost vigent. 
 
Vista la fiscalització favorable de la Intervenció de fons. 
 
Fent ús de les facultats delegades mitjançant decret d'alcaldia núm. 1611, de 3 de juliol de 
2015 (publicat al BOPB de 03 d'agost de 2015), es proposa l’adopció del següent  
 
ACORD: 
 
Primer.- Aprovar la relació comptable que s’adjunta en haver-se trobat conforme pels tècnics 
municipals, el resum de la qual és el següent: 
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- Relació Comptable ADO núm 2017.2.0000290 R per un import total de  2.438,46 € 
 

CONCEPTE IMPORT 
Febrer 2017 - Menjador escolar. Escola Las Seguidillas  (Benef.: 2) 123,75 € 
Març 2017 - Pagament lloguer  (Benef.: 1) 375,00 € 
Instal.lació comptador electrònic  (Benef.: 1) 315,91 € 
Alta subministrament electric  (Benef.: 1) 498,01 € 
Instal.lació comptador mecànic  (Benef.: 1) 190,46 € 
Març 2017 - Transport adaptat  (Benef.: 1) 157,32 € 
Gener / Febrer 2017 - Farmàcia  (Benef.: 24) 778,01 € 
  
  TOTAL 2.438,46 € 
 
SEGON.- Comunicar a la Tresoreria Municipal el pagament de les obligacions aprovades en el 
punt anterior. 
 

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS 
_____________________ 

 
6.1. - PROC CONTENCIÓS-ADMINISTRATIUS GENERALS  
 
6.1.1. - SJRP1506/CA6:323-15C (GACO2017000827). ASS ABENTAT I COMPLIMENT DE LA 
SENTÈNCIA NÚMERO 251/2016, DE 1 DE DESEMBRE, CORRESPONENT AL 
PROCEDIMENT ABREUJAT 323/2015-C, DEL JUTJAT CONTENC IÓS ADMINISTRATIU 
NÚMERO 6 DE BARCELONA.  
 
Atesos els antecedents relatius al recurs contenciós administratiu interposat per José Luis 
Garcia Arias i Luís Garcia Blasco contra la desestimació presumpte, per silenci administratiu, 
de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys soferts a conseqüència de 
l’accident sofert quan circulava amb ciclomotor pel carrer i va perdre el seu control a 
conseqüència d’un clot a la calçada, el qual es tramita mitjançant recurs 323/2015-C, 
procediment abreujat, davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de Barcelona. 
 
Atès el contingut de la sentència número 251/2016, de data 1 de desembre, dictada pel Jutjat 
segons la qual s’estima parcialment el recurs abans identificat condemnant a l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès a abonar a la reclamant  la quantitat de 200€, sense costes processals. 
Sentència que, en l’actualitat, és ferma i definitiva. 
 
Ateses les condicions de la pòlissa de Responsabilitat Civil número 0960370000037, subscrita 
entre l’Ajuntament de Barberà del Vallès i MAPFRE Seguros de Empresas, Cia de Seguros y 
Reaseguros, SA.  
 
És per raó d’això que, en execució de la sentència dictada; d’acord amb el que disposen als 
articles 104 i següents de la Llei de la jurisdicció contenciós administrativa, en relació amb el 
compliment d’aquesta resolució judicial; a proposta de la Tinenta d’Alcaldia Delegada de l’Àrea 
de Serveis Jurídics i Contractació; i conforme a les facultats conferides a aquesta Junta de 
Govern Local per Decret d’Alcaldia 2015LLDC001611, de 3 de juliol de 2015.  
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En conseqüència, es proposa l’adopció del següent  
 
ACORD: 
 
Primer.- Restar assabentats de la sentència número 251/2016, de data 1 de desembre de 
2016, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de Barcelona, per la qual s’estima 
parcialment la demanda de responsabilitat patrimonial presentada per Jose Luis Garcia Arias i 
Luis Garcia Blasco, fixant la quantia de la indemnització en un total 200 € (dos-cents euros), 
sense costes del procés. 
 
Segon.- Donar compliment a la mateixa i, en conseqüència, procedir a la consignació del total 
de la quantia de la indemnització indicada que, ateses les condicions de la pòlissa de 
Responsabilitat Civil indicada a la part expositiva i que fixa una franquícia de 300 €, serà 
efectuada per part de l’Ajuntament de Barberà del Vallès i conforme a la referència següent: 
 

C/C : ES55-0049-3569-92-0005001274 
Concepte: 0909-0000-85-0323/15 

  
Tercer.- Establir que el pagament dels 200 € (dos cents euros), corresponent a l’import total de 
la indemnització, a abonar per aquest Ajuntament, es faci amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 2017-240-933-23300. 
 
Quart.- Notificar en legal forma, el present acord al Jutjat Contenciós Administratiu 6 de 
Barcelona, a Bufete Lorente Abogados Asociados SCP, en representació de Mapfre Seguros 
de Empresas, Cia de Seguros y Reaseguros, SA i a la Intervenció municipal. 
 
 

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS 
 

_____________________ 
 
 
6.2. - CONTRACTES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS  
 
6.2.1. - N774160037 (GACO2017000948). ADJUDICACIÓ C ONTRACTE DEL SERVEI 
D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD).  
 
Atès l’expedient que se segueix per a la contractació, mitjançant procediment obert i subjecte a 
regulació harmonitzada, del contracte del servei d'atenció domiciliària del municipi de Barberà 
del Vallès, de conformitat amb el que disposen els articles 16, 157 i ss. del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic. 
 
Atès que l’inici de la contractació de l’esmentat expedient, es va aprovar mitjançant acord 
adoptat en sessió Plenària de data 21 de desembre de 2016, acord pel qual així mateix, 
s’aprovà el Plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars que regeix 
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per a la selecció i adjudicació d’aquest contracte. L’anunci de licitació va ser publicat al BOPB 
el dia 18 de gener de 2017, al BOE el dia 26 de gener de 2017, al DOUE en data 3 de gener de 
2017, i al perfil del contractant de la pàgina web de l’Ajuntament el dia 3 de gener de 2017, 
d’acord amb les previsions de l’art.142 del TRLCSP. 
 
Atès el resultat del procés de licitació de la contractació esmentada, al qual s’han presentat set 
empreses licitadores, havent-se proposat l'exclusió de la Plica núm. 1, subscrita per l'empresa 
ASSOCIACIÓ MAP AL SERVEI DE LES PERSONES, en no complir amb els criteris de 
solvència econòmica establerts a la clàusula XIV del Plec de clàusules administratives 
particulars, i havent-se admès les restants pliques, un cop presentada determinada 
documentació complementària per part d'algunes d'elles, de conformitat amb el dictaminat per 
la Mesa de contractació del passat dia 15 de febrer de 2017. 
 
Atès el contingut de l'acta estesa per la Mesa de contractació del passat dia 16 de març de 
2017, mitjançant la qual es procedeix a la lectura de l'informe emès sobre els criteris objecte de 
valoració a través de judicis de valor  (sobres  núm. 2) corresponents a les sis empreses 
admeses, i d'obertura dels sobres núm. 3 de les mateixes, corresponents a l'oferta econòmica i 
d'altres criteris automàtics. 
 
Atès el contingut del dictamen de la Mesa de contractació de data 21 de març de 2017, pel qual 
i a la vista de l’informe emès pels serveis tècnics municipals en relació amb la ponderació 
global assignada a les 6 proposicions admeses es procedeix a classificar, per ordre decreixent, 
les ofertes presentades, tot resultant que la proposició que obté la major puntuació es 
correspon amb la presentada per la societat CLECE, SA, amb NIF A-80364243, en 
coincidència amb el contingut dels informes d’avaluació elaborats amb aquesta finalitat pels 
serveis tècnics municipals. 
 
Atès que s'ha requerit a l'esmentada empresa per tal que presenti determinada documentació 
administrativa que estava pendent d'aportar, així com aquella justificativa d’haver efectuat el 
pagament de les despeses dels anuncis de licitació, i perquè constitueixin la garantia definitiva 
escaient, i que les mateixes han procedit en sentit favorable en data 31 de març de 2017.  
 
És per tot això que, d'acord amb l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals i el dictamen 
de la Mesa de Contractació, i fent ús de les facultats atribuïdes al Ple municipal, per la 
Disposició addicional segona del TRLCPS, les quals han estat delegades exclusivament per 
aquest tràmit  a aquesta Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari de data 29 de març 
de 2017. 
 
En conseqüència, es proposa l’adopció del següent  
 
ACORD: 
 
Primer.- Prestar conformitat al procés de licitació i adjudicació del contracte administratiu del 
servei d'atenció domiciliària del municipi de Barberà del Vallès, iniciat mitjançant  acord adoptat 
en sessió Plenària de data 21 de desembre de 2016. 
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Segon.- Declarar exclosa del present procés de licitació la proposició formulada per 
l'ASSOCIACIÓ MAP AL SERVEI DE LES PERSONES, en no complir amb els criteris de 
solvència econòmica establerts a la clàusula XIV del Plec de clàusules administratives 
particulars, de conformitat amb l'acta estesa de la reunió de la Mesa de contractació del dia 15 
de febrer de 2017. 
 
Tercer.- Adjudicar a CLECE, SA, amb CIF núm. A-80364243, el contracte administratiu del 
servei d'atenció domiciliària del municipi de Barberà del Vallès, en ser la que millor puntuació 
ha obtingut i, per tant, resultar l’oferta més avantatjosa econòmicament per l’Ajuntament, 
d’acord amb els criteris de valoració previstos en el Plec de clàusules administratives 
particulars, i de conformitat amb el contingut del dictamen de la Mesa de contractació, 
celebrada en data 21 de març de 2017 i els motius explicitats a l'informe tècnic emès a l'efecte, 
documents que consten incorporats a l'expedient. 
 
L’esmentat contracte s’adjudica en favor de l'esmentada empresa, per un import total màxim 
de 1.804.748,40 €, IVA no inclòs (IVA 4%), correspo nent a la durada inicial de dos anys de 
contracte, i per cadascun dels següents preus unita ris: Servei d'atenció personal dia 
laboral: 16,55 €/hra., IVA no inclòs; Servei d'aten ció personal en horari nocturn i dia 
festiu: 19,53 €/hra., IVA no inclòs; i Servei auxil iar de la llar en dies laborals: 13,54 €/hra., 
IVA no inclòs, amb possibilitat de pròrroga anual fins a dos anys més, amb un màxim de 
quatre anys, pròrrogues incloses. 
 
La resta de condicions que determina la present contractació són les fixades al Plec de 
clàusules administratives i de prescripcions tècniques juntament amb les recollides a l’oferta 
presentada per l’adjudicatària. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a les empreses interessades, amb expressió dels recursos que 
s’hi poden interposar en contra, així com a Intervenció de Fons i als serveis tècnics municipals 
corresponents. 
 
Cinquè.- Citar a l'adjudicatària per concórrer a formalitzar el contracte administratiu 
corresponent, un cop hagin transcorregut els quinze dies hàbils des de la notificació del present 
acord, en tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial en matèria de contractació 
conforme a l’article 40.1 del TRLCSP, i d’acord amb el que preveu l’art. 156.3 del mateix 
TRLCSP. 
 
Sisè.- Publicar la formalització del contracte en el perfil del contractant de l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès, al Diari Oficial de la Unió Europea i al BOPB, en compliment d’allò establert 
a l’article 154 del TRLCSP. 
 
Setè.- Donar compte del contingut del present acord en la propera sessió Plenària que se 
celebri. 

 
APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS 

_____________________ 
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6.2.2. - N774170005 (GACO2017000950). INICI TRÀMITS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL 
SERVEI DE GESTIÓ D'ACTIVITATS PER A LA PROMOCIÓ D'U N ENVELLIMENT ACTIU I 
SALUDABLE.  
 
Atès els antecedents que consten incorporats dins l’expedient relatiu a la contractació del 
servei de gestió d'activitats socioculturals i de lleure per a gent gran de l'Ajuntament de Barberà 
del Vallès, que es va adjudicar a l'empresa DOBLE VIA SERVEIS SOCIOEDUCATIUS, SCCL 
(exp. N774150003), segons contracte subscrit en data 1 de juliol de 2015, i que finalitza el 
proper 30 de juny de 2017. 
 
Atès l'informe emès pel Cap de la secció de Benestar Social i Salut, del què es desprèn la 
necessitat de continuar prestant aquest servei de gestió d'activitats per a la promoció d'un 
envelliment actiu i saludable de l'Ajuntament de Barberà del Vallès. 
 
Atès que, a més, en l'esmentat informe es proposa que s'iniciï una nova contractació, i que es 
porti a terme per procediment obert, per raó de la quantia, de conformitat amb el que disposen 
els articles 157 i ss. del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i d’acord amb el plec de clàusules 
administratives i de prescripcions tècniques particulars elaborats amb aquesta finalitat, 
incorporats a l’expedient.  

Atès el document emès per Intervenció de Fons, acreditatiu de l’existència de crèdit a l'aplicació 
pressupostària corresponent. 
 
És per tot això que, en ús de les facultats delegades per l’Alcaldia a aquesta Junta de Govern 
Local, mitjançant Decret núm. 2015LLDC001611, de data 3 de juliol de 2015, amb el vist i plau 
de la Secretaria i el fiscalitzat i conforme de la Intervenció de fons. 
 
En conseqüència, es proposa l’adopció del següent  
 
ACORD: 
 
Primer.- Iniciar expedient per a la contractació mitjançant procediment obert, per raó de la 
quantia, del servei de gestió d'activitats de l'Ajuntament de Barberà del Vallès per a la promoció 
d'un envelliment actiu i saludable, amb un import màxim de licitació de 252.000,00 €, IVA no 
inclòs (IVA 21%), corresponent als dos anys de durada inicial del contracte, sense perjudici de 
la seva pròrroga per a dos anys més, fins a una durada màxima de quatre anys pròrrogues 
incloses, l'inici del qual es preveu per al proper 1 de juliol de 2017. 
 
Segon.- Incorporar a l’expedient de contractació corresponent els documents següents: 
 

- Informe emès pel Cap de la secció de Benestar Social i Salut  
- Plec de clàusules administratives particulars que regirà la contractació juntament 

amb el Plec de prescripcions tècniques annex 
- Document comptable emès per la intervenció de fons. 
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Tercer.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que juntament amb el de 
prescripcions tècniques particulars annex, regiran la contractació. 
 
Quart.- Aprovar la despesa que representa aquesta contractació per a l’any 2017, per un import 
màxim de 57.272,72 €, IVA no inclòs, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2017-
515.334.22799 "Gent gran. Altres treballs realitzats per empreses". 

En aquest sentit, així mateix, i per tractar-se d'un contracte plurianual, l'adjudicació estarà 
sotmesa a l'existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades 
d'aquest contracte en els exercicis següents, tenint en compte que el valor estimat del 
contracte, inclòs els dos anys de possible pròrroga, ascendeix a un import màxim de 
504.000,00 €, IVA no inclòs (21%). 
 
Cinquè.- Acordar així mateix l’obertura del corresponent procediment d’adjudicació i, com a 
conseqüència d’això, la publicació de la convocatòria a licitació d’aquesta contractació, en la 
forma prevista en l’article 142 del TRLCSP. 
 
Sisè.- Donar compliment a la resta de tràmits preceptius de gestió i d’impuls de l’expedient fins 
a la formalització per l’alcaldessa del contracte corresponent, en els termes que fixi l’acord 
d’adjudicació. 
 
Setè.- Notificar el contingut d'aquest acord als serveis tècnics municipals i a Intervenció de 
fons. 
 

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS 
_____________________ 

 
7. - MOCIONS D'URGÈNCIA 
 
Seguidament i prèvia declaració d'urgència, per unanimitat, s'acorda incloure i debatre les 
propostes d'acord següents que s'indiquen. 

_____________________ 
 
7.1. - SSEE/FBP/2017/001 (GACO2017CO000847). CONVOCATÒRIA 2017 I ATORGAMENT 
SUBVENCIONS PROJECTES PER A L'AUTOOCUPACIÓ. 
 
Vistos els antecedents i la resta de circumstàncies de l’expedient de referència SSEE/FBP/029, 
relatiu a l’aprovació de projectes en matèria d’implementació de polítiques socials municipals 
en matèria ocupacional en el marc del Programa de Suport a les Polítiques Socials Municipals 
del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016–2019, promogut per 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).  
 
Alhora es van aprovar les “Bases reguladores i convocatòria 2016 per a la sol·licitud i 
atorgament d’assignacions econòmiques a projectes municipals per a l’autoocupació” I també 
es va acordar formular sol·licitud d’aprovació del projecte de referència constant a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB) , dels quals resulta:  
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1. Que per acord de la junta de govern local en sessió de data 6 de setembre de 2016 es va 
aprovar el projecte “Barberà Emprèn”.  
2. Que per decret d’alcaldia núm. 2016LLDC002739, de 4 de novembre de 2016 es va resoldre 
la rectificació de determinats errors materials observats en les bases referides, així com la 
introducció d’unes modificacions que es van considerar pertinents.  
3. Que les bases van ser publicades al Butlletí oficial de la Província de Barcelona (BOBP) de 
data 21 de Novembre de 2016.  
4. Que la convocatòria 2017 va ser publicada al Butlletí oficial de la Província de Barcelona 
(BOBP) de data 15 de Març de 2017.  
5. Que per decret d’alcaldia núm. 2017LLDC000887, de 21 de març de 2017 es va resoldre 
aprovar les modificacions de pressupost dels projectes “6+6: sumant esforços empresa i 
societat” i “Barberà Emprèn” passant a tenir el primer un cost total de 142.500 euros i el segon 
de 45.000 euros.  
 
Vistes les sol·licituds que s’identificarà a la part dispositiva d’aquest acord segons l'ordre 
d'entrada en el registre general, formulades per les persones que també s’hi indicaran, per a 
l’obtenció de subvencions en virtut de les bases abans esmentades.  
 
Vist així mateix els informes que per a cadascuna de les dites sol·licituds han estat emesos 
pels serveis tècnics de la Fundació Barberà Promoció, en exercici de les funcions d'ens de 
gestió municipal en matèria, entre d'altres, de desenvolupament i execució de les polítiques 
actives d”ocupació de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, de conformitat amb l'article 7 dels 
seus Estatuts. 
 
Atès que dels esmentats informes es desprèn que totes les peticions han estat presentades 
dins del termini establert per les bases reguladores, que a totes s'ha acompanyat la 
documentació exigida per aquestes bases i que a les mateixes concorren els requeriments 
formals de caràcter objectiu i subjectiu també exigits per les dites bases per a I”atorgament de 
les subvencions.  
 
És pet tot això que, en exercici de les facultats que en aquesta matèria han estat delegades per 
l’Alcaldia a la junta de Govern Local mitjançant decret 1611 de 3 juliol de 2015, es proposa 
l’adopció dels següent  
 
ACORD:  
 
PRIMER.- Restar assabentats i en allò que calgui donar conformitat a la convocatòria 2017 que 
va ser publicada al Butlletí oficial de la Província de Barcelona (BOBP) de data 15 de Març de 
2017, i que a conseqüència s’han presentat les següents sol·licituds:  
 
a) YOLANDA MARTÍNEZ YUSTE  
Registre d'entrada FBP-E2017001305 de 25/01/17  
 
b) GEMA SÁNCHEZ DÍAZ  
Registre d'entrada FBP-E2017003010 de 20/02/17  
 
c) NADIA MEDEL MONTES  
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Registre d'entrada FBP-E2017003715 
 
SEGON.- Atorgar les subvencions d’assignació econòmica a projectes municipals per a 
l’autoocupació a les següents persones beneficiàries:  
 
c) YOLANDA MARTÍNEZ YUSTE  
Import subvenció: 1.690,81 euros  
 
d) GEMA SÁNCHEZ DÍAZ  
Import subvenció: 1.612,26 euros  
 
c) NADIA MEDEL MONTES  
Import subvenció: 1.612,26 euros  
 
TERCER.- L'aplicació de la despesa corresponent i el pagament d'aquestes subvencions, es 
realitzarà per la Fundació Barberà Promoció, amb càrrec al seu Pressupost .  
 
QUART.- Fer indicació expressa a les persones beneficiàries sobre la forma de pagament que 
s’efectuarà mitjançant transferència bancària al compte indicat per la persona beneficiària . 
Aquest serà un 50% a la presentació de la sol·licitud i la resta una vegada presentada la 
Justificació econòmica.  
 
CINQUÈ.- Notificar el contingut d’aquest acord a l’àrea de Serveis Econòmics i administratius i 
a la Fundació Barberà Promoció. 
 

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS 
_____________________ 

 
7.2. - SSEE/FBP/2017/002 (GACO2017CO000848). CONVOCATÒRIA 2017 I SUBVENCIONS 
PROJECTE 6+6 SUMANT ESFORÇOS EMPRESA I SOCIETAT.  
 
Vistos els antecedents i la resta de circumstàncies de l’expedient de referència SSEE/FBP/029, 
relatiu a l’aprovació de projectes en matèria d’implementació de polítiques socials municipals 
en matèria ocupacional en el marc del Programa de Suport a les Polítiques Socials Municipals 
del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016–2019, promogut per 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).  
 
Alhora es van aprovar les “Bases reguladores i convocatòria 2016 per a la sol·licitud i 
atorgament d’assignacions econòmiques per a la contractació de persones aturades”  
 
I també es va acordar formular sol·licitud d’aprovació del projecte de referència constant a 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), dels quals resulta:  
 
1. Que per acord de la junta de govern local en sessió de data 6 de setembre de 2016 es va 
aprovar el projecte “6+6: sumant esforços empresa i societat”.  
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2. Que per decret d’alcaldia núm. 2016LLDC002739, de 4 de novembre de 2016 es va resoldre 
la rectificació de determinats errors materials observats en les bases referides, així com la 
introducció d’unes modificacions que es van considerar pertinents.  
3. Que les bases van ser publicades al Butlletí oficial de la Província de Barcelona (BOBP) de 
data 21 de Novembre de 2016.  
4. Que la convocatòria 2017 va ser publicada al Butlletí oficial de la Província de Barcelona 
(BOBP) de data 15 de Març de 2017.  
5. Que per decret d’alcaldia núm. 2017LLDC000887, de 21 de març de 2017 es va resoldre 
aprovar les modificacions de pressupost dels projectes “6+6: sumant esforços empresa i 
societat” i “Barberà Emprèn” passant a tenir el primer un cost total de 142.500 euros i el segon 
de 45.000 euros.  
 
Vistes les sol·licituds que s’identificarà a la part dispositiva d’aquest acord segons l'ordre 
d'entrada en el registre general, formulades per les persones que també s’hi indicaran, per a 
l’obtenció de subvencions en virtut de les bases abans esmentades. 
  
Vist així mateix els informes que per a cadascuna de les dites sol·licituds han estat emesos 
pels serveis tècnics de la Fundació Barberà Promoció, en exercici de les funcions d'ens de 
gestió municipal en matèria, entre d'altres, de desenvolupament i execució de les polítiques 
actives d”ocupació de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, de conformitat amb l'article 7 dels 
seus Estatuts.  
 
Atès que dels esmentats informes es desprèn que totes les peticions han estat presentades 
dins del termini establert per les bases reguladores, que a totes s'ha acompanyat la 
documentació exigida per aquestes bases i que a les mateixes concorren els requeriments 
formals de caràcter objectiu i subjectiu també exigits per les dites bases per a I”atorgament de 
les subvencions. 
 
És pet tot això que, en exercici de les facultats que en aquesta matèria han estat delegades per 
l’Alcaldia a la junta de Govern Local mitjançant decret 1611 de 3 juliol de 2015, es proposa 
l’adopció del següent 
 
ACORD:  
 
PRIMER.- Restar assabentats i en allò que calgui donar conformitat a la convocatòria 2017 que 
va ser publicada al Butlletí oficial de la Província de Barcelona (BOBP) de data 15 de Març de 
2017, i que a conseqüència s’han presentat les següents sol·licituds:  
 
a) DISMENGOL SL  
Registre d'entrada FBP-E2017001446 de 27/01/2017  
 
b) INDUSTRIAL DE MATERIALES PARA VALLADOS SL  
Registre d'entrada FBP-E2017002028 de 03/02/17  
FBP-E2017003073 de 21/02/17  
FBP-E2017003645 de 01/03/17  
 
b) BCN TROQUELES, S.L.L.  
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Registre d'entrada FBP-E2017001446 de 22/02/2017  
 
c) PLÀSTICOS PINEDA SL  
Registre d'entrada FBP-E2017003506 de 28/02/17  
 
d) INSTAL·LACIONS HERPI SCP  
Registre d'entrada FBP-E2017003726 de 02/03/17  
 
e) CARLOS SANCHEZ REQUENA  
Registre d'entrada FBP-E2017003809 de 03/03/2017  
 
SEGON.- Atorgar les subvencions d’assignació econòmica a projectes municipals per a la 
contractació de persones desocupades a les següents empreses beneficiàries:  
 
c) DISMENGOL SL  
Import subvenció: 9.425,30 euros  
 
b) INDUSTRIAL DE MATERIALES PARA VALLADOS SL  
Import subvenció: 33.914,60 euros  
 
d) BCN TROQUELES, S.L.L.  
Import subvenció: 5.447,47 euros  
 
c) PLÀSTICOS PINEDA SL  
Import subvenció: 11.163,60 euros  
 
f) INSTAL·LACIONS HERPI SCP  
Import subvenció: 11.575,20 euros  
 
g) CARLOS SANCHEZ REQUENA  
Import subvenció: 8.501,85 euros 
 
TERCER.- L'aplicació de la despesa corresponent i el pagament d'aquestes subvencions, es 
realitzarà per la Fundació Barberà Promoció, amb càrrec al seu Pressupost.  
 
QUART.- Fer indicació expressa a les empreses beneficiàries sobre la forma de pagament que 
s’efectuarà mitjançant transferència bancària al compte indicat per l’ empresa beneficiària . 
Aquest serà un 35% a la presentació del contracte de treball i l’alta a la seguretat social, un 35 
% a la presentació de la pròrroga del contracte inicial i la resta una vegada presentada la 
justificació econòmica de les despeses totals de la contractació.  
 
CINQUÈ.- Notificar el contingut d’aquest acord a l’àrea de Serveis Econòmics i Administratius i 
a la Fundació Barberà Promoció. 
 

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS 
_____________________ 
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I no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidència va aixecar la sessió a les 12:30 hores, 
de la qual s’estén aquesta acta a reserva de la seva aprovació en la propera sessió que es 
celebri i sens perjudici de la immediata executivitat dels seus acords, salvat allò establert a 
l’article 208 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.  
 
Un cop aprovada aquesta acta, es transcriurà el seu contingut en el llibre d’actes corresponent, 
en folis numerats i degudament legalitzats amb el segell de la Corporació. 
 
Barberà del Vallès 
 
[Firma02-01] 
 
 
 
 
 
 

[Firma03-01] 
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