1.- Hisenda. Altres. SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L’ICIO DE LES
OBRES EFECTUADES AL C/ SANT JOAN CANTONADA C/ SANT ANTONI
PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, EXPT. 2009/13.
PRIMER.- Declarar d’especial interès o utilitat municipal per concórrer
circumstàncies de les assenyalades a l’article 6.1 de l’Ordenança fiscal
reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i obres les obres
autoritzades per acord de Junta de Govern Local de data 5 de març de 2009
per portar a terme les obres Construcció del CEIP 2 línies, 1ª fase infantil,
ubicat al C/ Sant Joan cantonada C/ Sant Antoni.

SEGON.- Aprovar la bonificació del 95 per cent sobre la quota aprovada de
l’Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres el que suposa un import de
48.068,87 € per l’expedient de llicència urbanística 2009/13.

TERCER.- Notificar aquest acord al Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya.

Sotmès a votació aquest punt, s'accepta per unanimitat.

2.- Hisenda. Aprovació de comptes i liquidacions. DONAR COMPTE DE LA
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST, EXERCICI 2008.
Vist que en data 27 de febrer de 2009 l’alcaldessa aprovà mitjançant Resolució
la LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2008 amb el resultat
següent:

1.(+) FONS LÍQUIDS EN LA TRESORERIA A FI D’EXERCICI . . . . . . . . 3.562.543,88
2.(+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A FI D’EXERCICI. . . . . . . 3.954.726,98
3.(-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A FI D’EXERCICI . . . 3.001.115,02
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.516.155,84
II (-) SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156.144,51
III (-)EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.323.500,53
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS . 3.036.510,80

Vist l’establert a l’article 191.3 del text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals aprovat per Decret Legislatiu 2/2004, on s’apunta que les
entitats locals hauran de confeccionar la liquidació del seu pressupost així com
que l’aprovació d’aquesta correspon al President de l’entitat local, previ informe
de la intervenció.
Vist també l’establert per l’article 193.4 de la mateixa llei on s’apunta que de la
liquidació del pressupost general un cop realitzada la seva aprovació, es
donarà compte al Ple en la propera sessió que es celebri.
D’acord amb l’assenyalat a l’apartat anterior, es dóna compte al Ple de la
liquidació del Pressupost corresponent a l’exercici de 2008, aprovada per
Resolució de l’Alcaldia de data 27 de febrer de 2009.

3.- Hisenda. Altres. ACCEPTACIÓ AJUDA PUOSC PER L’ANY 2009.
1.- Acceptar l’ajut inclòs en el Programa esmentat per finançar l’obra descrita, i
la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
2.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica
perquè les obres s’executin amb normalitat i designar les persones següents:
- Jordi Estruch Jovell, Arquitecte municipal, com a director facultatiu de
les obres.
- Octavi Guillamón Ramos, Arquitecte tècnic municipal, com a tècnic
col·laborador.

3.- Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que
sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.
4.- Que el projecte Tècnic o la documentació tècnica corresponent a aquesta
actuació s’ha sotmès a la tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb caràcter
definitiu.

5.- que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així
com també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per
a l’inici i execució de l’actuació, així com la seva posada en servei.
6.- que de conformitat amb l’informe d’intervenció, en la partida pressupostària
60601/222/62.605 de l’exercici 2009, hi ha una consignació suficient per
atendre el finançament d’aquesta actuació.

Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 11 vots a favor i 6 vots en
contra. A continuació es mostra el detall per grups:
- CIU: vota a favor
- ERC-AM: vota a favor
- ICV-EUIA: vota a favor
- PP: vota a favor
- PSC-PM: vota en contra

4.- Assumptes generals. Administració general i temes diversos
ajuntament. APROVACIÓ BASES REGULADORES DEL PROCÉS PÚBLIC
DE SELECCIÓ DE FAMÍLIES AMB INFANTS MATRICULATS A LA LLAR
D’INFANTS MUNICIPAL DURANT EL CURS 2009/2010.
Primer.- Aprovar les bases reguladores del procés públic de selecció de
famílies amb infants matriculats a la Llar d’infants Municipal durant el curs

2009/2010, exposant-les al públic als efectes pertinents, pel termini de vint dies
naturals a comptar de l’endemà de la publicació del corresponent anunci en el
Butlletí Oficial de la Província.

Sotmès a votació aquest punt, s'accepta per unanimitat.

5.- Planejament urbanístic. Aprovació de les diferents figures de
planejament urbanístic. APROVACIÓ PROVISIONAL DEL NOU
DOCUMENT DEL PLA PARCIAL CAN MAIOL NORD.
- Aprovar provisionalment el nou document del Pla Parcial Can Maiol Nord,
ateses les consideracions exposades pels Serveis Tècnics Municipals,
exposant al públic pel termini d’un mes el document, en el benentès que, de no
produir-se al·legacions, quedarà aprovat provisionalment l’esmentat Pla Parcial.

Sotmès a votació aquest punt, s'accepta per unanimitat.

6.- Assumptes generals. Administració general i temes diversos
ajuntament.
APROVACIÓ
INICIAL
ORDENANÇA
SOBRE
LA
INCORPORACIÓ DE SISTEMES DE CAPTACIÓ D’ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA ALS TERRENYS, EDIFICI I CONSTRUCCIONS SITUATS
AL TERME MUNICIPAL DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.
I. APROVAR INICIALMENT l’Ordenança municipal sobre la incorporació de
sistemes de captació d’energia solar fotovoltaica que s’instal·lin al terme
municipal de Palau-solità i Plegamans.

II. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA els presents acords i el text de
l’Ordenança pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar
al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al
Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a
un diari dels de més divulgació, al Butlletí Municipal i al tauler d’edictes de
l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des del dia
de la publicació de l’Anunci al BOP.
III. DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el
termini d’informació pública, l’Ordenança que ara s’aprova inicialment quedarà
aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà
directament a la publicació.

Sotmès a votació aquest punt, s'accepta per unanimitat.

7.- Assumptes generals. Administració general i temes diversos
ajuntament. APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA MUNICIPAL PER
L’ESTALVI D’AIGUA DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.
I. APROVAR INICIALMENT l’Ordenança municipal per l’Estalvi d’Aigua de
Palau-solità i Plegamans.
II. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA els presents acords i el text de
l’Ordenança pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar
al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al
Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a
un diari dels de més divulgació, al Butlletí Municipal i al tauler d’edictes de
l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des del dia
de la publicació de l’Anunci al BOP.

III. DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el
termini d’informació pública, l’Ordenança que ara s’aprova inicialment quedarà
aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà
directament a la publicació.

Sotmès a votació aquest punt, s'accepta per unanimitat.

8.- Assumptes generals. Administració general i temes diversos
ajuntament.
APROVACIÓ
INICIAL
ORDENANÇA
SOBRE
LA
INCORPORACIÓ DE SISTEMES DE CAPTACIÓ D’ENERGIA SOLAR
TÈRMICA AL TERME MUNICIPAL DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.
I. APROVAR INICIALMENT l’Ordenança municipal sobre la incorporació de
sistemes de captació d’energia solar tèrmica al terme municipal de Palau-solità
i Plegamans.
II. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA els presents acords i el text de
l’Ordenança pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar
al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al
Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a
un diari dels de més divulgació, al Butlletí Municipal i al tauler d’edictes de
l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des del dia
de la publicació de l’Anunci al BOP.
III. DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el
termini d’informació pública, l’Ordenança que ara s’aprova inicialment quedarà
aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà
directament a la publicació.

Sotmès a votació aquest punt, s'accepta per unanimitat.

9.- Presidència o alcaldia. Altres. CREACIÓ JUNTA DE PORTAVEUS.
PRIMER.- Crear la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans.
SEGON.- Pel que fa a la composició de la Junta, aquesta estarà formada per :
1. L’Alcaldia
2. Els portaveus dels diferents grups municipals o substituts en qui deleguin en
cas d’absència del titular, conforme al següent detall:
- CiU : Portaveu: Jaume Oliveras Malla
Substitut: Albert Font Navarro
- ERC-AM : Portaveu: Miquel Truyols Rocabruna
Substitut: Abel Julien Vila
- PP : Portaveu: David Zambrana Lorenzo
Substitut: - - PSC-PM : Portaveu: Josep M. Castany Niubó
Substitut: Carme Cabeza Nieto
- ICV-EUiA : Portaveu: M. Àngels Marcuello Martínez
Substitut: Óscar Rivera Martínez
3. Portaveu del Govern: Josep M. Serraviñals Arumí
TERCER.- Les funcions de la Junta seran les establertes pel ROM al seu article
73.3.
QUART.- Pel que fa al règim de funcionament de la Junta de Portaveus serà el
que determini ella mateixa en la primera sessió que celebri.

Sotmès a votació aquest punt, s'accepta per unanimitat.

10.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òrgan col·legiat pels
grups polítics. PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ICVEUiA EN DATA 19 DE MARÇ DE 2009, REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 2.931,
SOL·LICITANT LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9.
Primer.- Modificar l’ordenança fiscal número 9 sobre taxes per la recollida,
tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans, pel que fa
referència a la bonificació per realitzar un mínim d’aportacions a la deixalleria
de mobles, trastos, electrodomèstics o residus de volum.
Segon.- Establir l’esmentada bonificació en el 10% sobre el rebut, acreditant
tres aportacions.
Tercer.- Establir el període d’un any per poder realitzar les aportacions
establertes i presentar la sol·licitud.

Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 8 vots a favor i 9 vots en
contra. A continuació es mostra el detall per grups:
- CIU: vota en contra
- ERC-AM: vota en contra
- ICV-EUIA: vota a favor
- PP: vota en contra
- PSC-PM: vota a favor

11.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òrgan col·legiat pels
grups polítics. PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ICVEUiA EN DATA 19 DE MARÇ DE 2009, REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 2.932,
SOL•LICITANT DIVERSES INFORMACIONS DEL PROJECTE DE
REPARCEL·LACIÓ DE MONTJUÏC.

- Se’ns informi, en el cas que continuï endavant la tramitació d’aquesta
liquidació, quines seran les actuacions a seguir per part de Serveis Socials per
atendre famílies afectades i amb dificultats per fer front al pagament

Sotmès a votació aquest punt, s'accepta per unanimitat.

12.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òrgan col·legiat pels
grups polítics. PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ICVEUiA EN DATA 19 DE MARÇ DE 2009, REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 2.934,
DE SUPORT AL PROJECTE TRAMVALLÈS.
PRIMER.- Fer un posicionament públic en favor del projecte de tramvia pel
Vallès elaborat per l’Associació per a la Promoció del Transport Públic.
SEGON.- Notificar aquest acord a la PTP, al Departament de política territorial
d’obres públiques de la Generalitat de Catalunya, al Consell Comarcal del
Vallès Occidental.

Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 10 vots a favor, 6 vots en
contra i 1 abstencions. A continuació es mostra el detall per grups:
- CIU: vota en contra
- ERC-AM: vota a favor
- ICV-EUIA: vota a favor
- PP: s'absté
- PSC-PM: vota a favor

13.- Assumptes generals. Administració general i temes diversos
ajuntament. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS EMESES PER
L’ALCALDIA I ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE
L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA.

Per part de l’Alcaldessa es dóna compte de les Resolucions de l’Alcaldia i dels
acords de la Junta de Govern Local emesos des de l’última sessió plenària, el
detall de les quals ha estat lliurat a la Comissió Informativa.

