1.- Gestió urbanística. Altres. CONVENI URBANÍSTIC CAN VALLS.
1.- Aprovar el contingut íntegre del conveni urbanístic signat amb la societat
mercantil Solvia Development, SL, relativa al sector de Can Valls.
2.- Exposar al públic l’acord d’aprovació, per un termini d’un mes, mitjançant la
publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, (DOGC), al
diari La Vanguardia, al diari El Punt i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament, als
efectes de poder presentar, dins d’aquest termini les al•legacions o
reclamacions que es creguin oportunes per part de qualsevol interessat així
com poder consultar l’expedient en qüestió, de manera que pel cas que no es
presentin al•legacions, durant el període d’exposició pública, el present acord
d’aprovació quedarà elevat automàticament a definitiu.
3.- Notificar la present resolució a Solvia Development, SL.

Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 15 vots a favor i 2
abstencions. A continuació es mostra el detall per grups:
- CIU: vota a favor
- ERC-AM: vota a favor
- ICV-EUIA: s'absté
- PP: vota a favor
- PSC-PM: vota a favor

2.- Gestió urbanística. Altres. APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ
PUNTUAL PLA GENERAL CAN VALLS.
1.- Aprovar provisionalment la Modificació del Pla General en el sector de Can
Valls.
2.- Trametre l’expedient complert a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona, instant-ne l’aprovació definitiva d’acord amb allò establert a la
normativa vigent.

Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 15 vots a favor i 2
abstencions. A continuació es mostra el detall per grups:
- CIU: vota a favor
- ERC-AM: vota a favor
- ICV-EUIA: s'absté
- PP: vota a favor
- PSC-PM: vota a favor

3.- Gestió urbanística. Altres. APROVACIÓ INICIAL PLA PARCIAL CAN
VALLS.
1.- Aprovar inicialment de nou el Pla Parcial Urbanístic del sector Can Valls,
d'iniciativa particular, així com l’informe de sostenibilitat ambiental, amb les
consideracions exposades a l’informe dels Serveis Tècnics Municipals.
2.- Sotmetre’l a informació pública pel termini de 45 dies mitjançant anunci al
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat i a dos dels diaris
de més circulació de la província.

Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 15 vots a favor i 2
abstencions. A continuació es mostra el detall per grups:
- CIU: vota a favor
- ERC-AM: vota a favor
- ICV-EUIA: s'absté
- PP: vota a favor
- PSC-PM: vota a favor

4.- Hisenda. Altres. SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L’ICIO DE LES
OBRES EFECTUADES AL C/ CAMÍ DE LA SERRA S/N PEL

DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA, EXPT. 2009/106.
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 16 d’abril de 2009 per
portar a terme les obres Reforma de la primera planta del Centre Educatiu Els
Castanyers, 2a. fase, ubicat a al Camí de la Serra s/n.
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
5.579,59 € per l’expedient de llicència urbanística 2008/86, restant la quota
resultant a abonar de l’ordre de 293,66 €.
TERCER.- Notificar aquest acord a Departament d’Acció Social i Ciutadania de
la Generalitat de Catalunya.

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

5.- Hisenda. Altres. ACORD D’ASSIGNACIÓ DE LA PRESTACIÓ
SUPRAMUNICIPAL DE SERVEIS INTEGRADA EN EL FONS DE
COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA CORRESPONENT AL MUNICIPI
DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.
PRIMER.- Aprovar que l’assignació que correspon al municipi de Palau-solità i
Plegamans en concepte de prestació supramunicipal de serveis integrada en el
Fons de Cooperació Local de Catalunya, sigui assignada tal com seguidament
es detalla entre les següents entitats:
-

Consorci LOCALRET 13.279,39 €
Consell Comarcal Vallès Occidental 10.000,00 €

SEGON.- Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local,
a LOCALRET i al Consell Comarcal del Vallès Occidental.

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

6.- Assumptes generals. Administració general i temes diversos
ajuntament. APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
GENERALS DE CONTRACTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I
PLEGAMANS, ADEQUATS A LA LLEI 30/2007, DE 30 D’OCTUBRE, DE
CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC.
Primer.- Aprovar inicialment els Plecs de clàusules administratives generals de
contractació de Palau-solità i Plegamans, adequats a la Llei estatal 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic, aplicables als tipus de contractes
que s’indicaran.
Segon.- El text d’aquests Plecs és el mateix que apareix publicat en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) núm. 15, de 17.1.2009, en
referència als tipus de contractes següents:
• contractes de serveis i de subministraments, a altres contractes
administratius i als privats elaborats per la Diputació de Barcelona (PCAG
SEA, annex I, p 14 a 30);
• contractes d’obres i instal·lacions i als de concessió d’obra pública
elaborats per la Diputació de Barcelona (PCAG COI-CCOP, annex II, p 30 a
51).
Tercer.- Sotmetre l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels
possibles interessats, per un període de trenta dies hàbils, als efectes de
presentació de reclamacions i suggeriments, comptats a partir de l’endemà de
la publicació de l’anunci en el BOPB.
Quart.- Publicar sengles referències dels acords adoptats i de l’anunci publicat
al BOPB, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un mitjà de
comunicació escrita diària.
Cinquè.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, trametre els
referits Plecs amb la resta de l’expedient tramitat a la Comissió Jurídica

Assessora per al seu informe preceptiu, per mitjà de la Conselleria de
Governació i Administracions Públiques, tot això d’acord amb el que disposen
els articles 278 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 8.3.m) i 10.3 de la Llei
5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora.”

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

7.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òrgan col·legiat pels
grups polítics. PROPOSTA PRESENTADA PER L’EQUIP DE GOVERN
D’ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDES CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC.
Primer.- L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans fa seus els objectius de la
Unió Europea per l’any 2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de
CO2 en el seu territori en més del 20 per cent per a 2020 mitjançant a la
creació de plans d’acció en favor de les fonts d’energies renovables.
Segon.- L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans es compromet a elaborar un
Pla d’Acció d’Energia Sostenible en un termini màxim d’un any des de la data
d’Adhesió al Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que
s’estableixin per part de la Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea
i inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les accions a seguir
per aconseguir els objectius plantejats. Per la realització d’aquestes tasques es
disposarà del suport, regulat mitjançant conveni, de l’Àrea de Medi Ambient de
la Diputació de Barcelona.
Tercer.- L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans es compromet també a
elaborar un informe bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a
organitzar el Dia de l’Energia, a informar de les fites obtingudes en
acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els termes que consideri oportú)
en la Conferència d’Alcaldes/esses per l’Energia sostenible a Europa.
Quart.- Comunicar els presents acords al Comissari de Transports i Energia de
la Unió Europea (en els termes del model establert ) i al President Delegat de

l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona per fer possible les
tasques de suport i coordinació dels municipis de la província que s’hi
adhereixin.

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

8.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òrgan col·legiat pels
grups polítics. MOCIÓ PRESENTADA PER L’EQUIP DE GOVERN DE
CONDEMNA A LA VIOLENCIA A L'ESPORT.
Primer.- Expressar el nostre rebuig i condemna cap a l'agressió de què va ser
objecte el Club Atlètic Rosario Central de Catalunya, així com els actes
vandàlics contra les instal·lacions del Camp Municipal de Futbol de Palau-solità
i Plegamans, la qual cosa és un atemptat a la finalitat cívica de la pràctica
esportiva i a la convivència, i mostrar el nostre suport cap a les víctimes
d'aquest atac.
Segon.- Adquirir el compromís per a desenvolupar les accions necessàries,
juntament amb les Juntes Directives de les entitats esportives adients, que
permetin defensar i garantir el dret efectiu a l'esport de manera pacífica i en
condicions adequades, com a element transmissor de valors tan importants
com la solidaritat, la cooperació i el respecte, entre d'altres.
Tercer.- Transmetre aquests acords a la Direcció General de l’Esport, al Club
Atlètic Rosario Central de Catalunya, a la Federació Catalana de Futbol i a tots
els clubs esportius del municipi, en especial al Futbol Club Palau-solità i
Plegamans.

Sotmès a votació aquest punt, s'accepta per unanimitat.
Proposta presentada per l’equip de govern i subscrita per la totalitat dels grups
municipals que integren la Corporació.

9.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òrgan col·legiat pels
grups polítics. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC
DE L’AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS PER LA
SOL•LICITUD DE MESURES DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT EN
EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA VILA.
Primer.- Que s’adoptin mesures per reforçar la vigilància policial en els voltants
de tots els equipaments esportius de la vila.
Segon.- Que en tots els equipaments que no en disposin, s’instal·lin elements
de vigilància, il·luminació exterior i sistema d’alarmes.

Sotmès a votació aquest punt, s'accepta per unanimitat.
Proposta presentada pel grup municipal del PSC-PM i subscrita per la totalitat
dels grups municipals que integren la Corporació.

10.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òrgan col·legiat pels
grups polítics. PROPOSTA DE DOCUMENT D’ADHIESIÓ PER A LA
DIFUSIÓ DE LA FESTA DE L’ESPORT I L’ASSOLIMENT DEL DIA DE
L’ESPORT A EUROPA.
1. Donar suport a la iniciativa per promoure la instauració del Dia de l’Esport a
Europa.

2. Traslladar aquest acord a la Federació Municipis de Catalunya i al Parlament
Europeu.

Sotmès a votació aquest punt, s'accepta per unanimitat.
Proposta presentada pel grup municipal PSC-PM i subscrita per la totalitat dels
grups municipals que integren la Corporació.

11.- 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.

