1.- Hisenda. Aprovació de comptes i liquidacions. APROVACIÓ DEL
COMPTE ANUAL, EXERCICI 2008.
- Aprovar el Compte Anual de la Corporació corresponent a l’exercici
pressupostari de 2008, conforme a l’establert a l’article 212.4 del Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals així com procedir a la tramesa de
l’esmentat Compte a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

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

2.- Hisenda. Altres. APROVACIÓ INCORPORACIÓ A PATRIMONI DELS
RESULTATS PENDENTS D’APLICACIÓ.
1er.- Aprovar la proposta d’incorporació al Patrimoni de 6.927.294,42 € produït
en l’exercici indicat amb la finalitat de donar una imatge fidel de la seva realitat
Patrimonial.
2on.- Els resultats pendents d’aplicació que s’acorden corresponen als
ingressos i despeses d’operacions corrents de l’exercici, resultats extraordinaris
i Modificacions de drets i Obligacions de pressupostos tancats dels següents
exercicis :
a) Exercici 2006
b) Exercici 2007

Benefici/Pèrdua
Benefici/Pèrdua

Suma Pèrdua
Suma Benefici

4.217.902,84
2.709.391,58

6.927.294,42

Total Resultats Pendents d’Aplicació

6.927.294,42

3er.- Que el Servei d’Intervenció procedeixi a efectuar totes les operacions
comptables necessàries per a dur a terme el contingut d’aquest acord.

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

3.- Assumptes generals. Administració general i temes diversos
ajuntament. APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE LA POLICIA LOCAL.

I. APROVAR INICIALMENT el Reglament Orgànic de la Policia Local de Palausolità i Plegamans, segons el text que s’adjunta en annex als presents acords.
II. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA els presents acords i el text del
Reglament Orgànic de la Policia Local de Palau-solità i Plegamans, 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, al diari El Punt 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, el Reglament 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, resulten un total de 9 vots a favor i 8 vots en
contra. A continuació es mostra el detall per grups:
- CIU: vota a favor
- ERC-AM: vota a favor
- ICV-EUIA: vota en contra
- PP: vota a favor
- PSC-PM: vota en contra

4.- Assumptes generals. Administració general i temes diversos
ajuntament. DETERMINACIÓ FESTES LOCALS PER L’ANY 2010 I
COMUNICACIÓ AL DEPARTAMENT DE TREBALL.
- Establir els dies 24 de maig de 2010 (segona pasqua) i 30 d’agost del 2010
com a festes locals, retribuïdes i no recuperables, del municipi de Palau-solità i
Plegamans.
- Notificar aquest acord al Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya.

Sotmès a votació aquest punt, s'accepta per unanimitat

5.- Recursos humans. Contractació de personal. MODIFICACIONS
RELATIVES A LA DETERMINACIÓ DEL PERSONAL EVENTUAL
CONFORME A L'ARTICLE 304 I CONCORDANTS DEL DECRET
LEGISLATIU 2/2003, PEL QUAL S’APROVÀ EL TEXT REFÓS DE LA LLEI
MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYA.
PRIMER.- Modificar el règim de dedicació de la plaça corresponent a Director/a
Activitats Econòmiques i Desenvolupament, plaça que fins ara tenia dedicació
plena, passant-la a parcial.
Crear una nova plaça quina denominació serà la de Secretari d’Indústria,
Comerç i Turisme, amb règim de dedicació parcial.
La retribució de les dues places assenyalades als apartats anteriors es
percebrà en 14 pagues de 1.208,87 € cada una, dotze corresponents a les
mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de
juny i desembre.
La modificació no comporta una superació dels crèdits pressupostaris
consignats a l’efecte.
SEGON.- La denominació dels llocs de treball destinats a aquest personal serà
l’assenyalada.
TERCER.- Modificar la plantilla de personal d’aquest Ajuntament corresponent
a l’exercici 2009 en el termes determinats als apartats anteriors, així com
ordenar es procedeixi a les pertinents adaptacions i modificacions en la relació
de llocs de treball.
QUART.- Es procedirà a les oportunes publicacions en el Butlletí Oficial de la
Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en compliment
d'allò disposat per l'article 10.1 del Reglament del Personal al Servei dels Ens
Locals i 304.3 del DL 2/2003.

Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 9 vots a favor i 8
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: s'absté

6.- Assumptes generals. Administració general i temes diversos
ajuntament. MODIFICACIÓ ESTATUTS DEL CONSORCI DEL PARC DE
L’ESPAI D’INTERÈS NATURAL DE GALLECS.
PRIMER.- Aprovar la modificació de l‘article 8 dels Estatuts de! Consorci de!
Parc de l‘Espai d’Interès Natura! de Gallecs, publicats en e! Diari Oficial de !a
Generalitat de Catalunya número 4761, de 15 de novembre de 2006, que
quedarà redactat de la manera següent:
“Article 8. Òrgans del Consorci
1. Els òrgans de govern del Consorci seran els següents:
a) El Consell Plenari
b) La Presidència i les Vicepresidències
c) La Comissió Executiva
d) La Gerència

2. El Consorci també tindrà un òrgan de participació, amb caràcter consultiu,
integrat exclusivament per entitats vinculades amb el territori de Gallecs.
E! Reglament que en reguli l‘organització i el funcionament s’haurà d’aprovar
pel Consell Plenari.”
SEGON.- Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini de 30 dies,
mitjançant un edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficia! de
la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per tal que s’hi
puguin presentar al·legacions.
TERCER.- Si no se n’hi presenten, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà
definitiu.
QUART.- Trametre una certificació de l’acord d’aprovació definitiva al Consorci
del Parc de l’Espai d’lnterès Natural de Gallecs a efectes de la seva publicació.

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

7.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òrgan col·legiat pels
grups polítics. PROPOSTA PRESENTADA PER L’EQUIP DE GOVERN
SOBRE LA SITUACIÓ DE LA PAGESSIA PROFESSIONAL CATALANA.
1.- Instar al President del Parlament de Catalunya par a que doni trasllat als
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya el suport d’aquesta corporació
local a que es celebri, el més aviat possible, un debat monogràfic al Parlament
de Catalunya sobre la situació del sector agropecuari i la pagesia professionals
catalana.
2.- Comunicar l’adopció de la present moció al Molt Honorable President del
Parlament de Catalunya (Parc de la Ciutadella, s/n de Barcelona, codi postal:
08003) i al Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya
(Avinguda Francesc Cambó, 14 3r B de Barcelona, codi postal: 08003).

Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 11 vots a favor i 6
abstencions. 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: s'absté

8.- Altres. Altres. DONAR COMPTE DE LA REUNIÓ MANTINGUDA AMB
L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA
SELECTIVA PORTA A PORTA.
Proposta retirada.

9.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òrgan col·legiat pels
grups polítics. PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ICVEUiA EN DATA 20 DE JULIOL DE 2009, REGISTRE D’ENTRADA NÚM.
8.697, RELATIVA A L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT A LA CELEBRACIÓ
DE L’ANY AMADES
Primer.- Adherir-se a la celebració de l’Any Amades, organitzat per l’Associació
Cultural Joan Amades.

Segon.- Organitzar enguany, un acte commemoratiu d’aquesta efemèride, que
ajudi a difondre la seva figura i la seva obra.
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Associació Cultural Joan Amades.

Sotmès a votació aquest punt, s'accepta per unanimitat

10.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òrgan col·legiat pels
grups polítics. PROPOSTA PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS
PSC-PM I ICV-EUiA EN DATA 20 DE JULIOL DE 2009, REGISTRE
D’ENTRADA NÚM. 8.698, EN RELACIÓ A LES QUOTES URBANÍSTIQUES
DE MONTJUIC.
Que les quotes no es passin a cobrament fins que no s’hagi signat un conveni
entre Ajuntament i veïns que satisfaci les parts i que tingui com a objectius
recollir mesures i actuacions per ajudar als propietaris afectats.

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

11.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òrgan col·legiat pels
grups polítics. PROPOSTA PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS
PSC-PM I ICV-EUiA EN DATA 20 DE JULIOL DE 2009, REGISTRE
D’ENTRADA NÚM. 8.699, SOL•LICITANT LA REVOCACIÓ DEL DECRET
D’ALCALDIA DE DATA 23 DE JUNY DE 2009 REFERENT A L’APROVACIÓ
INICIAL DEL CATÀLEG DE PATRIMONI.
Primer.- Sigui revocada la resolució d’alcaldia referenciada, pel mitjans
administratius de comunicació i informació pública adients.
Segon.- Es creï una comissió participativa, amb l’assessorament tècnic adient,
a fi i efectes de poder dotar-nos d’un catàleg patrimonial que substitueixi
l’existent actualment

Tercer.- Que es redacti una memòria real de les necessitats i possibilitats
econòmiques per dur a terme la referida catalogació de béns.
Quart.- Que es redacti una documentació on es defineixin els usos dels béns
protegits.

Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 9 vots a favor i 8 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 a favor
- PSC-PM: vota a favor

12.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òrgan col·legiat pels
grups polítics. PROPOSTA PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS
PSC-PM I ICV-EUiA EN DATA 23 DE JULIOL DE 2009, REGISTRE
D’ENTRADA NÚM. 8.861, RELATIVA A LES AL•LEGACIONS AL PTMB.
1- Que l’ajuntament al llarg dels mesos d’agost i setembre endegui una
campanya de difusió d’aquest pla, amb representants de la Generalitat que
puguin respondre les inquietuds de la ciutadania

2- S’iniciï reunions amb l’objectiu de debatre el posicionament de cadascun
dels grups municipals respecte a les al·legacions i poder consensuar un text

3- Que l’ajuntament assoleixi el compromís d’acceptar, estudiar i valorar les
al·legacions presentades per particulars a partir del dia 24 de juliol

4- Que a la reunió d’audiència hi hagi representació de tots els grups
municipals amb representació al consistori

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

13.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òrgan col·legiat pels
grups polítics. PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ICVEUiA EN DATA 23 DE JULIOL DE 2009, REGISTRE D’ENTRADA NÚM.
8.863, RELATIVA AL DRET A DECIDIR.
Primer.- Demanar al Parlament de Catalunya que tramiti amb la màxima
celeritat el projecte de llei de Consultes Populars, per tal que el Govern de la
Generalitat i els ajuntaments disposem d’una llei que ens doni cobertura por a
la celebració de consultes populars.
Segon.- Demanar als grups parlamentaris presents al Parlament de Catalunya
que esmercin tots els esforços per fer possible l’aprovació de la Llei amb el
màxim consens, i que aquesta llei esdevingui un símbol de la unitat dels partits
polítics en la defensa d’un principi democràtic bàsic en qualsevol societat com
és del dret a decidir i el dret a l’autodeterminació del poble de Catalunya.
Tercer.- Recalcar la importància de la unitat d’acció del conjunt democràtic del
poble català, i de tots els seus moviments i plataformes, perquè aquesta unitat
és l’única que pot garantir l’èxit de totes les iniciatives a l’entorn del dret a
decidir i l’autodeterminació. I el mateix respecte el món municipal. Només si la
gran majoria dels municipis Catalunya participem i ens coordinem en una
iniciativa respecte el dret a decidir aquesta tindrà força.
Quart.- Trametre una còpia dels presents acords al President del Parlament de
Catalunya, al President del Govern de a Generalitat, als diferents grups
parlamentaris amb representació al Parlament de Catalunya, a la Federació de
Municipis de Catalunya ¡ a l’Associació de Municipis i comarques de Catalunya.

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

14.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òrgan col·legiat pels
grups polítics. MOCIÓ POSICIONAMENT DELS GRUPS MUNICIPALS DE
PALAUSOLITÀ I PLEGAMANS SOBRE EL PLA TERRITORIAL
METROPOLITÀ DE BARCELONA.
Per part dels grups polítics es dóna compte del seu posicionament envers el
Pla Territorial Metropolità de Barcelona a instància de l'Associació SALVEM EL
POBLE

15.- 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.

