1.-

Assumptes

generals.

Altres.

RESOLUCIÓ

AL·LEGACIONS

I

SUGGERIMENTS ENVERS L’ACORD D’ESTABLIMENT DEL SERVEI
PÚBLIC DE PISCINA COBERTA MUNICIPAL DE PALAU-SOLITÀ I
PLEGAMANS I APROVACIÓ DEFINITIVA.
I. DESESTIMAR les al·legacions presentades pel grup municipal ICV-EUiA i pel
grup municipal PSC, ateses les consideracions formulades en la part expositiva
de la present resolució.
II. ESTABLIR el servei públic de titularitat municipal de piscina coberta
municipal de Palau-solità i Plegamans, d'acord amb la memòria justificativa i els
documents complementaris adjunts, servei que es prestarà en règim de lliure
concurrència i sota la forma de gestió indirecta.
III. APROVAR el projecte d'establiment del servei públic de titularitat municipal
de piscina coberta municipal de Palau-solità i Plegamans.
IV. APROVAR el reglament adjunt, regulador del servei esmentat i disposar-ne
la publicació íntegra al BOP, al tauler d'anuncis de la Corporació i al butlletí
informatiu local, juntament amb els presents acords, i alhora anunciar en el
DOGC la referència al BOP en el qual s'hagi publicat íntegrament el text.
V. LLIURAR sengles exemplars del reglament del servei, juntament amb el
testimoni fefaent d'aquests acords, al Departament de Governació de la
Generalitat i a l'Administració de l'Estat.
VI. FACULTAR àmpliament a la Sra. Mercè Pla i Blagé, alcaldessa d'aquest

Ajuntament, per a l'atorgament de qualsevol document públic o privat necessari
per executar els acords anteriors.

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:

2.-

-

CIU: vota a favor

-

ERC-AM: vota a favor

-

ICV-EUIA: vota en contra

-

PP: vota a favor

-

PSC-PM: vota en contra

Assumptes

generals.

Administració general

i temes

diversos

ajuntament. APROVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL DE PALAUSOLITÀ I PLEGAMANS
- Aprovar inicialment el Pla de Protecció Civil Municipal sotmetent l’expedient a
informació pública durant el termini de 30 dies a comptar des del dia següent
de la publicació mitjançant anuncis en el BOP i DOGC als efectes de
presentació d’al·legacions.

En el supòsit de no haver-hi al·legacions ni reclamacions durant aquest
període, l’acord inicial quedarà elevat a definitiu sense necessitat d’adoptar nou
acord.

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

.

3.-

Assumptes

ajuntament.

generals.

APROVACIÓ

Administració general
MODIFICACIÓ

i temes

ESTATUTS

diversos

DEL CONSELL

MUNICIPAL DE SEGURETAT CIUTADANA.
PRIMERA.- Modificar l'article 2 en l'apartat referent a la composició del consell,
en el sentit d’afegir com a membre de ple Dret, amb veu i vot, al sotsinspector
de la Policia Local, en tant en quant assumeixi les funcions de responsable de
la coordinació municipal de les emergències i la gestió dels voluntaris de
protecció civil.
SEGONA.- Donat els canvis en l’organització municipal, com a conseqüència
de les últimes eleccions celebrades, seria lògic que deixés de formar part del
consell “la coordinadora general” de l’Ajuntament.
TERCERA.- La redacció de l’article 2 dels estatuts reguladors del consell, una
vegada introduïdes les modificacions anteriors, quedaria de la següent manera:
"Article 2.- El Consell Municipal de Seguretat Ciutadana estarà integrat per
persones nomenades per la il·lustríssim/a senyor/a alcalde/ssa-president/a, la
qual donarà compte al Ple dels nomenaments i cessaments dels seus
membres.
La composició del Consell serà la següent:
President: La il·lustríssima Sra. alcaldessa-presidenta de l'Ajuntament de
Palau-solità i Plegamans.
Vice-president: el regidor qui nomeni l'alcaldia.

Vocals:
- Un regidor de cada grup municipal.
-

Un enginyer municipal.

-

El cap de la Policia Local.

-

El sotsinspector de la Policia Local, en tant en quant assumís la
responsabilitat de la coordinació municipal de les emergències i la gestió
dels voluntaris de Protecció Civil.

-

Un representant de les forces o cossos de seguretat de l'Estat i
Autonòmics.
- El jutge de pau.

-

El cap local de sanitat o facultatiu en qui delegui.

-

El president de l'A.D.F. o persona en qui delegui.

-

El president de l'Associació de Comerciants o persona en qui delegui.

-

El president de l'entitat del polígon industrial Riera de Caldes o persona
en qui delegui.

-

El president de la Cooperativa Agrària o persona en qui delegui.

-

Un representant de la coordinadora d'associacions de veïns.

-

El responsable de protecció civil.

-

Un representant de l'assemblea de la Creu Roja Caldes-Palau-St. Feliu.

La presidenta del consell podrà demanar l'assistència a les sessions del
consell, per qüestions puntuals i específiques i amb veu i sense vot, a tècnics
en la matèria o a persones de reconeguda vàlua i coneixements sobre el tema
que calgui tractar.”
QUARTA.- Exposar durant el termini de trenta dies els esmentats estatuts en el
Butlletí Oficial de la Província, als efectes que es puguin presentar
reclamacions i suggeriments. Si transcorregut aquest termini no s'ha produït
cap al·legació, s'entendrà definitivament aprovat.

CINQUENA.- Facultar a l'Alcaldessa-Presidenta o persona en qui delegui per
signar tota la documentació necessària per a l'efectivitat dels presents acords.

Sotmès a votació aquest punt, s'accepta per unanimitat

4.- Hisenda. Altres. ACORD A ADOPTAR PEL PLE MUNICIPAL PER TAL
DE

D'AMPLIAR

LA

DELEGACIÓ

DE

FUNCIONS

I

RESERVA DE

FACULTATS
PRIMER.- Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu
Organisme de Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les
funcions de gestió i recaptació de la taxa que a continuació s'especifica:
Prestació del servei d'escola bressol
• Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
• Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris
• Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
SEGON.- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals,
realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació,
total o parcial, de les liquidacions, respecte de la taxa la gestió de la qual ha
estat delegada en la Diputació de Barcelona en l’apartat primer, quan

circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels
serveis municipals, ho facin convenient

TERCER.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació
procedents, respecte a d'altres conceptes diferents dels assenyalats al punt
primer, amb subjecció als criteris emanats per la Junta de Govern de l'ORGT.
QUART.- Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació
de Barcelona s'atendrà a l'ordenament local, així com a la normativa interna
dictada per aquesta, en virtut del que preveu l'article 7.3 del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març i de les seves pròpies facultats d'autorganització per a la gestió
dels serveis atribuïts
CINQUÈ.- La durada o termini per al qual s'acorda la present delegació de
funcions s'estableix en un període de dos anys, prorrogable per reconducció
tàcita d'any en any, la qual es produirà, llevat que qualsevol d'ambdues
administracions acordin deixar sense efecte l'esmentada delegació, el que
haurà de notificar-se en un termini no inferior a sis mesos abans del
cessament.
SISÈ.- L'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter general i
recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió, en els terminis
previstos a l'article 27 i concordants de la Llei 7/85, de dos d'abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local.
SETÈ.- La prestació dels serveis que es derivin de la delegació de funcions que
contempla la present resolució, comportarà la dotació econòmica que figura
establerta en l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de

serveis i realització d'activitats necessàries per a l'exercici de les funcions de
gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals vigent.
VUITÈ.- El present acord haurà de notificar-se a la Diputació de Barcelona, als
efectes que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació ara
conferida.
NOVÈ.- Un cop acceptada la delegació per la Diputació de Barcelona, el
present acord es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, i en el de la
Comunitat Autònoma per a general coneixement, d'acord amb el previst a
l'article 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

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

5.-

Assumptes

generals.

Administració general

i temes

diversos

ajuntament. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I DE LA
RELACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL.
PRIMER.- MODIFICACIÓ DE LA FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE
TREBALL NÚMERO 89, CORRESPONENT A LA PLAÇA DE TÈCNIC/A DE
PATRIMONI, ABANS ARQUÒLEG/ARQUEÒLOGA

La modificació consisteix tan sols en la denominació del lloc de treball, que de
passar a denominar-se “Arqueòleg/Arqueòloga”, que és un terme molt restrictiu
i que tampoc s’ajusta a la titulació que es demana a la pròpia fitxa descriptiva,

passarà a denominar-se “Tècnic/a de Patrimoni”. La resta de la fitxa resta igual.
La modificació es fa per potenciar la polivalència de la plaça, ja que la titulació
d'Arqueologia no és la única que permet fer les tasques pròpies de la plaça.
S’adjunta en annex I la fitxa resultant una vegada efectuada la modificació del
nom del lloc de treball.

SEGON.- MODIFICACIÓ DE LA FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE
TREBALL NÚMERO 100, CORRESPONENT A LA PLAÇA DE TÈCNIC/A
MIG/MITJA

D’INFORMÀTIC/A

(ABANS

TÈCNIC/A

ESPECIALISTA

EN

INFORMÀTICA).
La modificació consisteix en la denominació del lloc de treball, que de passar a
denominar-se “Tècnic/a Especialista en Informàtica”, passarà a denominar-se
“Tècnic/a Mig/Mitja d’Informàtic/a”. Al passar de Tècnic Especialista (quina
titulació per accedir a la plaça era la de tenir un Cicle formatiu de grau superior
en informàtica i/o telecomunicacions o bé la pròpia del grup de classificació B
del personal funcionari) a Tècnic/a Mig/Mitja (quina titulació és l’equivalent al
grup de classificació A, subgrup A2, del personal funcionari) cal modificar
també la titulació per accedir-hi, que serà la d’Enginyer Tècnic en Informàtica.
La resta de la fitxa resta igual. Aquesta modificació es fa per permetre el
desenvolupament dels projectes d'implantació de l'administració electrònica i
que el tècnic que ocupi la plaça tingui la titulació requerida per signar i
desenvolupar projectes de l'àmbit.
S’adjunta en annex II la fitxa resultant una vegada efectuada la modificació del
nom del lloc de treball i de la titulació requerida per accedir-hi.

TERCER.- MODIFICACIÓ DE LA FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE
TREBALL

NÚMERO

1,

CORRESPONENT

A

LA

PLAÇA

DE

SOTSINSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL.
La modificació consisteix en modificar la denominació del lloc de treball, que de
denominar-se “Subinspector”, passarà a denominar-se “Sotsinspector”, així
com que s’afegeixen competències, com la de ser el màxim responsable de
l’Àrea de Protecció Civil i coordinador de tot tipus d’emergències, i quines
funcions bàsiques serien les d’assumir la responsabilitat de la coordinació
municipal de les Emergències i la gestió dels voluntaris de Protecció Civil. La
dependència operativa de les funcions abans esmentades serà directament del
Regidor de Governació, amb independència de l’estructura jeràrquica del Cos
de Policia Local. Aquestes noves competències suposa que cal afegir a la fitxa
descriptiva el següent:
A) A l’apartat “C1. Objectiu fonamental del lloc o missió”, afegir-hi:
“Alternativament i en defecte de la realització de les tasques anteriors, en base
al que pugui determinar l’alcaldia, ser el màxim responsable de l’Àrea de
Protecció Civil i coordinador de tot tipus d’emergències.”
B)

A

l’apartat

“C2.

Funcions

bàsiques”,

afegir-hi:

“Alternativament, assumir la responsabilitat de la coordinació municipal de les
Emergències i la gestió dels voluntaris de Protecció Civil. La dependència
operativa de les funcions abans esmentades serà directament del Regidor de
Governació, amb independència de l’estructura jeràrquica del Cos de Policia
Local.”
C) A l’apartat “D3. Riscos possibles”, afegir-hi:

“Els que corresponguin en funció de l’emergència que es produeixi en un
moment donat.”

S’adjunta en annex III la fitxa resultant una vegada efectuada la modificació del
nom del lloc de treball i d’afegir-hi els apartats abans esmentats, i en annex IV
l’organigrama de la Regidoria de Governació en relació al lloc de treball
corresponent a la fitxa descriptiva número 1, corresponent a la plaça de
sotsinspector de la policia local, en funció de si realitza tasques de coordinador
d’emergències o no.

QUART.- MODIFICACIÓ DE LA FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE
TREBALL

NÚMERO

105,

DIRECTOR/A ACTIVITATS

DESCRIPTIVA

DE

ECONÒMIQUES

I

LES

TASQUES

DEL

DESENVOLUPAMENT I

CREACIÓ DE LA FITXA NÚMERO 110, DESCRIPTIVA DEL LLOC DE
TREBALL DE SECRETARI/A D’INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME
En sessió plenària de 30 de juliol de 2009 es va adoptar l’acord de modificar el
règim de dedicació de la plaça corresponent a Director/a Activitats
Econòmiques i Desenvolupament, plaça que fins aleshores tenia dedicació
plena, passant-la a parcial.
Així mateix es va acordar crear una nova plaça quina denominació seria la de
Secretari d’Indústria, Comerç i Turisme, amb règim de dedicació parcial.
Finalment es va ordenar que es procedissin a fer les adaptacions i les
modificacions oportunes en la relació de llocs de treball.
Donant

compliment

a

aquest

manament

es

procedeix

la modificació de la fitxa número 105, descriptiva de les tasques corresponent

a:

al director/a activitats econòmiques i desenvolupament. La modificació tan sols
consisteix en afegir a l’apartat “B. Dedicació horària del lloc” la possibilitat de fer
jornada parcial, de tal manera que es contempli les dues possibilitats: la
jornada a plena dedicació o bé la jornada parcial. Es modifica l’apartat E1
relatiu a requisits per la seva provisió, ampliant-se els grups de classificació C2
i E. S’adjunta en annex V la fitxa resultant una vegada efectuada la modificació
de la dedicació horària esmentada.
la creació de la fitxa número 110, descriptiva del lloc de treball de Secretari/a
d’Indústria, Comerç i Turisme, tot donant compliment al disposat pel Ple de
l’Ajuntament en sessió de 30 de juliol de 2009. S’adjunta en annex VI la nova
fitxa.

CINQUÈ.- MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
Aprovar modificar, en virtut de l’anterior acord, la relació de llocs de treball i
l’organigrama funcional de l’exercici 2010, aprovada en sessió plenària de data
27 de novembre de 2003 i modificada posteriorment en sessions celebrades el
27 de gener i 29 de setembre de 2005, 25 de gener de 2007, 25 d’octubre de
2007, 12 de febrer de 2008, 31 de juliol de 2008, 29 de gener de 2009 i 30 de
juliol de 2009 en tot allò que pogués quedar afectada per els acords anteriors,
que principalment són:
a) els canvis de denominació d’algunes places:
fitxa descriptiva del lloc de treball número 89, corresponent a la plaça de
tècnic/a de patrimoni, que abans es denominava arqueòleg/a;
fitxa descriptiva del lloc de treball número 100, corresponent a la plaça de
tècnic/a mig/mitja d’informàtica, que abans es denominava Tècnic Especialista
en Informàtica;

fitxa descriptiva del lloc de treball número 1, corresponent a la plaça de
sotsinspector de la policia local, que abans es denominava Subinspector; el
canvi de grup i subgrup en funció de la titulació acadèmica oficial necessària
per poder accedir a la plaça: fitxa descriptiva del lloc de treball número 100,
corresponent a la plaça de tècnic/a mig/mitja d’informàtica; que de pertànyer al
grup de classificació B, passa al grup de classificació A, subgrup A2, amb
idèntica retribució econòmica.
S’adjunta com a annex VII la relació dels llocs de treball afectats per aquesta
modificació.
Pel que fa al personal eventual, aquest és de lliure designació per part de
l’Alcaldia i la seva retribució és la que determina el Ple de l’Ajuntament.
De conformitat amb el que disposa l’article 32 de la Llei 9/1987, de 12 de juny
s’han formalitzat els tràmits pertinents amb els òrgans de representació del
personal funcionari i laboral.

SISÈ.- PUBLICITAT.
Publicar la modificació esmentada en el termini dels trenta dies següents als de
l’aprovació al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i trametre còpies, si correspon, a l’Administració de l’Estat i al
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat 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

6.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òrgan col·legiat pels
grups polítics. PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSC-PM
EN DATA 18 DE MAIG DE 2010, REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 6.127, EN
RELACIÓ A LA SOL•LICITUD DE LA CREACIÓ DE LA NIT DE L’ESPORT A
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.
Primer.- Aprovar la creació de la Nit de l’Esport a Palau-solità i Plegamans.
Segon.- Intentar que es pugui realitzar aquesta festa a final d’aquest any,
involucrant-hi totes les institucions, clubs i associacions que fomenten l’activitat
esportiva del poble.
Tercer.- Crear una comissió de l’Esport del nostre poble, per coordinar aquest
esdeveniment.

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

7.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òrgan col·legiat pels
grups polítics. PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ICVEUiA EN DATA 20 DE MAIG DE 2010, REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 6.302,
PEL MANTENIMENT DE LES ESCOLES TALLER, CASES D’OFICI I
TALLERS OCUPACIONALS.
Primer.- Expressar la nostra preocupació per la situació d’indefensió en que
quedaran les més de 1.400 persones treballadores vinculades a les ET, CO i
TO.
Segon.- Demanar a la Conselleria de Treball que reconsideri la seva proposta
de no obrir noves convocatòries per subvencionar les Escoles Taller, Cases
d’Ofici i Tallers Ocupacionals, ja que entenem que continuen sent un mitjà per a
la inserció laboral del col·lectiu de joves.
Tercer.- Fer trasllat dels acords anteriors a la Consellera de Treball del Govern
de la Generalitat i al Director del Servei d’Ocupació de Catalunya per al seu
coneixement, així com a les entitats del municipi.

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.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òrgan col·legiat pels
grups polítics. PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ICVEUiA EN DATA 20 DE MAIG DE 2010, REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 6.303,
CONTRA

LA

REDUCCIÓ

DE

PROFESSIONALS

DELS

SERVEIS

EDUCATIUS DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT.

1. Expressar el rebuig de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans a la
reducció de professionals dels serveis educatius de la Generalitat i, en concret,
dels professionals dels Serveis Territorials de Sabadell, als quals pertany el
nostre municipi.
2. Expressar la nostra preocupació per la continuada presa unilateral de
decisions que duu a terme el Departament d’Educació de la Generalitat, i que
no contribueix a crear un clima d’entesa entre tots els agents educatius del
nostre país.
3. Demanar al Departament d’Educació de la Generalitat que, si s’escau, la
revisió de les necessitats de professionals o de les seves funcions es dugui a
terme en el marc de les taules de planificació o dels consells escolars de

cadascun dels Serveis Territorials i amb la participació dels ajuntaments i dels
sindicats docents.
4. Traslladar aquests acords als Serveis Territorials de Sabadell, al
Departament d’Educació de la Generalitat, als grups amb representació al
Parlament de Catalunya, als sindicats docents, a les associacions de
professionals dels serveis educatius i al conjunt d’escoles, instituts i serveis
educatius del municipi i de la comarca.

Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 11 vots a favor i 6
abstencions. A continuació es mostra el detall per grups:

9.-

-

CIU: vota a favor

-

ERC-AM: vota a favor

-

ICV-EUIA: vota a favor

-

PP: vota a favor

-

PSC-PM: s'absté

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.

En compliment de l’article 33.5 del ROM i de l’article 46.2.e) de la Llei 7/1985
de Bases de Règim Local, s’adjunta relació escrita de les resolucions
adoptades per l’alcaldia, complint-se tanmateix l’obligacció de lliurar còpia de
les actes corresponents a la Junta de Govern Local que hagin tingut lloc des de
l’última sessió plenària.

