1.- Hisenda. Altres. INFORME D’INTERVENCIÓ TRIMESTRAL RESPECTE
DEL PAGAMENT DE FACTURES.
1.- Aprovació de l’informe de tresoreria i intervenció en relació a les factures
pendents de pagament del tercer i quart trimestre de l’exercici 2010.
2.- Comunicació a la Direcció General de Coordinació Financera amb les
Comunitats Autònomes i Entitats Locals del Ministeri d’Economia i Hisenda i al
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

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

2.- Planejament urbanístic. Aprovació de les diferents figures de
planejament

urbanístic.

APROVACIÓ

PROVISIONAL

PLA

PARCIAL

SECTOR CAN VALLS.
- Aprovar provisionalment el Pla Parcial Can Valls, fent tramesa del mateix a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per la seva aprovació definitiva.

Sotmès a votació aquest punt, s'accepta per unanimitat

3.-

Assumptes

generals.

Administració general

i temes

diversos

ajuntament. APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ.
I. APROVAR INICIALMENT la modificació de l’Ordenança municipal de
Circulació, en els articles 1,10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 i annex, per a la seva
adaptació a la Llei 18/2009, de 23 de novembre, pel que es modifica el text
articular de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i seguretat Vial,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, en matèria
sancionadora, segons el text que s’adjunta als presents acords, així com
regular les illes de vianants i aparcament per persones amb mobilitat reduïda,
entre d’altres.

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 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, la modificació de 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.

4.-

Assumptes

generals .Administració general

i temes

diversos

ajuntament. APROVACIÓ PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL PER INUNDACIONS.
- Aprovar inicialment el Pla d’Acció municipal per a Inundacions 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.
- Remetre l’expedient al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.

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

5.-

Assumptes

generals.

Administració general

i temes

diversos

ajuntament. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ PER A
LA

CREACIÓ

I

MANTENIMENT

D’ESPAIS

VERDS

(CIMEV)

I

L’AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS PER EL FOMENT DE
LA INTEGRACIÓ SOCIO-LABORAL DE PERSONES AMB DISMINUCIÓ
PSÍQUICA.

Aprovar la formalització del Conveni entre l'Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans i l’Associació per a la Creació i Manteniment d’Espais Verds
(CIMEV). per a la realització d'actuacions en matèria de manteniment,
conservació i neteja d'espais verds del municipi.

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

6.- Recursos humans. Altres. MODIFICACIÓ DE RELACIÓ DE LLOCS DE
TREBALL.
PRIMER.- Aprovar la modificació puntual de la fitxa descriptiva del lloc de
treball número 110, corresponent a la Plaça d’Auxiliar Tècnic/a de Ràdio.
La modificació consisteix en el següent:
1. Es modifica la denominació de la plaça tan sols en el sentit de passar
d’Auxiliar Tècnic/a a Tècnic/a Auxiliar, tot per igualar la seva denominació a la
resta de places d’idèntica categoria (C1).
Fins ara la denominació de la plaça era de “Auxiliar Tècnic/a de Ràdio.
La denominació que passarà a tenir serà la de “Tècnic/a Auxiliar de Ràdio”
2. Es modifica l’apartat “C Funcions genèriques del lloc”, subapartat “C1:
Objectiu fonamental del lloc o missió”, que fins ara deia:
“Donar suport tècnic a les emissions de l’emissora municipal de ràdio”,.
Per passar a dir:
“Donar suport als continguts de l’emissora municipal de ràdio”.
3. Es modifica l’apartat “C Funcions genèriques del lloc”, subapartat “C2.
Funcions bàsiques”, que deia:

- Assistir tècnicament a les emissions i grabacions de l’emissora municipal de
ràdio, tant en so, comunicacions i equips tècnics relacionats amb l’emissora.
- Tenir cura del material tècnic i fungible per al bon funcionament de l’emissora
de ràdio municipal.
- Assistir tant als actes a l’estudi com als actes externs.
- Donar suport tècnic en la realització de programes per ser difosos a través de
l’emisora municipal.
- Informar als responsables tècnics de la programació, activitats i gestions
diàries de l'emissora municipal.
- Tramitar la documentació oportuna per tal de realitzar les compres de material
necessari a la ràdio municipal.
- Qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda dintre de la
seva categoria professional.

Per passar a dir:

- Donar suport en la redacció i/o locució dels espais d'informació del/s
programa/es informatius de referència de l’emissora municipal de ràdio.
- Donar suport en l’elaboració de continguts radiofònics d'entreteniment i/o
d'informació en el format de programa de referència diària tipus magazín.
- Produir i elaborar la informació recollida.
- Preparar previsions d’informació.
- Fer seguiment i cobrir les informacions que pugin generar-se o tinguin una
incidència sobre la vila.
- Redactar i produir noticies per la ràdio i per qualsevol altre mitjà web que es
pugui crear.

- I d’altres que, amb caràcter general, li siguin atribuïdes segons la seva
categoria.

4. Es modifica l’apartat “E. Provisió del lloc”, subapartat “E1. Requisits per a la
seva provisió” que deia:
“- Titulació: Titulació equivalent a la pròpia del grup de classificació “C” del
personal funcionari.

Per passar a dir:

“- Titulació: Titulació equivalent a la pròpia del grup de classificació “C1” del
personal funcionari.
- Altres: Nivell de coneixement de català exigit per l’ajuntament, d’acord amb el
Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixements de català.
5. Es modifica l’apartat “E. Provisió del lloc”, subapartat “E2. Mèrits rellevants a
considerar en la seva provisió” que deia:
Formació:
En l’àmbit de:
- Cicles formatius de grau superior de l’àmbit de Comunicació, Imatge i So, com
el de Tècnic Superior de So, o similars.
- Informàtica a nivell d'usuari: processador de text, base de dades, full de
càlcul, etc.
- Coneixements de llengua catalana.

Experiència:
- En l'àmbit de la comunicació radiofònica i dels mitjans de comunicació en
general.
Altres:
Per passar a dir:
Formació:
En l’àmbit de:
- Producció, realització i locució d’espais radiofònics.
- Estudis de Llicenciatura de Periodisme o de Comunicació Audiovisual
- Informàtica quant a coneixement tècnic de programari d’edició d’àudio
- Informàtica a nivell d'usuari: processador de textos, bases de dades, full de
càlcul, etc.
Experiència:
- En l'àmbit de la comunicació radiofònica i dels mitjans de comunicació en
general.
Altres:
6. Es modifica l’apartat “E. Provisió del lloc”, subapartat “E3. Forma de provisió
que deia:

“Concurs / Concurs-oposició”
Per passar a dir:
“Concurs-oposició.”

S’adjunta en Annex I la fitxa número 110, tal com estava fins a l’actualitat.
S’adjunta en Annex II la fitxa número 110 una vegades introduïdes les esmenes
abans esmentades.
SEGON.- Aprovar la modificació en virtut de l’anterior acord, de la relació de
llocs de treball única i exclusivament pel que fa a la fitxa al·ludida.

TERCER.- Procedir a donar-ne l’oportuna publicitat.

Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 9 vots a favor i 8 vots en
contra.

A

continuació

- CIU: vota a favor
- ERC-AM: vota a favor
- ICV-EUIA: vota en contra
- PP: vota a favor
- PSC-PM: vota en contra

es

mostra

el

detall

per

grups:

7.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òrgan col·legiat pels
grups polítics. PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ICVEUiA, DE DATA 17 DE FEBRER DE 2011, REGISTRE D’ENTRADA NÚM.
1.769,

EN

RELACIÓ

A

LA

PROPOSICIÓ

DE

LLEI

CONTRA

EL

SOBREENDEUTAMENT FAMILIAR I PERSONAL.
Primer.- Donar suport a les diverses proposicions de Llei contra el
sobreendeutament familiar i personal presentades al Parlament de Catalunya
per instar al Govern central que aprovi una modificació de la legislació
hipotecària

que

inclogui

la

figura

de

la

dació en pagament, de manera que, en els casos de residència habitual, si el
banc executa la hipoteca i es queda amb l'habitatge, la totalitat del
deute(principal, més interessos i costos judicials) quedi liquidat, tal com
succeeix en altres països de la UE, així com s’ampliï la possibilitat d’oferir
propostes alternatives com quedar-se a l’habitatge en règim de lloguer o
usdefruit vitalici o renegociar el deute amb possibilitat de convenir la reducció o
reordenament del pagament de forma més assumible i ajustada a la realitat
econòmica de la persona hipotecada i familiars que hi conviuen i que prevegi
mesures d’ajut per que es pugui cancel.lar o reduir el deute de les famílies que
ja han estat desnonades del seu habitatge en els últims anys però que
continuen mantenint bona part del deute amb les entitats de crèdit.

Segon.- Traslladar aquests acords al Consell de Ministres, i especialment al
Ministeri d'Economia i al Ministeri de Justícia, així com als grups parlamentaris
del Parlament de Catalunya
Sotmès a votació aquest punt, s'accepta per unanimitat.

8.-

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 AIXÍ COM D’ACORD ADOPTAT PER
AQUEST ÒRGAN EN VIRTUD DE DELEGACIÓ.
En compliment de l'article 33.5 del ROM i de l'article 46.2.e) de la Llei 7/1985
de Bases i Règim Local, s'adjunta relació escrita de les resolucions adoptades
per l'alcaldia, complint-se tanmateix l'obligació de lliurar còpia de les actes
corresponents a la Junta de Govern Local que han tingut lloc des de l'última
sessió plenària.

