1.- Presidència o alcaldia. Altres. 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.- Ampliar la determinació del número, característiques i retribucions
del personal eventual de confiança o assessorament especial d'aquest
Ajuntament, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en data 30 de juny de 2011, en
els termes següents:

NÚMERO 2: LLOCS DE TREBALL, CONFORME AL DETALL QUE
S'INCORPORA.
DEDICACIÓ: PLENA
DENOMINACIÓ
CÀRREC
RETRIBUCIÓ
mensuals/brutes
Cap d’Administració i Economia i Coordinador/a d’Àrees 3.233,97 €
Assessor/a en Comunicació 2.181,06 €

NÚMERO 2: LLOCS DE TREBALL, CONFORME AL DETALL QUE
S'INCORPORA.
DEDICACIÓ: PARCIAL (mitja jornada)
Coordinador/a del grup municipal ICV-EUiA-E 1.033,59 €.

La retribució es percebrà en 14 pagues, dotze corresponents a les mensualitats
de l'any i les dues restants, corresponents a les mensualitats de juny i
desembre, així com caldrà procedir a donar-los d'alta al règim general de la
Seguretat Social.
SEGON.- La dedicació plena del personal assenyalat amb aquesta condició
implicarà, a més del compliment de la jornada laboral ordinària de la resta del
personal municipal, que han de ser-hi a disposició de la Corporació en

qualsevol moment en que sigui requerit a l'efecte, sense perjudici de que
puguin exercir d'altres activitats, sempre i quan no suposin detriment a la seva
dedicació.
TERCER.- Procedir a les pertinents adaptacions en la relació de llocs de treball
així com a les corresponents modificacions pressupostàries.
QUART.- Publicar els corresponents nomenaments 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

Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 9 vots a favor, 5 vots en
contra i 3 abstencions. A continuació es mostra el detall per grups:

2.-

-

CIU: vota en contra

-

ERC-AM: s'absté

-

ICV-EUIA-E: vota a favor

-

PP: s'absté

-

PSC-PM: vota a favor

-

VDPSIP: vota a favor

Assumptes

generals.

Administració general

i temes

diversos

ajuntament. DETERMINACIÓ FESTES LOCALS PER L’ANY 2012 I
COMUNICACIÓ AL DEPARTAMENT DE TREBALL.
- Establir els dies 28 de maig i 27 d’agost del 2012 com a festes locals,
retribuïdes i no recuperables, del municipi de Palau-solità i Plegamans.
- Notificar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat
de Catalunya.

Sotmès a votació aquest punt, s'accepta per unanimitat

3.- Hisenda. Altres. SOL•LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L’ICIO DE LES
OBRES EFECTUADES AL C/ LLUÍS COMPANYS, 2 (IES RAMON CASAS I
CARBÓ) PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA, EXPT. 2011/35.
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 resolució de l’alcaldia de data 10 de juny de 2011 per portar a
terme les obres d’infraestructura mòdul prefabricat a l’Institut Ramon Casas i
Carbó, ubicat al C/ Lluís companys, 2.

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
1.568,08 € per l’expedient de llicència urbanística 2011/35.
TERCER.- Notificar aquest acord al Serveis Territorials al Vallès Occidental del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, C/ Marquès de
Comillas, 67-69, 08202 de Sabadell i al Departament de Comptabilitat de la
Corporació.
Sotmès a votació aquest punt, s'accepta per unanimitat

4.- Hisenda. Aprovació de comptes i liquidacions. APROVACIÓ COMPTE
ANUAL, EXERCICI 2010.
- Aprovar el Compte Anual de la Corporació corresponent a l’exercici
pressupostari de 2010, 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
abstencions. A continuació es mostra el detall per grups:

5.-

-

CIU: vota a favor

-

ERC-AM: vota a favor

-

ICV-EUIA-E: s'absté

-

PP: vota a favor

-

PSC-PM: s'absté

-

VDPSIP: vota a favor

Hisenda.

Aprovació

de

factures.

INFORME

D’INTERVENCIÓ

TRIMESTRAL RESPECTE DEL PAGAMENT DE FACTURES DEL SEGON
TRIMESTRE DE 2011.
1.- Aprovació de l’informe de tresoreria i intervenció en relació a les factures
pendents de pagament del segon trimestre de l’exercici 2011, que s’adjunta en
annex.
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, 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-E: vota a favor
- PP: s'absté
- PSC-PM: vota a favor
- VDPSIP: vota a favor

6.- Patrimoni. Expedients relacionats amb el patrimoni i els béns
municipals. INCORPORACIÓ A PATRIMONI DELS RESULTATS DE
L’EXERCICI 2009.
1er.- Aprovar la proposta d’incorporació al Patrimoni de 6.118.948,48 € 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 2009 Benefici/Pèrdua

6.118.948,48

Suma Pèrdua
Suma Benefici

6.118.948,48

Total Resultats Pendents d’Aplicació

6.118.948,48

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.

7.- Presidència o alcaldia. Altres. MODIFICACIÓ ESTABLIMENT RÈGIM
DEDICACIÓ I RETRIBUCIÓ D’UN REGIDOR.
- Modificar, amb efectes del dia 1 d’agost de 2011, el règim de dedicació
inicialment establert pel regidor JOAN CARLES TINOCO BALONGO, que
deixarà de tenir caràcter de dedicació exclusiva per passar al règim de
dedicació parcial amb un temps de dedicació efectiva de 25 hores i 30 minuts
setmanals i una retribució mensual bruta de 1.829,44 €
La retribució es percebrà en 14 pagues, dotze corresponents a les mensualitats
de l’any i les dues restants, corresponents a les mensualitats de juny i
desembre, així com caldrà procedir a donar-los d’alta al règim de la Seguretat
Social.
- Notificar aquest acord al Sr. Joan Carles Tinoco Balongo i procedir a

l’oportuna publicació conforme a l’establert a l’article 75.5 de la Llei 7/85, de
Bases de Règim Local

Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 9 vots a favor, 2 vots en
contra i 6 abstencions. A continuació es mostra el detall per grups:
-

CIU: s'absté

-

ERC-AM: s'absté

-

ICV-EUIA-E: vota a favor

-

PP: vota en contra

-

PSC-PM: vota a favor

-

VDPSIP: vota a favor

8.- Hisenda. Ordenances fiscals. DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ
DE PREUS PÚBLICS: ACTIVITATS ESPORTIVES D’ESTIU PER NENS I
ACTIVITATS ESPORTIVES A LES INSTAL•LACIONS MUNICIPALS.
Es dóna compte de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió
celebrada el dia 5 de maig de 2011, d'aprovació de la modificació de preus
públics: activitats esportives d’estiu per nens i activitats esportives a les
instal·lacions

municipals,

quina

exposició

pública

ha

finalitzat

al·legacions pel que han de considerar-se definitivament aprovats.

sense

9.-

Assumptes

generals.

Administració general

i temes

diversos

ajuntament. TRAMITACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ
DE LA NORMATIVA SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
ESPECIALMENT PERILLOSOS, NÚM. REF. AC/102/2010.
1.- Imposar a F.C.R., la sanció de 301 euros de multa per la realització dels
actes esmentats.
2.- Requerir a F.C.R. per tal que en el termini legalment establert, procedeixi a
l’abonament de l’esmentada quantitat mitjançant ingrés a la Tresoreria de la
Corporació. Transcorregut aquest termini, s’incoarà procediment de recaptació
en via executiva, tal com disposa l’article 98.3 en relació amb el 97 de la Llei
30/92, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.

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

10.- 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’obligació de lliurar còpia de les

actes corresponents a la Junta de Govern Local que han tingut lloc des de
l’última sessió plenària:

11.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òrgan col·legiat pels
grups

polítics.

PERPETRATS

CONDEMNA

DELS

ATEMPTATS

TERRORISTES

A NORUEGA I DENÚNCIA DEL FANATISME I LA

INTOLERÀNCIA.
PRIMER.- Realitzem la nostra més enèrgica condemna als atemptats
terroristes perpetrats a Noruega i mostrem les nostres profundes condolences a
les víctimes i les seves famílies. També volem mostrar el nostre íntim respecte i
solidaritat al poble de Noruega.
SEGON.- Reivindiquem la fermesa democràtica com a forma de combat contra
la intolerància i la violència .
TERCER.- Reafirmem la convivència i el respecte com un dels valors suprems
del model social europeu.
QUART.- Denunciem i combatrem el fanatisme, la intolerància i el racisme i el
rebuig al diferent, així com la retòrica de la por i l’odi que abonen el terreny a
actes violents com els succeïts a Noruega. “
Sotmès a votació aquest punt, s'accepta per unanimitat.
Per unanimitat, s'acordà declarar la urgència d'aquest punt

