1.-

Assumptes

ajuntament.

generals.

Administració general

PROPOSTA

D’APROVACIÓ

DE

i temes

diversos

L’EMBLEMA

DE

L’AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.
Primer.- Aprovar el projecte d’emblema de l’Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans.
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de 30 dies al
tauler d’edictes de l’Ajuntament, conforme allò assenyalat a l’art. 35.1 del
Reglament de Símbols dels Ens Locals de Catalunya
Tercer.- En el supòsit de no produir-se al·legacions durant el període
d’exposició pública, es considerarà aprovat el projecte i, per tant, l’emblema
esmentat.
Quart.- Trametre l’expedient complet del projecte d’emblema de l’Ajuntament
de Palau-solità i Plegamans a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació, a l’efecte d’inscripció al Registre dels ens locals i
la publicació posterior.

Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 9 vots a favor, 7 vots en
contra i 1 abstencions. A continuació es mostra el detall per grups:
-

CIU: vota en contra

-

ERC-AM: s'absté

-

ICV-EUIA-E: vota a favor

-

PP: vota en contra

-

PSC-PM: vota a favor

-

VDPSIP: vota a favor

2.- Hisenda. Modificacions pressupostàries. APROVACIÓ MODIFICACIÓ
DE CRÈDITS NÚM. 9, EXERCICI 2011.
.- Els Suplements i habilitacions que s'acorden són els següents :

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ

30300/16400/63200
40400/93300/63201

30310/15500/61920
30310/15500/61922
30300/15100/60000
30404/16202/63200
60601/13200/62300

30310/15500/22709
30310/15500/22706
30320/44000/22300
30320/44000/22310
20211/01100/31000
20211/01100/91300

Habilitacions
Ampliació Cementiri
Senyalització minusvàlids
El Castell
Suplements
Arranjament i millora de
les vies públiques
Senyalització de les vies
públiques
Adquisició sistemes
generals
Millores deixalleria
municipal
Equipament policia
municipal
Sub-total
Reparació i manteniment
via pública
Estudis Assessora i
treballs tècnics
Transport públic urbà
Transport públic a
Sabadell (cap Sant Fèlix)
Interessos entitats
financeres
Amortització préstecs
entitats financeres
Sub-total
TOTAL MODIFICACIONS

CONSIGNACIÓ
CONSIGNACIÓ
ANTERIOR
MODIFICACIÓ
FINAL

0,00

9.500,00

9.500,00

0,00

13.171,75

13.171,75

209.566,40

40.000,00

249.566,40

32.037,61

11.000,00

43.037,61

200.000,00

58.000,00

258.000,00

43.594,33

13.000,00

56.594,33

11.993,01

8.000,00
152.671,75

19.993,01

77.593,79

15.000,00

92.593,79

5.000,00
104.821,000

6.000,00
18.000,00

11.000,00
122.821,00

6.600,00

8.000,00

14.600,00

84.321,99

49.356,05

133.678,04

574.715,71

253.983,76
350.339,81
503.011,56

828.699,47

2on.- Referent a l'estat de despeses o crèdits inicials del Pressupost de
despeses, pel que es refereix a les aplicacions pressupostàries que han sofert
transferències de crèdit, aquestes quedaran de la següent manera :

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ
30300/16100/63900 Millores xarxa clavegueram
30310/15500/61923 Urbanització La Pineda
30310/15500/61936 Urbanització Els Turons
Remodelació tram 4 i 5
30310/15500/61927 Avinguda Catalunya
Equipament, mobiliari i
50501/43000/62500 reformes edif.indústria
Equipament, mobiliari i
50502/24100/62500 reformes Desoc
60603/92000/62503 Mobiliari Jutjat de Pau
40412/33600/63201 Comanda Templera
Redacció projectes i
40412/33600/63200 estudis patrimoni
Sub-total
Retribucions equips de
10100/91200/10000 govern
Retribucions funcionaris
10100/91200/11000 eventuals
Servei de gestió i
30404/16202/22711 manteniment deixalleria
Lloguer mobiliari i
equipament policia
60601/13000/20500 municipal
Seguretat Social Equip de
10100/91200/16000 govern
Sub-total
TOTAL MODIFICACIONS

CONSIGNACIÓ
ANTERIOR

MODIFICACIÓ

CONSIGNACIÓ
FINAL

144.043,92
47.783,40
2.270.000

-48.542,72
-19.000,00
-25.000,00

95.501,20
28.783,40
2.245.000

45.000,00

-45.000,00

0,00

12.959,84

-2.500,00

10.459,84

10.933,37
600,00
6.141,81

-3.563,37
-600,00
-6.141,81

7.370,00
0,00
0,00

8.163,92

-2.323,85
-152.671,75

5.840,07

173.735,66

-40.000,00

133.735,66

248.489,50

-64.127,98

184.361,52

50.966,87

-13.000,00

37.966,87

6.000,00

-6.000,00

0,00

122.445,30

-27.211,83
-150.339,81
-303.011,56

95.233,47

3er.- Referent a l’estat d’ingressos o consignacions inicials del Pressupost
d’ingressos, pel que es refereix als conceptes d’ingrés que han sofert
variacions, aquests quedaran de la següent manera :

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ

10000/87000

Romanent de tresoreria
per despeses generals

CONSIGNACIÓ
ANTERIOR

417.514,99

TOTAL
MODIFICACIONS

MODIFICACIÓ

200.000,00

CONSIGNACIÓ
FINAL

617.514,99

200.000,00

4art.- Determinar la fórmula de finançament de diversos projectes d’inversió del
pressupost del 2011 que s’han suplementat o habilitat a càrrec d’altres
aplicacions pressupostàries corresponents al capítol VI. Així doncs, es proposa
l’aprovació del següent canvi de finançament:

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ

30300/1610063900
10000/91200
30300/16400/63200
40400/93300/63201
30310/15500/61922
60601/13200/62300
30310/15500/61920

Millores xarxa
clavegueram
Concertació de
préstecs.BS 2011
Ampliació Cementiri
Senyalització
minusvàlids El Castell
Senyalització vies
públiques
Equipament policia
municipal
Arranjament i millora
vies públiques

30310/15500/61923 Urbanització La Pineda
Concertació de
10000/91200
préstecs.2005
Millores Deixalleria
30404/16202/63200 municipal
Equipament policia
60601/13200/62300 municipal

CONSIGNACIÓ
INVERSIÓ

FINANÇAMENT
PREVIST

CANVI DE
FINANÇAMENT
PROPOSAT

144.043,92

0,00

-48.542,72
9.500,00

0,00

13.171,75

32.037,61

11.000,00

11.993,01

2.000,00

209.566,40

12.870,97

48.542,72

47.783,40
19.000,00

-19.000,00

43.594,33

13.000,00

13.993,01

6.000,00

30310/15500/61936 Urbanització Els Turons
Concertació de
préstecs CP 2009
10000/91200
Arranjament i millora
30310/15500/61920 vies públiques
Remod.tram 4 i 5
Avgda.Catalunya
Concertació de
10000/91200
préstecs. CC 2009
Arranjament i millora
30310/15500/61920 vies públiques
Adquisició sistemes
30300/15100/60000 generals
3010/15500/61927

Equipament, mobiliari i
50501/143000/62500 reformes
Concertació de
10000/91200
préstecs. CP.2009
Adquisició sistemes
30300/15100/60000 generals
Equipament i mobiliari
50502/24100/62500 Desoc
Concertació de
préstecs.CC 2008
10000/91200
Concertació de
10000/91200
préstecs. CC.2009
Adquisició sistemes
30300/15100/60000 generals
Adquisició sistemes
30300/15100/60000 generals
60603/92000/62503 Mobiliari Jutjat de Pau
Concertació de
10000/91200
préstecs.CC 2008
Adquisició sistemes
30300/15100/60000 generals
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ
40412/33600/63201 Comanda Templera
Concertació de
préstecs.CC 2008
10000/91200
Concertació de
10000/91200
préstecs. CC.2010
10000/87000
Recursos ordinaris
30300/15100/60000 Adquisició sistemes

25.000,00
25.000,00
222.437,37

-25.000,00
25.000,00

45.000,00
45.000,00

-45.000,00

247.437,37

2.129,03

200.000,00

42.870,97

12.959,84
2.500,00
242.870,97

-2.500,00
2.500,00

10.933,37
1.063,37

-1.063,37

2.500,00

-2.500,00

245.370,97

1.063,37

246.434,34

2.500,00

600,00
600,00
248.934,34
CONSIGNACIÓ
INVERSIÓ

-600,00
600,00

FINANÇAMENT
PREVIST

CANVI DE
FINANÇAMENT
PROPOSAT

6.141,81

249.534,34

4.000,00

-4.000,00

2.000,00
141.81

-2.000,00
-141,81
4.000,00

generals
Adquisició sistemes
30300/15100/60000 generals
Adquisició sistemes
30300/15100/60000 generals
Redacció projectes i
40412/33600/63200 estudi patrimoni
Concertació de
10000/91200
préstecs. CC 2009
Adquisició sistemes
30300/15100/60000 generals

253.534,34

2.000,00

255.534,34

141,81

8.163,92
2.323,85
255.676,15

-2.323,85
2.323,85

5è.- Que aquest expedient de modificació de crèdits sigui exposat al públic pel
termini de QUINZE DIES HÀBILS previ anunci en el B.O.P., i en el Tauló
d'Edictes d'aquesta Casa Consistorial, i un cop transcorregut el termini, cas de
no presentar-se cap reclamació contra el mateix, es considerarà aprovat
definitivament. Tot això de conformitat al que preveuen els articles 169.1, i
177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.

Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 9 vots a favor, 7 vots en
contra i 1 abstencions. A continuació es mostra el detall per grups:
-

CIU: vota en contra

-

ERC-AM: s'absté

-

ICV-EUIA-E: vota a favor

-

PP: vota en contra

-

PSC-PM: vota a favor

-

VDPSIP: vota a favor

3.- Hisenda. Altres. ACCEPTACIÓ AJUDA INCLOSA EN EL PUOSC 2011,
ACTUACIÓ

NÚM.

2011/1204,

COMPLEX

ESPORTIU

AMB

PISCINA

COBERTA.
1.- Acceptar l’ajut inclòs en el Programa esmentat per finançar l’obra descrita, i
la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
2.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica
perquè les obres s’executin amb normalitat i designar les persones següents:
- Jordi Estruch Jovell, Arquitecte municipal, com a director facultatiu de les
obres.
- Laura Porqueres Roma, Arquitecta municipal, com a tècnic col·laborador.
3.- Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que
sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.
4.- Que pel que fa al projecte Tècnic, ha estat lliurat a la Corporació municipal
el projecte bàsic, estant pendent de presentació el projecte executiu de les
obres.
5.- Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així
com també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per
a l’inici i execució de l’actuació, així com la seva posada en servei.
6.- Que de conformitat amb l’informe d’intervenció, en la partida pressupostària
40404/34200/62231 de l’exercici 2011, hi ha una consignació suficient per
atendre el finançament d’aquesta actuació.

Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 8 vots a favor i 9
abstencions. A continuació es mostra el detall per grups:
-

CIU: vota a favor

-

ERC-AM: vota a favor

-

ICV-EUIA-E: s'absté

-

PP: vota a favor

-

PSC-PM: s'absté

-

VDPSIP: s'absté

La regidora M. Àngels Marcuello s'absté conforme a l'art. 46.2d) de la Llei
7/1985, de Bases del Règim Local de Catalunya i 100.1) del ROF

4.- Hisenda.

Altres.

ACCEPTACIÓ

AJUT PLA DE CONCERTACIÓ

2008/2011 DE DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER LA CONSTRUCCIÓ DE
PISCINA COBERTA A PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.
- Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local el 19 de maig de 2011,
d’acceptació de la subvenció rebuda, d’import 130.000,00 €, de la Diputació de
Barcelona, Àrea d’Esports i inclosa en el marc del Pla de concertació Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011

Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 8 vots a favor i 9
abstencions. A continuació es mostra el detall per grups:
-

CIU: vota a favor

-

ERC-AM: vota a favor

-

ICV-EUIA-E: s'absté

-

PP: vota a favor

-

PSC-PM: s'absté

-

VDPSIP: s'absté

La regidora M. Àngels Marcuello s'absté conforme a l'art. 46.2d) de la Llei
7/1985, de Bases del Règim Local de Catalunya i 100.1) del ROF

5.-

Hisenda.

Aprovació

de

factures.

APROVACIÓ

INFORME

D’INTERVENCIÓ DE DESPESES REALITZADES SENSE FISCALITZACIÓ
PRÈVIA I SUPERANT ELS LÍMITS DEL CONTRACTE MENOR.
Primer.- Aprovar l’informe elaborat per la Interventora en data 27 de juliol de
2011, relatiu a despeses realitzades sense fiscalització prèvia.
Segon.- Donar trasllat de l’informe d’intervenció a la Junta de Govern Local per
a la seva aprovació.

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

6.- Gestió urbanística .Altres. INADMISSIÓ A TRÀMIT DE LA SOL·LICITUD
DEL SR. RAMON MATEU CELDRAN PER LA REVISIÓ I DECLARACIÓ DE
NUL·LITAT DE LA LIQUIDACIÓ DE LA QUOTA URBANÍSTICA APROVADA
PER RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DATA 22 DE JUNY DE 2010.

1.- Inadmetre a tràmit la sol•licitud de revisió d’ofici d’actes nuls efectuada pel
Sr. Ramon Mateu Celdrán pels motius que consten a la part expositiva del
present acord.
2.- Notificar el present acord a l’interessat.

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

7.-

Assumptes

generals.

Administració general

i temes

diversos

ajuntament. ACTUALITZACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL PER
INUNDACIONS.
Primer.- Aprovar l’actualització del Pla d’Acció Municipal per Inundacions.
Segon.- Trametre l’esmentat acord al Servei Territorial de Barcelona de la
Direcció General de Protecció Civil.

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

8.-

Assumptes

ajuntament.

generals.

Administració general

i temes

NOMENAMENT REPRESENTANT XARXA DE

diversos
TURISME

INDUSTRIAL DE CATALUNYA (XATIC)
- Nomenar al Sr. JOAN SEGRELLES GRAU, regidor d’Indústria, representant
municipal davant l’assemblea general de la XATIC, com a titular i al regidor Sr.
Miquel Rovira Badia, com a suplent .

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

9.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òrgan col·legiat pels
grups polítics. PROPOSTA PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS
PSC-PM, ICV-EUiA-E, VdPsiP, CiU I ERC-AM, DONANT SUPORT A LA
MOCIÓ APROVADA AL PARLAMENT DE CATALUNYA EN DEFENSA DE
LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A CATALUNYA.
1 Adherir-se a la Declaració del Parlament de Catalunya que defensa la
immersió lingüística en el sistema educatiu i que el català sigui la llengua
vehicular de l'ensenyament.
2 Traslladar aquest acord a la Junta de Portaveus i els Grups Parlamentaris del
Parlament de Catalunya, als centres educatius de Palau-solità i Plegamans i al
Consell Escolar Municipal Palau-solità i Plegamans.

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-E: vota a favor

-

PP: vota en contra

-

PSC-PM: vota a favor

-

VDPSIP: vota a favor

10.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òrgan col·legiat pels
grups polítics. PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSCPM, ICV-EUiA-E i VdPsiP, EN DATA 19 DE SETEMBRE DE 2011,
REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 9.652, SOBRE LA POLÍTICA EDUCATIVA
AMB RELACIÓ A LA RETALLADA PRESSUPOSTÀRIA
1. Replantejar-se la reducció en Educació aplicada en l’actual Pla d’ajust fent
les modificacions que s’escaiguin per donar resposta a les necessitats reals del
país en aquesta matèria.
2. Garantir l’acabament d’aquelles actuacions de remodelació de centres
escolars que ja estiguin en curs, així com aquelles que estiguin planificades i
que tinguin finançament assignat.
3. Garantir la construcció de nous centres escolars que tinguin finançament
assignat.

4. Planificar i programar econòmicament els nous centres escolars necessaris
en funció de les previsions de matriculació.
5. Planificar i programar la recuperació de la sisena hora per a les escoles
públiques el més aviat possible, perquè la seva implantació torni a ser una
realitat en el curs 2012-2013.
6. Mantenir el programa d’introducció d’ordinadors a les aules en aquells
centres escolars que el venen aplicant, i elaborar una previsió temporal i
econòmica per a la digitalització de la totalitat del sistema educatiu.
7. Impulsar els projectes d’institut-escola que hagin estat acordats amb els
ajuntaments.
8. En la línia del compromís adquirit pel president de la Generalitat davant el
Parlament de Catalunya durant el debat d’investidura, no augmentar el nombre
d’alts càrrecs i càrrecs de confiança respecte a l’estructura central del
Departament d’Ensenyament de l’anterior Govern.
9. Identificar les partides econòmiques que donen cobertura als programes
transversals relacionats amb l’acolliment de l’alumnat immigrant, amb
l’ensenyament de llengües i amb els plans d’entorn territorials.
10. Assegurar la inclusió escolar a les escoles concertades, garantint les ajudes
destinades a l’acolliment d’alumnat immigrant.
11. Atendre la demanda de les associacions de pares i mares d’alumnes per
garantir les ajudes necessàries per a activitats extraescolars durant la setmana
de vacances d’hivern.

12. Assegurar els recursos necessaris per a les despeses de funcionament
bàsiques dels centres educatius, inclosos materials, electricitat i calefacció.
13. Mantenir la clara determinació expressada en la Llei d’Educació de
Catalunya corresponents a les competències municipals en educació perquè
aquells Ajuntaments que ho vulguin puguin avançar significativament en la
descentralització i la corresponsabilitat en aquest àmbit.

Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 12 vots a favor i 5 vots en
contra. A continuació es mostra el detall per grups:
-

CIU: vota en contra

-

ERC-AM: vota a favor

-

ICV-EUIA-E: vota a favor

-

PP: vota a favor

-

PSC-PM: vota a favor

-

VDPSIP: vota a favor

11.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òrgan col·legiat pels
grups polítics. PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSCPM, ICV-EUiA-E i VdPsiP, EN DATA 19 DE SETEMBRE DE 2011,
REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 9.653, CONTRA LES RETALLADES DELS
SERVEIS I PRESTACIONS DEL SISTEMA PÚBLIC DE SALUT.
1. Rebutjar els tancament dels Centres d’Atenció Primària produïts durant
l’agost a tota la comarca.

2. Rebutjar el tancament del PAC (Punt d’atenció continuada), des de les 00 h.
fins les 8,00 h. havent de trucar els ciutadans en aquesta franja al 061 o bé
anar als ambulatoris de Sant Fèlix (Sabadell), la Llagosta o els hospitals de
Mollet o Parc Taulí.
3. Rebutjar l’ajust d’hores del servei d’ambulàncies del SEM (Serveis
d’Emergències Mèdiques).
4. Instar al Govern Central que compleixi amb l’Estatut aportant el fons de
competitivitat d’aquest any 2011 per un total de 1.450 milions d’euros.
5. Exigir al Departament de Salut que mantingui les mateixes prestacions sense
cap tipus de retallades i garanteixi la quantitat i qualitat de tots els serveis i
especialitats.
6. Instar al president de la Generalitat de Catalunya, que cerqui les mesures
d’estalvi necessari per fer front al dèficit públic sense haver de retallar el
pressupost de sanitat, en relació a l’atenció a les persones.
7. Fer arribar aquests acords al Govern Central, al Govern de la Generalitat de
Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, al
Departament de Salut, a les Direccions Territorials del CatSalut i de l’ICS (Baix
Vallés), a la direcció del CAP Palau, a les Associacions de l’àmbit de salut del
poble i als mitjans de comunicació.

Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 12 vots a favor i 5 vots en
contra. A continuació es mostra el detall per grups:

-

CIU: vota en contra

-

ERC-AM: vota a favor

-

ICV-EUIA-E: vota a favor

-

PP: vota a favor

-

PSC-PM: vota a favor

-

VDPSIP: vota a favor

12.- 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.

