1.- Presidència o alcaldia. Altres. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE
L’ALCALDIA NÚM. 1.275 DE NOMENAMENT DEL TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ
GENERAL I DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 1.276 DE NOMENAMENT
DE L’INTERVENTOR ACCIDENTAL.
Es dóna compte de la resolució de l’alcaldia núm. 1.275, de nomenament del Tècnic
d’Administració General, i de la resolució de l’alcaldia núm. 1.276, de nomenament de
l’Interventor accidental, que tot seguit es transcriuen:
“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
Atesa la necessitat de l’Àrea de Serveis Econòmics i Financers, en relació a la
necessitat urgent de proveir interinament la vacant accidental del Tècnic
d’Administració General, categoria A1 (programa 93100)
Atès el que disposa l’art. 10.1.a) de l’EBEP, l’art. 124 i 125 del Decret Legislatiu 1/97,
de 31 d’Octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de
determinats texts legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, l’art. 291.3
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’Abril, 55 f) i 94.3 del Decret 214/1990, de 30 de
Juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al servei de les Entitats Locals, i
altres disposicions aplicables.
Informada del que disposa l’art. 55.2 de l’EBEP (Llei 7/2007)
Vist l’informe del responsable de Recursos Humans
RESOLC
Primer.- Nomenar interinament, per màxima urgència, al Sr. Esaú Soto Martínez amb
DNI 46.804.141-s, per tal de cobrir la vacant accidental de Tècnic d’Administració
General a la plantilla de funcionaris d’aquest Ajuntament, grup A (Llei 30/1984),
Subgrup A1 (Llei 7/2007), programa 93100. La pressa de possessió no serà abans del
16 de novembre de 2011.
Segon.- La jornada de treball serà de 35 hores setmanals, i el règim horari serà el que
té assignat el lloc de treball al qual s’incorpora l’interí.
Tercer.- Aquest nomenament interí quedarà sense efecte per les causes previstes en
l’article 7 del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals.
Quart.- Publicar aquest nomenament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al
Diari Oficial de la Generalitat, així com donar-ne coneixement al Ple Municipal.

Cinquè.- Notificar, per part de la secretària, aquesta Resolució a l’interessat i al comitè
d’empresa.
Ho mana la senyora Teresa Padrós Casañas, Alcaldessa de l’Ajuntament de Palausolità i Plegamans
Palau-solità i Plegamans, 16 de novembre de 2011.
L’Alcaldessa, En dono fe,
La secretària
Teresa Padrós Casañas Mª Assumpció Rodríguez i Marin “

“
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
Vist que la Plaça d’Interventor Municipal, en règim funcionarial, Grup A (Llei 30/1984),
Subgrup A1 (Llei 7/2007), Complement destí 20, programa 93100, es troba vacant a la
plantilla.
Vista la urgència de proveir el lloc d’Interventor, pel caràcter inajornable de les tasques
que te assignades el lloc de treball i que són essencials per al bon funcionament de
l’Ajuntament.
Atès l’establert pel Real Decret-Llei 8/2010 de 20 de maig, per el que s’adopten
mesures extraordinàries per la reducció del dèficit de l’Estat, article 15. Funcionaris
amb habilitació de caràcter estatal, amb la modificació de l’apartat 5 de la disposició
addicional segona de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, per la que s’aprovà l’Estatut Bàsic
de l’Empleat Públic.
Atès que en data 15 de novembre aquest Ajuntament ha sol·licitat de la Direcció
General d’Administració Local, informe sobre l’existència de personal funcionari amb
habilitació de caràcter estatal interessat en ocupar el lloc de treball d’intervenció de
l’Ajuntament per, en cas contrari, poder instar un nomenament interí per aquest lloc de
treball.
Atès que en data 16 de novembre de 2011, registre d’entrada núm. 11.843, la Direcció
General d’Administració Local ens fa tramesa de l’informe sobre la inexistència de
personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal en ocupar el lloc de treball
d’intervenció d’aquest Ajuntament, mitjançant els procediiments previstos en els article
27, 28 29 i 30 del Decret 195/2008.
Vista la resolució de l’Alcaldia número 1.275, de data 16 de novembre de 2011, en la
que es nomena interinament, amb efectes de 16 de novembre de 2011, per màxima
urgència, al Sr. Esaú Soto Martínez, amb DNI 46.804.141-S, per tal de cobrir la vacant

accidental de Tècnic d’Administració General a la Plantilla de funcionaris d’Aquest
Ajuntament, Grup A (llei 30/1984), Subgrup A1 (Llei 7/2007), programa 93100.
Atès el que disposa la normativa vigent en relació amb el personal funcionari, i de
conformitat amb el que estableix l’art. 53 del decret legislatiu 2/2003 de 28 de abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya així com
l’article 33 del Reial Decret 1732/94 i d’altres disposicions aplicables i el Decret
195/2008
Vist l’informe del responsable de Recursos Humans.
RESOLC
Primer.- Nomenar, amb efectes des del 16 de novembre de 2011, interventor
accidental de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans al Tècnic d’Administració
General, Sr. Esaú Soto Martínez, amb 46.804.141-s, Grup A (llei 30/1984), Subgrup
A1 (Llei 7/2007), programa 93100.
Segon.- Aprovar els documents comptables dels imports i amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries que es detallen:
Partida pressupostària i quantitat mensual (en euros)
20211.93100.12000 1.109,06
20211.93100.12006 42,65
20211.93100.12100 473,35
20211.93100.12101 1.093,44
20211.93100.12103 989,46
20211.93100.16000 1075,31
Tercer.- Notificar per part de secretaria, aquesta Resolució a l’interessat i al comitè
d’empresa.
Ho mana la senyora Teresa Padrós Casañas, Alcaldessa de l’Ajuntament de Palausolità i Plegamans
Palau-solità i Plegamans, 16 de novembre de 2011.

L’Alcaldessa En dono fe,
La secretària
Teresa Padrós Casañas Mº Assumpció Rodriguez i Marin “

2.- Hisenda .Modificacions pressupostàries. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 10, EXERCICI 2011.

1r.- Els Suplements que s'acorden són els següents:
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
20213/49100/62600
30310/15500/61913
30310/15500/61924
20211/93200/22708
20211/93100/22706
20212/92000/22706
30300/15000/22400
40511/32100/22102
40511/32100/21200
40411/33803/22608

DESCRIPCIÓ
Equipament i projectes informàtica i telecomunic.
10 Urbanització Polígon II Serra Can Riera
Arranjament Isaac Peral
Sub-total Inversions
Servei de recaptació
Estudis, assessoria i treballs tècnics
Estudis i treballs tècnics prevenció laboral
Primes d’assegurances edificis
Subministrament gas centres ensenyament
Repar.,manteniment, conserv.centres ensenyament
Despeses Festa Major

CONSIGNACIÓ
CONSIGNACIÓ
ANTERIOR
MODIFICACIÓ
FINAL
66.225,00
100.000,00
150.000,00
128.932,99
21.768,41
22.415,57
21.586,21
30.000,00
23.000,00
197.073,95

Sub-total despeses corrents
TOTAL MODIFICACIONS

4.928,51
55.173,17
5.900,00
66.001,68
40.000,00
2.300,00
7.000,00
3.300,00
13.000,00
1.500,00
10.500,00

71.153,51
155.173,17
155.900,00
168.932,99
24.068,41
29.415,57
24.886,21
43.000,00
24.500,00
207.573,95

77.600,00
143.601,68

2n.- 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

20213/49100/62200
20213/15000/62300
30310/15500/61923
30401/17200/62400
40400/33105/62502

Equipament i millores edificis fibra òptica
Equipament informàtic oficina planejament
Urbanització La Pineda
Material transport medi ambient
Senyalització informativa cultura

10100/91200/11000
10100/91200/16000
20212/92000/16104
30404/17901/22610
30405/31301/22710
50502/32300/22116

Sub-total inversions
Retribucions funcionaris eventuals
Seguretat Social Equip de Govern
Altres indemnitzacions
Activitats gestió de residus
Servei de prevenció i control antiplagues
Material fungible tallers PQPI

CONSIGNACIÓ
CONSIGNACIÓ
ANTERIOR
MODIFICACIÓ
FINAL
380,01
4.548,50
28.783,40
28.259,04
11.875,07

-380,01
-4.548,50
-28.783,40
-28.259,04
-4.030,73

0,00
0,00
0,00
0,00
7.844,34

184.361,52
95.233,47
35.000,00
5.000,00
34.305,00
5.500,00

-66.001,68
-6.000,00
-6.000,00
-35.000,00
-5.000,00
-600,00
-4.000,00

178.361,52
89.233,47
0,00
0,00
33.705,00
1.500,00

50501/43100/22610
30402/17204/22710
30402/17205/22709
30404/17901/22610

Activitats indústria, comerç i turisme
Manteniment camins i franges de protecció
Servei arranjament espais degradats
Activitats gestió de residus

68.000,00
11.728,40
19.495,80
5.000,00

Sub-total despeses corrents
TOTAL MODIFICACIONS

-7.000,00
-5.000,00
-4.000,00
-5.000,00

61.000,00
6.728,40
15.495,80
0,00

-77.600,00
-143.601,68

3r.- Determinar la fórmula de finançament de diversos projectes d’inversió del
pressupost

del

2011

que

s’han

suplementat

a

càrrec

d’altres

aplicacions

pressupostàries corresponents al capítol VI. Així doncs, es proposa l’aprovació del
següent canvi de finançament:

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
20213/49100/62200
10000/77000
20213/49100/62600
20213/15000/62300
10000/91200
20213/49100/62600
30310/15500/61923
10000/91200
30310/15500/61913
30401/17200/62400
10000/91200
30310/15500/61913
30310/15500/61924
40400/33105/62502
10000/91200
30310/15500/61924

DESCRIPCIÓ
Equipament i millora edificis fibra òptica
Transferències empreses privades
Equipament i proj.informàtica i telec.
Equip informàtic oficina planejament
Concertació de préstecs CC 2010
Equipament i proj.informàtica i telec.
Urbanització La Pineda
Concertació de préstecs 2005
10% Urb.Políg.II Serra Can Riera
Material transport medi ambient
Concertació de préstecs BSCH 2010
10% Urb.Políg.II Serra Can Riera
Arranjament Isaac Peral
Senyalització informativa cultura
Concertació de préstecs CC 2010
Arranjament Isaac Peral

CONSIGNACIÓ
INVERSIÓ

FINANÇAMENT
PREVIST

CANVI DE
FINANÇAMENT
PROPOSAT

380,01
380,01

-380,01
380,01

4.548,50

-4.548,50
4.548,50

28.783,40

-28.783,40
28.783,40

28.259,04

-28.259,04
26.389,77
1.869,27

4.030,73

-4.030,73
4.030,73

66.225,00
4.548,50
66.605,01
28.783,40
100.000,00
28.259,04
128.783,40
150.000,00
11.875,07
151.869,27

4t.- Que aquest expedient de modificació de crèdits sigui exposat al públic pel termini
de QUINZE DIES HÀBILS previ anunci en el BOP, 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:

3.-

-

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

Hisenda.

Altres.

ACORD

D’ASSIGNACIÓ

DE

LA

PRESTACIÓ

SUPRAMUNICIPAL DE SERVEIS INTEGRADA EN EL FONS DE COOPERACIÓ
LOCAL DE CATALUNYA CORRESPONENT AL MUNICIPI DE PALAU-SOLITÀ I
PLEGAMANS, EXERCICI 2011.

- Aprovar que l’assignació que correspon al municipi de Palau-solità i Plegamans en
concepte de prestació supramunicipal de serveis integrada en el Fons de Cooperació
Local de Catalunya, sigui assignada tal com seguidament es detalla a la següent
entitat:

- Consell Comarcal Vallès Occidental 19.301,44 €

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

4.- Salut pública i consum. Tots els expedients relacionats amb aquestes
matèries.

APROVACIÓ

DE

LES

MODIFICACIONS

DEL

PROGRAMA

DE

PREVENCIÓ DE DROGUES I RISCOS ASSOCIATS 2011-2014 I DEL PLA D’ACCIÓ
2011.

1.- Aprovar les modificacions del Programa de prevenció de drogues i riscos associats
2011-2014:

Modificació en l’apartat 3 corresponent a ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT, punts 1,
2 i 3 (pàg. 9 i 10)

2.- Aprovar el Pla d’acció 2011.

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

5.- Mocions polítiques. Altres. PROPOSTA D’ADHESIÓ AL MANIFEST DE 25 DE
NOVEMBRE DE 2011, DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES, ELABORAT PER LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, DIPUTACIONS DE BARCELONA, TARRAGONA, LLEIDA I GIRONA,
FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA I ASSOCIACIÓ CATALANA DE
MUNICIPIS.

- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans al manifest de 25 de
novembre de 2011, dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.

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

6.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òrgan col·legiat pels grups
polítics .PROPOSTA REIVINDICATIVA DEL DRET DE LES DONES A ERADICAR
LA VIOLÈNCIA MASCLISTA.

1. Comprometre'ns, com a administració més propera a la ciutadania, a impulsar
accions i programes en l'àmbit de la prevenció i eradicació de la violència de gènere.
Tanmateix, i en aquells casos que hagin tingut lloc en el nostre municipi, adquirir el
compromís de donar a les víctimes tot el suport moral i legal que estigui al nostre
abast.
2. Instem al Govern de la Generalitat i al govern estatal a comprometre’s en mantenir
les dotacions pressupostàries dedicades a la lluita per a la eradicació de la violència
masclista als pressupostos del 2012 i a preservar els recursos d’atenció i recuperació
integral de dones víctimes d’aquestes.
3. Reclamem al Govern de la Generalitat a que abordi la violència masclista en els
termes que estableix la Llei 5/2008 i a mantenir instruments com el Programa de
Seguretat contra la violència masclista que, en matèria de seguretat, va significar
avenços molt positius en la lluita per l’eradicació d’aquesta.
4. Instem a les diverses institucions a tractar les violències vers les dones en les seves
diferents situacions de manera específica atès que la naturalesa de la violència
masclista és totalment diferent a la d’altres tipus de violència.
5. Trametre aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del
Congrés dels Diputats, a l’ Institut Català de les Dones, a les associacions
municipalistes, i a l'entitat local Dones per les Dones.

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

CIU: s'absté

-

ERC-AM: vota a favor

-

ICV-EUIA-E: vota a favor

-

PP: vota a favor

-

PSC-PM: vota a favor

-

VDPSIP: vota a favor

7.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òrgan col·legiat pels grups
polítics. PROPOSTA D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I
PLEGAMANS

A

AJUNTAMENTS

L’ACORD

PER

CATALANS,

A

L’ESTABILITAT

APROVAT

PEL

ECONÒMICA
COMITÈ

DELS

EXECUTIU

EXTRAORDINARI DE LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA EL
PASSAT 6 DE SETEMBRE DE 2011.

1. Proposar a la Generalitat un Acord per l’estabilitat econòmica dels Ajuntaments
catalans. Un acord que hauria de definir actuacions concretes i immediates i que
hauria d’incorporar els següents continguts:

a. Fixar el calendari pel pagament del deute de la Generalitat amb els Ajuntaments,
integrant al conjunt de les conselleries i dels seus organismes dependents.

b. Demanar a la Generalitat l’increment dels recursos que destina i transfereix als
Ajuntaments, i que aquests siguin incondicionals.

c. Garantir el manteniment de l’aportació econòmica del govern de la Generalitat
derivat d’acords i convenis, que afecti al desenvolupament de competències
municipals i, especialment, en matèria social i educativa. En aquest sentit, caldria que
totes les retallades pressupostàries s’integressin en un sol paquet per tal que els
Ajuntaments puguem fer una previsió i no anar rebent les notícies de les retallades que
afecten els serveis municipals d’una en una, amb la dificultat de gestió que això
comporta. Així mateix, exigim que en cap cas les retallades no haurien d’efectuar-se
en serveis ja prestats pels Ajuntaments i, per aquest motiu, per exemple, no podem

acceptar cap disminució de les aportacions que afecten a les escoles bressol, i els
serveis de benestar social. Aquests ajustaments s’haurien de produir amb caràcter de
futur facilitant la previsió de control de la despesa en els consistoris.

d. El compromís, no només del Govern de la Generalitat sinó també dels grups
parlamentaris, de la revisió d’aquelles lleis que comportin un esforç econòmic difícil
d’assumir avui per als Ajuntaments i tal com s’estableix a l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya, i al mateix temps, evitar que es facin noves normatives que comportin nous
esforços pressupostaris afegits pels ens locals.

e. Demanar a la Generalitat la convocatòria de la comissió bilateral Generalitat-ens
locals per avançar en el compliment de les disposicions estatutàries en matèria de
finançament local previstes a l’Estatut. Això ha de comportar fixar un calendari i una
metodologia de treball acordada entre les dues administracions per a la redacció de la
Llei de Finançament Local catalana, la constitució del Consell de Governs Locals, i
iniciar l’estudi i revisió de tota la normativa sectorial que impliqui competències
impròpies i que actualment no van acompanyades del seu preceptiu finançament “

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

CIU: s'absté

-

ERC-AM: vota a favor

-

ICV-EUIA-E: vota a favor

-

PP: vota a favor

-

PSC-PM: vota a favor

-

VDPSIP: vota a favor

8.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òrgan col·legiat pels grups
polítics. PROPOSTA PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS CiU i ERC-AM EN
DATA 11 DE NOVEMBRE DE 2011, REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 11.624, PER A
LA CREACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPÌS PER A LA INDEPENDÈNCIA.

PRIMER.- Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans de
formar part, mitjançant els tràmits legals oportuns, del nucli de municipis que volen
constituir una associació d’ens locals amb la denominació “MUNICIPIS PER LA
INDEPENDÈNCIA”, amb l’objecte final de defensar l’assoliment d’un estat propi, els
drets nacionals que corresponen al Principat de Catalunya i conscienciar a la
ciutadania de la necessitat d’exercir el dret a l’autodeterminació del poble català.

SEGON.- Treballar conjuntament amb tots aquells municipis que es puguin interessar
en la redacció dels documents necessaris per a la creació de l’Associació ‘MUNICIPIS
PER LA INDEPENDÈNCIA’.

TERCER.- Comunicar el present acord als ajuntaments de Port de la Selva i de Vic pel
seu coneixement i als efectes oportuns.

Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 6 vots a favor, 6 vots en contra i 5
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 en contra

-

PSC-PM: Regidora Carme Cabeza Nieto en contra, Regidora Carme Sanz
Cabero en contra, Regidor David Abascal Garcia s'absté, Regidor Joan
Segrelles Grau en contra, Regidor Miquel Rovira Badia s'absté, Alcaldessa
Teresa Padrós Casañas en contra

-

VDPSIP: s'absté

Per 6 vots a favor de CiU i ERC-AM, 6 vots en contra del PSC-PM i PP, i 5
abstencions, 2 dels regidors d’ICV-EUiA-E, 1 del regidor de la VdPsiP i 2 dels regidors
David Abascal i Miquel Rovira del grup municipal del PS-PM, i atès l’empat produït
s’efectuà nova votació conforme l’establert al 100.2 del ROFRJEL, amb el vot en
contra de l’alcaldessa en ús del vot de qualitat, pel que no prosperà.

9.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òrgan col·legiat pels grups
polítics. PROPOSTA D’ADHESIÓ AL MANIFEST PER L’EDUCACIÓ DELS
INFANTS DE 0 A 3 ANYS DE L’ASSOCIACIÓ DE MESTRES ROSA SENSAT.

“ Manifest per l’educació dels infants de 0 a 3 anys

Conscients de la situació de retallades d'un 11% als ajuntaments, i amoïnats per la
repercussió que aquest fet està tenint en la construcció i el manteniment d’escoles
bressol, el grup d'educació infantil de l'Associació de Mestres Rosa Sensat es va
trobar amb els regidors d'educació d'alguns ajuntaments i representants de CCOO,
Fete-Ugt i Ustec per unir idees i forces.

El resultat és un Manifest que recull i recorda l'essència de la Llei/2004 de creació de
llars d'infants de qualitat.

Amb aquest Manifest que ha d'arribar als diferents Ajuntaments d'arreu de Catalunya,
volem defensar els drets dels infants a una educació de qualitat que ha d'estar
garantida pel Govern. Retallant els recursos als diferents ajuntaments es posa en risc
aquesta qualitat.

Proposem que els Ajuntaments que comparteixin aquest Manifest facin una moció als
plens municipals per adherir-s'hi.

MANIFEST

El 9 de juliol de 2004, el Parlament de Catalunya aprovà per unanimitat, la Llei5/2004,
de creació de llars d’infants de qualitat.

La Llei recull en el seu preàmbul
A Catalunya es fa cada dia més evident la necessitat de garantir els drets dels infants
entre els zero i els tres anys i d’atendre les necessitats de les famílies i les noves
realitats socials.
Els infants de zero a tres anys tenen drets socials, entre els quals el dret a l’educació,
un dret que el Govern ha de garantir d’acord amb els principis establerts per la
Convenció dels drets de l'infant.

Aquesta Llei, fruit de la preocupació i el compromís actiu de la societat catalana per
l’educació dels infants, pretén ésser un primer pas cap a una oferta pública ajustada a
la demanda real.

Article1 El Govern, en coordinació i col·laboració amb els ajuntaments, ha d’impulsar el
desenvolupament de la dita xarxa.

Article 2 El Govern ha de garantir que la xarxa de llars d’infants de titularitat pública de
Catalunya de nova creació i que aquestes es mantinguin en el futur.

Article 4 Per mitjà del departament competent en matèria d’educació, el Govern ha de
garantir el caràcter educatiu, la qualitat i els requisits mínims que han de complir els
diversos models de llars d’infants que la realitat catalana exigeix, i ha de considerar
aquestes com una part del sistema educatiu.

Disposicions finals:
Primera El Govern ha de dotar les partides pressupostàries necessàries en els
pressupostos de la Generalitat a fi d’acomplir, el que disposa aquesta Llei.

Davant d’això hem de fer tres consideracions necessàries:

Avui és urgent reclamar l’aplicació estricta de la Llei d’iniciativa popular aprovada per
unanimitat per el Parlament de Catalunya.

Primera: En cap cas es pot reduir la mínima qualitat actual de les llars d’infants de
Catalunya, perquè tota possible reducció perjudicaria greument l’educació dels infants
de 0 a 3 anys.

Segona: En cap cas el Govern pot eludir la seva responsabilitat de garantir el
manteniment de les llars d’infants de titularitat pública, per tant, no pot reduir la seva
aportació als ajuntaments.

Tercera: En cap cas el Govern pot ignorar que la greu crisi econòmica afecta a un
nombre molt important de famílies de Catalunya i, en conseqüència, lluny de reduir la
qualitat de l’educació a les Llars d’Infants i les aportacions als ajuntaments per al seu
manteniment, és imprescindible una millora.

Octubre de 2011

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:
-

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

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, de dates 20 d’octubre i 3 de novembre de 2011.

