1.- Hisenda. Ordenances fiscals. MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS,
EXERCICI 2012.
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de
Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que
haurà de regir per a l’exercici 2012 i següents.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2012 i següents la
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
Ordenança Fiscal núm. 1. Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.
Ordenança Fiscal núm. 2. Reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica.
Ordenança

Fiscal

núm.

3.

Reguladora

de

l’Impost

sobre

Activitats

Econòmiques.
Ordenança Fiscal núm. 4. Reguladora de l’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres.
Ordenança fiscal núm. 5 Reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor
dels terrenys de naturalesa urbana.
Ordenança Fiscal núm. 6. Taxa per serveis urbanístics.
Ordenança Fiscal núm. 7. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció
integral de l’Administració municipal en les activitats i instal·lacions.

Ordenança Fiscal núm. 9. Taxa per recollida, tractament i eliminació
d'escombraries i altres residus urbans.
Ordenança Fiscal núm. 10. Taxa per prestacions especials de la Policia.
Ordenança Fiscal núm. 11. Taxa de Cementiri Municipal
Ordenança Fiscal núm. 13. Taxa per l'obertura de sondatges o rases en
terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de
les voreres.
Ordenança Fiscal núm. 14. Taxa per les entrades de vehicles a través de les
voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol mena.
Ordenança Fiscal núm. 16. taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública.
Ordenança Fiscal núm. 17. Taxa per parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatge cinematogràfic.
Ordenança Fiscal núm. 18. Taxa per utilització de locals i instal·lacions
municipals.
Ordenança Fiscal núm. 19. Taxa per utilització d’instal·lacions esportives.
Ordenança Fiscal núm. 21. Taxa per la prestació del servei d’escola bressol.
Ordenança Fiscal núm. 22. Taxa pel subministrament d'aigua potable.

Ordenança Fiscal núm. 23 Taxa pel Servei d’Emissora de Ràdio Municipal
Ordenança Fiscal núm. 24. Taxa per a la prestació de serveis culturals i socials.
Ordenança Fiscal núm. 25.Taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols,
bastides i altres instal·lacions anàlogues.
Ordenança Fiscal núm. 27. Taxa per la tinença, captura, manutenció i
eliminació d’animals domèstics.
Ordenança Fiscal núm. 28. Taxa per l’ocupació d’espais i utilització de les
instal·lacions i serveis del parc de l’hostal del fum.
Ordenança Fiscal núm. 31 Taxa per als serveis d’autoritzacions sanitàries de
funcionament.
Ordenança Fiscal núm. 32 Taxa per llicències o la comprovació d’activitats
comunicades en matèria d’urbanisme.
Tercer.- Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 22 corresponent a la Taxa
reguladora pel subministrament d’aigua potable, es proposa a la Comissió de
Preus de Catalunya l’estructura de preus de l’aigua i quotes del servei
subjectes al règim de preus autoritzats que contempla l’informe tècnic adjunt a
aquest acord, comunicant i fent tramesa de l’expedient a la comissió de Preus
de la Generalitat de Catalunya als efectes adients.
Quart.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord
primer, així com el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és

coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general
aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al
Butlletí Oficial de la Província de 29 de setembre de 2011:
Ordenança Fiscal núm. 1. Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.
Ordenança Fiscal núm. 2. Reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica.
Ordenança

Fiscal

núm.

3.

Reguladora

de

l’Impost

sobre

Activitats

Econòmiques.
Ordenança Fiscal núm. 4. Reguladora de l’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres.
Ordenança Fiscal núm. 5 Reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor
dels terrenys de naturalesa urbana.
Sisè - Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2012, seran objecte de publicació en el
Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer
cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria
per part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model
proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona.

3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 29 de setembre de
2011, es farà pública l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals i el text de les Ordenances
fiscals detallades seguidament:
Ordenança Fiscal núm. 1. Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.
Ordenança Fiscal núm. 2. Reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica.
Ordenança Fiscal núm. 3.Reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
Ordenança Fiscal núm. 4. Reguladora de l’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres.
Ordenança Fiscal núm. 5 Reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor
dels terrenys de naturalesa urbana
Setè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals
aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils,
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el
Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició

pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.
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

2.-

Hisenda.

Aprovació

de

factures.

INFORME

D’INTERVENCIÓ

TRIMESTRAL RESPECTE DEL PAGAMENT DE FACTURES DEL TERCER
TRIMESTRE DE 2011.
1.- Aprovació de l’informe de tresoreria i intervenció en relació a les factures
pendents de pagament del tercer 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 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

3.- Hisenda .Altres. ACCEPTACIÓ SUBVENCIONS ATORGADES PEL
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT AMB DESTINACIÓ A LES LLARS
D’INFANTS EL SOL I EL PATUFET I APROVACIÓ DEL CONVENI PER AL
SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DE CENTRES EDUCATIUS DE
PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL PER
AL CURS 2010-2011.
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada pel Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya a l’Escola d’Educació Infantil El Sol, per un import de
164.800,00€.
Segon.- Acceptar la subvenció atorgada pel Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, a l’Escola d’Educació Infantil El Patufet, per un import
de 174.400,00€.
Tercer.- Aprovar el conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans, per al sosteniment del funcionament de centres educatius de
primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal per al curs 2010-2011,
que s’acompanya a la comunicació d’atorgament de subvenció i que s’adjunta
en annex.
Quart.- Notificar aquesta resolució a la Direcció General de Centre Públics,
Servei de Règim Econòmic i Administratiu de Centres Públics.

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

4.- Hisenda. Altres. SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L’ICIO DE LES
OBRES

EFECTUADES

AL

C/

ARQUITECTE

FALGUERA,

37

PEL

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
EXPT. 2009/88.
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 2 de setembre de 2011, per
portar a terme les obres de substitució parcial de la coberta (A i C) del CEIP
Palau, com a ampliació de les obres realitzades l’any 2009, al C/ Arquitecte
Falguera, 37.
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
982,04 € per l’expedient de llicència urbanística 2009/88.
TERCER.- Notificar aquest acord als Serveis Territorials al Vallès Occidental
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, al C/ Marquès
de Comillas, 67-69 de Sabadell, i a l’àrea de comptabilitat de l’Ajuntament.
Sotmès a votació aquest punt, s'accepta per unanimitat.

5.-

Assumptes generals. Administració general i temes diversos

ajuntament. APROVACIÓ DEL 2N PROTOCOL ADDICIONAL AL CONVENI

FORMALITZAT EL 14 DE DESEMBRE DE 2009 ENTRE L’ALESHORES
DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES,
L’AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ, L'AJUNTAMENT DE
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS I FERROCARRILES Y TRANSPORTES, SA,
PER A LA MILLORA DEL SERVEI DE TRANSPORT DE VIATGERS PER
CARRETERA A PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.
PRIMER.- Aprovar el Segon Protocol addicional al Conveni formalitzat el 14 de
desembre de 2009 entre el Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans i Ferrocarriles y Transportes S.A. per a la millora del servei de
transport de viatgers per carretera a Palau-solità i Plegamans, protocol que té
com a objectiu la pròrroga per l’any 2011 de la vigència del pressupost del
Conveni, conforme s’assenyala en Annex.
SEGON.- Assumir l’Ajuntament el finançament dels serveis de transport
mitjançant aportació per a l’any 2011 de 118.670,67 .€ amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 30320.44000. 22300.
TERCER.- Portar a terme els tràmits necessaris per a les finalitats que es
persegueixen.
QUART.- Comunicar aquest acord a les entitats i empresa que intervenen amb
expressió dels recursos que es puguin interposar en contra, així com a la
Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya tot acompanyant una
còpia del protocol addicional de referència subscrit, conforme a allò preceptuat
per l’article 309 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny.

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

6.- Contractació. Contractació d'obres. PROPOSTA DE SUSPENSIÓ DE
L’EXECUCIÓ

DE

LA

CONCESSIÓ

ADMINISTRATIVA

PER

A

L’ELABORACIÓ DEL PROJECTE D’EXECUCIÓ, CONSTRUCCIÓ, GESTIÓ I
EXPLOTACIÓ DEL NOU COMPLEX ESPORTIU AMB PISCINA COBERTA
DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
PRIMER.- Desestimar l’al·legació presentada pel registre d’entrada en data 14
d’octubre de 2011, registre d’entrada núm. 10541 per NOVEM SYSTEMS,
2010, S.L.U., per no ajustar-se a la realitat dels fets conforme a l’exposat amb
anterioritat ni tampoc aportar noves dades que puguin modificar els criteris
adoptats per la Corporació en l’aspecte econòmic pel que fa a la disminució de
recursos com a conseqüència de la minoració d’ingressos tributaris que
indubtablement i de manera colpidora, afecten a la gestió pressupostària de
l’Administració municipal i a la Tresoreria municipal, amb una falta de liquiditat,
de manera cada cop més accentuada, circumstància que no ha estat
modificada

d’ençà

de

la

ordenació

d’instrucció

de

l’expedient

.

SEGON.- Acordar en conseqüència i conforme a l’establert a l’article 203 de la
LCSP 30/2007 la suspensió de l’execució de la “Concessió administrativa per a
l’elaboració del projecte d’execució, construcció, gestió i explotació del nou
complex esportiu amb piscina coberta a Palau-solità i Plegamans “ per un
període de sis mesos per concórrer en el present supòsit motius d’interès públic
per a la suspensió, donada l’actual disminució de recursos com a conseqüència
de la minoració d’ingressos tributaris que indubtablement afecten a la gestió
pressupostària de l’Administració municipal i a la tresoreria municipal de
manera important, amb una falta de liquiditat.

TERCER.- Notificar a l’empresa. NOVEM SYSTEMS 2010, SLU el present
acord per al seu coneixement i efectes oportuns, aixecant-se la corresponent
acta on es consignin les circumstàncies que l’han motivat i la situació de fet en
l’execució del contracte, amb publicació de la mateixa en el perfil del
contractant de la Corporació municipal.
Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 8 vots a favor i 8 vots en
contra. El total d'assistents que s'absenten en el moment de la seva votació és
1.
A continuació es mostra el detall per grups:
- CIU: vota en contra
- ERC-AM: vota en contra
- ICV-EUIA-E: Regidora M. Àngels Marcuello Martínez s'absenta, Regidor
Pedro Sánchez Serna a favor
- PP: vota en contra
- PSC-PM: vota a favor
- VDPSIP: vota a favor

7.-

Assumptes

generals.

Administració general

i

temes

diversos

ajuntament. APROVACIÓ DE LA XIFRA DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE
2011.
- Aprovar el resum numèric de la revisió padronal del nostre municipi a 1 de
gener de 2011, resultat de la coordinació de les variacions produïdes durant
l’any 2010, que dóna un total de 14.354 habitants, a l’espera de la resolució per
part del Consell d’Empadronament de les discrepàncies existents i la
conseqüent aprovació del Consell de Ministres.

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

8.-

Assumptes

generals.

Administració general

i

temes

diversos

ajuntament. MODIFICACIÓ DESIGNACIÓ REPRESENTANT DINS EL
CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA.
- Designar al Sr. MIQUEL ROVIRA BADIA, representant de l’Ajuntament de
Palau-solità i Plegamans en el Consorci de Normalització Lingüística, en
substitució del Sr. Joan Carles Tinoco Balongo
- Comunicar la modificació de la designació de representant de l’Ajuntament de
Palau-solità i Plegamans en el Consorci per a la Normalització Lingüística.
Sotmès a votació aquest punt, s'accepta per unanimitat.

9.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òrgan col·legiat pels
grups polítics. PROPOSTA QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS
DE PSC, ICV-EUiA i VdPsP EN DATA 17 D’OCTUBRE DE 2011, REGISTRE
D’ENTRADA NÚM. 10.622, SOBRE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ.
ACORDS
1. Fer arribar a la Conselleries de Benestar i Família i a la Conselleria
d’Empresa i Ocupació el malestar i el rebuig de l’Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans a les decisions esmentades en relació al PIRMI per entendre que
suposen un menysteniment al món local, als i a les tècniques dels Serveis
Socials Bàsics i a les moltes persones que participen del PIRMI, així com un

retrocés en les línies de treball que ajuden a afavorir la igualtat i els drets a tota
la ciutadania.
2. Demanar al Govern de la Generalitat que procedeixi a fer el pagament urgent
a aquelles persones que encara avui no han rebut la seva prestació tot i complir
amb els requisits vigents del PIRMI i que el sistema de pagament de la RMI
sigui sempre per transferència bancària.
3. Demanar al Govern de la Generalitat la suspensió del Decret de
Desplegament de la Llei de la Renda Mínima d’Inserció fins a poder arribar a
una proposta de major consens amb el Món Local, els Grups Parlamentaris, els
Agents Socials, el Tercer Sector Social, els Col·legis Professionals i la
ciutadania en general.
4. Manifestar al Govern de la Generalitat de Catalunya la voluntat de
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans de participar del debat per la reforma
del Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció i per l’impuls
d’un nou Pla contra la Pobresa a Catalunya.
5. Demanar a la Conselleria de Benestar i Família i a la Conselleria d’Empresa i
Ocupació un major nombre de recursos per reforçar els Serveis Socials Bàsics i
que aquests puguin fer un millor seguiment de les persones participants al
PIRMI, així com un major nombre de serveis i recursos de formació i orientació
laboral.
6. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als
Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la FMC, a l’AMC, als
agents socials: al Col·legi Professional d’Educadors i Educadores Socials, al
Col·legi de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya i a la
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

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

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 de data que hagin tingut lloc
des de l’última sessió plenària.

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

polítics.

POSICIONAMENT

INSTITUCIONAL

DAVANT

EL

COMUNICAT D’ETA DE CESSAMENT DE LA SEVA ACTIVITAT ARMADA
La Junta de Portaveus d’aquest Ajuntament a la seva sessió de data 26
d’octubre, en ordre a l’atribució establerta a l’article 73.1.c) del Reglament

Orgànic Municipal i per unanimitat dels membres assistents, ha emès el
comunicat de posicionament institucional que tot seguit es transcriu:
Davant de l’anunci d’ETA de cessament definitiu de la seva activitat armada,
vol mostrar la seva esperança que s’obri el camí per a un procés dialogat amb
les forces polítiques democràtiques que porti a la solució definitiva del conflicte.
El procés serà difícil i complicat, com ho han estat en altres conflictes armats
d’arreu del món, però mantindrem fins l’últim moment l’esperança que les
paraules substituiran per sempre més les armes. Perquè tal com han expressat
diferents líders polítics i d’opinió, aquest ha ser el triomf de la democràcia i de
la llibertat, és a dir, de l’estat de dret, i ara és el moment que siguin els
representants dels ciutadans als governs i als parlaments els que marquin el
procés que ens ha de conduir a la pau definitiva a tot el País Basc i a l’Estat
espanyol i el francès.
En aquests moments no podem deixar de pensar en les víctimes, en les seves
famílies, i en el gran dolor que han patit, i que de retruc també ha afectat tota la
societat. I també tenim presents les paraules de gran generositat d’algunes
d’aquestes persones familiars de les víctimes que han demanat que el procés
de pau arribi a la seva culminació i aporti la solució definitiva al conflicte. I que
cal que també es parli de perdó i de reconeixement a totes les víctimes i el
patiment viscut.
El nostre homenatge a la memòria de totes aquelles persones que mai no
podran viure aquesta esperança de pau, i el nostre reconeixement a totes
aquelles persones que han estat treballant perquè hagi arribat aquest
pronunciament d’ETA. Demanen generositat, responsabilitat i coratge perquè la
pau arribi al País Basc i a tota la societat en general.

Sotmès a votació aquest punt, s'accepta per unanimitat.
Per unanimitat dels 17 regidors presents, s'acordà declarar la urgència d'aquest
punt

