
 

 

 
 
 
 

 
 
 

1.- Assumptes generals. Administració general i tem es diversos 

ajuntament. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE PRÒRROGA DEL CO NVENI 

SUBSCRIT AMB EL CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CON CA DEL 

RIU BESÒS I AMB DRENATGES URBANS DEL BESOS, SL, PER  A LA 

GESTIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM DEL MUNICIPI DE PA LAU-

SOLITÀ I PLEGAMANS.  

 

PRIMER.- Aprovar la pròrroga fins el 31 de desembre de 2013 del Conveni de 

Cooperació per a la gestió del Servei de Manteniment del Clavegueram del 

municipi de Palau-solità i Plegamans aprovat en data 20 de desembre de 2001 

i posterior ampliació de data 29 de juny de 2004 d’acord amb la proposta 

tècnica que s’aprova i que s’incorporarà com Annex del propi Conveni. 

 

SEGON.- Facultar l’Alcaldia per a la signatura de la pròrroga del Conveni que 

s’aprova i per al desenvolupament dels presents acords. 

 

TERCER.- Trametre còpia de l’acord de pròrroga a la Direcció General 

d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals. 

 

 
Sotmès a votació aquest punt, s'accepta per unanimitat 
 
 
 
 
 

2.- Hisenda .Altres.APROVACIÓ TARIFES DEL SERVEI D’ AUTOTAXI PER 

L’ANY 2012.  

 

Primer.- Aprovar l’estructura de tarifes, amb IVA inclòs, del servei d’autotaxi a 

Palau-solità i Plegamans per a l’exercici 2012 sol•licitada per TRANSRADIO, 

SCCL segons el quadre que es relaciona a continuació: 



 

 

 

 

Tarifes servei autotaxi any 2012 (IVA inclòs) 

 

 

TARIFA TAXIS 2012 

MUNICIPI: PALAU-SOLITÁ I PLEGAMANS 

 

Tarifa 1 nocturna de 20h a 8h dissabtes, diumenges i festius. 

 

Baixada de bandera 4,00€ 

Preu per km urbà recorregut 1,16€ 

Hora d’espera 20,94€ 

Mínim de percepció 5,87€ 

 

Tarifa 2 laborables (de dilluns a divendres) de 8h a 20h. 

 

Baixada de bandera 3,28€ 

Preu per km urbà recorregut 1,13€ 

Hora d’espera 20,40€ 

Mínim de percepció 5,79€ 

 

Suplements 

 

Domicili 1,32€ 

Animals domèstics (excepte 

els gossos guia) 1,51€ 

Equipatge  

(per maleta o paquet superior 

a 55x35x35) 1,79€ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Segon.- Comunicar aquest acord a TRANSRADIO, SCCL i a la Comissió de 

Preus de Catalunya pel seu coneixement. 

 

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

3.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òrg an col·legiat pels 

grups polítics. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIP ALS PSC-PM, 

ICV-EUIA-E I VDPISP, SOL·LICITANT L’APROVACIÓ DE LA  CREACIÓ DEL 

CONSELL MUNICIPAL DE L’ESPORT, ENTRE D’ALTRES.  

 

Primer.- Aprovar la creació del Consell Municipal de l’Esport, per garantir la 

participació de la ciutadania i de les seves associacions, en la gestió dels afers 

relatius a l’àmbit de l’esport. 

 

Segon.- Crear una comissió o taules de treball formada per representants dels 

diferents grups municipals, designats per ells mateixos amb l’objectiu de 

preparar els esborranys dels reglaments i competències de l’esmentat consell. 

 

Tercer,- Iniciar els passos per la creació del Consell Municipal de l’Esport, 

adquirint el compromís entre tots els grups, d’aprovar-lo dins del tercer 

trimestre d’enguany. 

 

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 
 
 
 
 
 

4.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òrg an col·legiat pels 

grups polítics. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIP ALS PSC-PM, 

ICV-EUIA-E I VDPISP, EN CONTRA DE L’INCREMENT DE L’ IMPOST 

SOBRE BÉNS IMMOBLES APROVAT PEL GOVERN DE L’ESTAT.  

 

Primer.- Manifestar la nostra disconformitat respecte a l’increment realitzat de 

forma unilateral per part del govern de l’Estat de l’Impost de Béns Immobles, 

que en cap cas pot substituir mesures estructurals que els ens locals 

necessiten i que només és una solució pressupostària conjuntural. 

 

Segon.- Fer trasllat de l’aprovació d’aquesta moció al Conseller d’Economia i 

Finances de la Generalitat de Catalunya, així com a l’Administració de l’Estat 

en els seus Ministeris d’Hisenda i Economia i Competitivitat. 

 

Tercer.- Informar a la major brevetat possible, a la ciutadania de Palau-solità i 

Plegamans de les repercussions fiscals de les mides contingudes en el RD 

20/2011. 

 

Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 10 vots a favor i 7 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 en contra 

- PSC-PM: vota a favor 

- VDPSIP: vota a favor 
 
 
 
 
 

5.- Mocions polítiques .Mocions presentades a l'òrg an col·legiat pels 

grups polítics.MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL  ICV-EUIA-E 

PER DECLARAR PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS MUNICIPI CONT RARI A 

L’EXHIBICIÓ D’ANIMALS SALVATGES EN ELS CIRCS.  

 

1) Declarar que aquest Ajuntament és contrari a l'exhibició d'animals 

salvatges en els circs. 

 

2) No permetre la instal·lació al nostre municipi de circs amb animals salvatges 

encara que aquests no participin en l'espectacle. 

 

3) Notificar aquest acord a les associacions municipalistes de Catalunya (AMC i 

FMC), al Govern de la Generalitat i a l'Associació Animalista Libera. 

 

 

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



 
 
 
 
 

 

6.- Assumptes generals. Administració general i tem es 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 dates 17 novembre, 1, 15 i 

29 de desembre de 2011 i 12 de gener de 2012: 
 


