
 

 

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

ajuntament. NOMENAMENT TRES VOCALS REPRESENTANTS DE  LES 

ENTITATS CÍVIQUES I CULTURALS EN EL CONSELL MUNICIP AL DE 

COMUNICACIÓ. 

 

PRIMER.- Nomenar vocals del Consell Municipal de Mitjans de Comunicació a 

les següents persones: 

 

- Sr. Jordi Plaza Nualart, representant de les entitats culturals de la població 

legalment constituïdes i inscrites en el corresponent registre municipal. 

 

- Sra. Maribel Ballesta García, representant de les associacions de veïns de la 

població legalment constituïdes i inscrites en el corresponent registre municipal. 

 

- Sr. Samuel Ororbia Gonzalez, representant de les associacions i/o entitats 

juvenils de la població legalment constituïdes. 

 

 

SEGON.- Comunicar aquests nomenaments als interessats. 

 

Sotmès a votació aquest punt, s'accepta per unanimitat 

. 

 

 

 

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

ajuntament. CANVI DE REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT E N EL 

CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒS . 

 



- Designar a la Sra. CARME SANZ CABERO, representant de l’Ajuntament de 

Palau-solità i Plegamans en el Consorci per a la defensa de la Conca del Riu 

Besòs, en substitució del Sr. Pedro Sánchez Serna. 

 

- Comunicar la modificació de la designació de representant de l’Ajuntament de 

Palau-solità i Plegamans en el Consorci per a la defensa de la Conca del Riu 

Besòs. 

 

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

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

grups polítics. PROPOSTA DELS GRUPS MUNICIPALS PSC- PM, ICV-

EUiA-E i VdPsiP DE DATA 13 DE FEBRER DE 2012, REGIS TRE 

D’ENTRADA NÚM. 1.418, PER TAL QUE EL GOVERN MUNICIP AL FACI 

PÚBLIC EL DEUTE DEL GOVERN CATALÀ AMB L’AJUNTAMENT I PER 

INSTAR A LA GENERALITAT A LIQUIDAR-LO DE FORMA URGE NT. 

 

1. Instar a l’Alcalde/Alcaldessa que faci públic el deute que el Govern de la 

Generalitat té amb l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. 

2. Instar al Govern de la Generalitat a liquidar aquest deute de forma urgent i 

prioritària 

 

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

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

grups polítics. PROPOSTA DELS GRUPS MUNICIPALS PSC- PM, ICV-EUiA 

i VdPsiP DE DATA 13 DE FEBRER DE 2012, REGISTRE D’E NTRADA NÚM. 

1.419, EN RELACIÓ A LA RECUPERACIÓ DE LES BONIFICAC IONS PELS 



 

 

CIUTADANS DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS, DEL PEATGE D E LA C-33 

A L’ALÇADA DE MOLLET DEL VALLÈS.  

 

Primer.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que mantingui les bonificacions 

del peatge de la C-33 que hi havia fins a l’aprovació de les noves tarifes de 

2012 per tal de no penalitzar els usuaris de mobilitat obligada del peatge de 

Mollet. 

 

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 
 
 
 
 

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

grups polítics. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC-PM DE DATA 13 

DE FEBRER DE 2012, REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 1.420, I  SUBSCRITA 

PER ICV-EUiA, VdPsiP I ERC-AM, SOBRE LA DECISIÓ DEL  GOVERN DE 

LA GENERALITAT DE COBRAMENT D’UN EURO PER RECEPTA M ÈDICA. 

 

Primer.- Replantejar la decisió del cobrament d’euro per recepta i millorar el text 

de la Llei proposant el diàleg i el pacte als grups parlamentaris. 

 

Segon.- Mantenir la continuïtat del Pla Estratègic de la Prescripció 



Farmacèutica que ha permès desenvolupar les millors polítiques pel que fa al 

consum dels medicaments.  

 

Tercer.- Traslladar les posicions de molts col•lectius, entitats, institucions i 

representants d’empresaris i treballadors que es troben directament afectats 

per la política d’improvisació i imposició de mesures fiscals regressives. 

 

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 
 
 
 
 

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

grups polítics. PROPOSTA DELS GRUPS MUNICIPALS PSC- PM, ICV-EUiA 

i VdPsiP DE DATA 13 DE FEBRER DE 2012, REGISTRE D’E NTRADA NÚM. 

1.421, I SUBSCRITA PER CiU, PP I ERC-AM, EN RECOLZA MENT DE LA 

PROPOSTA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL VERS 

L’ESCOLARITZACIÓ FUTURA DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS . 

 

Primer.- Instar a la Generalitat de Catalunya perquè consideri i accepti la 

construcció del centre educatiu Institut-Escola de Can Periquet als terrenys que 

l’ajuntament ja té disponibles.  

 



 

 

Segon.- Fins que aquesta obra no s’inclogui als pressupostos corresponents i 

no sigui executada, que el Centre d’educació infantil i primària Can Periquet 

s’adapti a l’opció d’escola cíclica, permetent així la matriculació futura. 

 

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

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

grups polítics. MOCIÓ QUE SUBSCRIUEN, A PETICIÓ DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) DE PALAU-SOLITÀ I 

PLEGAMANS I L’ENTITAT CASAL DE JOVES ENFARRATS, ELS  GRUPS 

MUNICIPALS DE PSC, ICV-EUIA, VDPSIP, CIU I ERC-AM, EN RELACIÓ A 

LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI HIPOTECÀRIA AMB LA FINALI TAT DE 

REGULAR LA DACIÓ EN PAGAMENT I ADOPTAR LES MESURES 

NECESSÀRIES PER EVITAR ELS DESNONAMENTS PER MOTIUS 

ECONÒMICS I GARANTIR EL DRET A L’HABITATGE.  

 

Primer.- Instar al Govern a aprovar una moratòria o implementar les mesures 

necessàries per paralitzar els desnonaments de les famílies i persones que 

només disposen d’aquest habitatge com la seva única residència i que es 

troben en situació d’insolvència sobrevinguda i involuntària. Pels milers de 

desnonaments ja produïts, que s’aprovi amb caràcter d’urgència mesures 

destinades a que els milers de pisos buits d’aquests embargaments siguin 

posats immediatament a disposició de les famílies/persones desnonades i 

sense recursos en règim de lloguer social, no superant el 30% de la renta 

familiar disponible. 

 

Segon.- Més enllà de les mesures de competència estatal, emprendre mesures 

a nivell municipal per paralitzar els desnonaments, com: 



 

• Mantenir a través dels recursos de l’Agència de l’’Habitatge de Catalunya el 

servei de seguiment de la situació global de l’habitatge a Palau-solità i 

Plegamans, inclosos els processos d’execució hipotecària i desnonaments. 

• Mantenir la coordinació entre els serveis d’habitatge i serveis socials de 

l’Ajuntament, realitzant les reunions que siguin necessàries en funció dels 

casos a atendre sobre les problemàtiques derivades de l’habitatge. 

• Informar sobre el servei que ofereix l’oficina de l’Ofideute de la Generalitat de 

Catalunya en matèria d’assessorament legal i mediació amb els bancs i caixes 

per trobar alternatives que no comportin la negació del dret a l’habitatge. 

• Establir un protocol d'actuació d'urgència per tal de trobar solucions als casos 

de famílies desnonades a través d'habitatges de lloguer social, d'acord amb les 

possibilitats econòmiques de les persones afectades. 

 

Tercer.- Sol·licitar als jutjats de Sabadell que facin arribar mensualment als 

Serveis Socials municipals i als grups municipals, una relació estadística dels 

processos judicials que podrien finalitzar amb el llançament de les persones 

demandades, sempre que això sigui legal i tècnicament possible, 

exclusivament en interès i benefici de les persones i famílies més necessitades. 

 

Quart.- Declarar abusives les clàusules que en el contracte hipotecari fixin un 

límit a la variació a la baixa del tipus d’interès variable contractat. 

 

Cinquè.- Reforçar l’acompanyament a les famílies i persones que es trobin amb 

dificultats de pagament del seu habitatge, de manera que coordinadament amb 

els recursos de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya , es pugui intercedir amb 

els directors de bancs i caixes implicats i instar-los a fer totes les actuacions 

possibles per evitar les execucions hipotecàries, així com als administradors de 

finques als efectes de rebre informació sobre l’estat d’impagament dels 



 

 

contractes de lloguer i intentar acordar sistemes que permetin la moratòria dels 

processos de desnonament.  

 

Sisè.- Reforçar la difusió de les ajudes en matèria d’habitatge que actualment 

es poden tramitar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de la Generalitat, tant 

les ajudes de lloguer (de l’Estat espanyol i de la Generalitat de Catalunya), on 

existeix una prestació específica per a situacions d’especial urgència per al 

pagament del lloguer o de les quotes d’amortització hipotecària en situacions 

especials, així com reforçar la borsa d’habitatge de lloguer per tal d’oferir uns 

preus de lloguer inferiors als del mercat. 

 

Setè.- Crear un cens d'habitatges buits del municipi i iniciar oferir als propietaris 

dels habitatges buits per conveniar voluntàriament el seu ús social en cas de 

necessitat.  

 

Vuitè.- Donar trasllat d’aquests acords a la Comissió d’Habitatge del Congrés 

dels Diputats, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a l’Agència de l’Habitatge 

de la Generalitat de Catalunya, al Jutge Degà dels Jutjats de Sabadell, a 

l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell, a la Plataforma d’Afectats per la 

Hipoteca, a les associacions veïnals i entitats socials del municipi i a la 

Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC). 

 

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

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

grups polítics. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL CIU DE DATA 16 DE 

FEBRER DE 2012, REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 1.567, DE M ANIFESTAR 



LA DISCONFORMITAT RESPECTE A L’INCREMENT APROVAT PE R PART 

DEL GOVERN DE L’ESTAT DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBL ES. 

 

Primer.- Instar al Govern a aprovar una moratòria o implementar les mesures 

necessàries per paralitzar els desnonaments de les famílies i persones que 

només disposen d’aquest habitatge com la seva única residència i que es 

troben en situació d’insolvència sobrevinguda i involuntària. Pels milers de 

desnonaments ja produïts, que s’aprovi amb caràcter d’urgència mesures 

destinades a que els milers de pisos buits d’aquests embargaments siguin 

posats immediatament a disposició de les famílies/persones desnonades i 

sense recursos en règim de lloguer social, no superant el 30% de la renta 

familiar disponible. 

 

Segon.- Més enllà de les mesures de competència estatal, emprendre mesures 

a nivell municipal per paralitzar els desnonaments, com: 

 

• Mantenir a través dels recursos de l’Agència de l’’Habitatge de Catalunya el 

servei de seguiment de la situació global de l’habitatge a Palau-solità i 

Plegamans, inclosos els processos d’execució hipotecària i desnonaments. 

• Mantenir la coordinació entre els serveis d’habitatge i serveis socials de 

l’Ajuntament, realitzant les reunions que siguin necessàries en funció dels 

casos a atendre sobre les problemàtiques derivades de l’habitatge. 

• Informar sobre el servei que ofereix l’oficina de l’Ofideute de la Generalitat de 

Catalunya en matèria d’assessorament legal i mediació amb els bancs i caixes 

per trobar alternatives que no comportin la negació del dret a l’habitatge. 

• Establir un protocol d'actuació d'urgència per tal de trobar solucions als casos 

de famílies desnonades a través d'habitatges de lloguer social, d'acord amb les 

possibilitats econòmiques de les persones afectades. 

 

Tercer.- Sol·licitar als jutjats de Sabadell que facin arribar mensualment als 



 

 

Serveis Socials municipals i als grups municipals, una relació estadística dels 

processos judicials que podrien finalitzar amb el llançament de les persones 

demandades, sempre que això sigui legal i tècnicament possible, 

exclusivament en interès i benefici de les persones i famílies més necessitades. 

 

Quart.- Declarar abusives les clàusules que en el contracte hipotecari fixin un 

límit a la variació a la baixa del tipus d’interès variable contractat. 

 

Cinquè.- Reforçar l’acompanyament a les famílies i persones que es trobin amb 

dificultats de pagament del seu habitatge, de manera que coordinadament amb 

els recursos de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya , es pugui intercedir amb 

els directors de bancs i caixes implicats i instar-los a fer totes les actuacions 

possibles per evitar les execucions hipotecàries, així com als administradors de 

finques als efectes de rebre informació sobre l’estat d’impagament dels 

contractes de lloguer i intentar acordar sistemes que permetin la moratòria dels 

processos de desnonament.  

 

Sisè.- Reforçar la difusió de les ajudes en matèria d’habitatge que actualment 

es poden tramitar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de la Generalitat, tant 

les ajudes de lloguer (de l’Estat espanyol i de la Generalitat de Catalunya), on 

existeix una prestació específica per a situacions d’especial urgència per al 

pagament del lloguer o de les quotes d’amortització hipotecària en situacions 

especials, així com reforçar la borsa d’habitatge de lloguer per tal d’oferir uns 

preus de lloguer inferiors als del mercat. 

Setè.- Crear un cens d'habitatges buits del municipi i iniciar oferir als propietaris 

dels habitatges buits per conveniar voluntàriament el seu ús social en cas de 

necessitat.  

 

Vuitè.- Donar trasllat d’aquests acords a la Comissió d’Habitatge del Congrés 

dels Diputats, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a l’Agència de l’Habitatge 



de la Generalitat de Catalunya, al Jutge Degà dels Jutjats de Sabadell, a 

l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell, a la Plataforma d’Afectats per la 

Hipoteca, a les associacions veïnals i entitats socials del municipi i a la 

Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC). 

 

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 
 
 
 
 

9- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òrga n col·legiat pels grups 

polítics. PROPOSTA DE RECOLZAMENT DELS GRUPS MUNICI PALS PSC-

PM, ICV-EUIA, VDPSIP I ERC-AM A LA MOCIÓ EN CONTRA DE LA 

REFORMA LABORAL IMPOSADA PEL GOVERN DE L’ESTAT SUBS CRITA 

PER UGT I CCOO. 

 

1.- Interpreti el rebuig social generalitzat que ha provocat l’aprovació de la 

reforma laboral que va entrar en vigor dissabte 12 de febrer de 2012 i, 

2.- Convoqui la mesa del diàleg social per obrir un procés de negociació amb 

els agents socials i econòmics per tal de reorientar la reforma laboral, perquè 

impulsi la contractació veritablement estable i de qualitat; per assegurar la 

incorporació al mercat laboral de treballadors a l’atur i fer passes en la direcció 

de transformar el nostre model competitiu. 



 

 

3.- Afronti la necessitat d’enfortir el serveis públics com a garants de drets i 

cohesió social en uns moments en què gairebé el 30% de la població aturada ja 

no rep cap mena de prestació ni subsidi per desocupació. 

4.- Que d’una vegada es compleixin els compromisos adquirits després de 

l’entrada en vigor del nou Estatut de Catalunya entre el Govern de l’Estat i el 

Govern de la Generalitat en matèria de finançament, i que permetria evitar 

l’ofegament de la capacitat econòmica de les administracions catalanes. “ 

 

Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 10 vots a favor, 2 vots en 

contra 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 en contra 

- PSC-PM: vota a favor 

- VDPSIP: vota a favor 
 
 
 
 

10.- Assumptes generals .Administració general i te mes 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 19 de gener de 2012. 
 
 
 


