1.- Hisenda. Aprovació de comptes i liquidacions. APROVACIÓ COMPTE
ANUAL, EXERCICI 2011.
- Aprovar el Compte Anual de la Corporació corresponent a l’exercici
pressupostari de 2011, conforme a l’establert a l’article 212.4 del Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals així com procedir a la tramesa de
l’esmentat Compte a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
Sotmès a votació aquest punt, s'accepta per unanimitat.

2.-

Assumptes

generals.

Administració general

i temes

diversos

ajuntament. DETERMINACIÓ FESTES LOCALS PER L’ANY 2013 I
COMUNICACIÓ AL DEPARTAMENT DE TREBALL.
- Establir els dies 20 de maig i 2 de setembre del 2013 com a festes locals,
retribuïdes i no recuperables, del municipi de Palau-solità i Plegamans.
- Notificar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat
de Catalunya.
Sotmès a votació aquest punt, s'accepta per unanimitat.

3.-

Assumptes

generals.

Administració general

i temes

diversos

ajuntament. APROVACIÓ ESTATUTS I ESTABLIMENT DEL CONSELL
MUNICIPAL D’ESPORTS.
PRIMER.-

Aprovar

l’establiment

del

Consell

Municipal

d’Esports

SEGON.- Aprovar els Estatuts que regulen la composició, organització i àmbit
d’actuació d’aquest Consell, així com procedir a l’exposició pública d’aquest per
tal que puguin ser formulades quantes al•legacions es considerin necessàries,
en el benentès que de no formular-se cap al•legació al respecte, caldrà
considerar l’aprovació dels Estatuts de referència definitivament aprovats i
procedir a la seva publicació.
Sotmès a votació aquest punt, s'accepta per unanimitat.

4.- Salut pública i consum . Tots els expedients relacionats amb aquestes
matèries. ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA PREVENCIÓ I EL
CONTROL DELS MOSQUITS, I PARTICULARMENT DEL MOSQUIT TIGRE
(Aedes albopictus).
I. APROVAR INICIALMENT l’Ordenança municipal reguladora de la prevenció i
el control dels mosquits i particularment del mosquit tigre, segons el text que
s’adjunta als presents acords.
II. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA els presents acords i el text de
l’Ordenança pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar
al•legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al
Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a
un diari dels de més divulgació i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini
d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de
l’Anunci al BOP.
III. DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al•legació ni reclamació durant el
termini d’informació pública, l’Ordenança que ara s’aprova inicialment quedarà

aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà
directament a la publicació.
Sotmès a votació aquest punt, s'accepta per unanimitat.

5.-

Assumptes

ajuntament.

generals .Administració general

APROVACIÓ

MODIFICACIÓ

i temes

REGLAMENT

diversos
ORGÀNIC

MUNICIPAL.
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic Municipal,
que es transcriu:
Modificació art. 33.1 (s’afegeix un segon paràgraf al punt 1):
TEXT VIGENT:
Article 33
1. El Ple celebrarà sessió ordinària l’últim dijous de cada mes a les 19 hores.
Cas que l’últim dijous de mes sigui festiu, es canviarà la data de celebració
però mantenint el seu caràcter ordinari. Els mesos d’agost i desembre no es
celebrarà sessió ordinària si bé podran celebrar-se les sessions extraordinàries
que procedeixin.
El Ple té sessió extraordinària quan així ho decideixi el/la President/a o ho
sol·liciti la quarta part, com a mínim, del nombre legal de membres de la
Corporació, sense que cap regidor/a pugui sol·licitar més de tres anualment.

MODIFICACIÓ PROPOSADA:
Article 33
1. El Ple celebrarà sessió ordinària l’últim dijous de cada mes a les 19 hores.
Cas que l’últim dijous de mes sigui festiu, es canviarà la data de celebració
però mantenint el seu caràcter ordinari. Els mesos d’agost i desembre no es
celebrarà sessió ordinària si bé podran celebrar-se les sessions extraordinàries
que procedeixin.
No obstant l’assenyalat al paràgraf anterior, l’Alcaldia podrà variar el dia de
celebració, respectant-ne la periodicitat, quan hi concorrin causes justificades,
prèvia consulta a la Junta de Portaveus .
El Ple té sessió extraordinària quan així ho decideixi el/la President/a o ho
sol·liciti la quarta part, com a mínim, del nombre legal de membres de la
Corporació, sense que cap regidor/a pugui sol·licitar més de tres anualment.
Modificació art. 66.1 (s’afegeix un nou paràgraf al punt 1):
TEXT VIGENT:
Article

66

1. Es celebraran les seves sessions amb periodicitat mensual el dijous anterior
a l’últim dijous de cada mes a les 20 hores en sessions ordinàries i
extraordinàries quan així ho disposi el/la seu/seva President/a o bé ho demani
la quarta part almenys. Cas que el dijous previst per la celebració de la sessió
ordinària sigui festiu, es canviarà la data de celebració però mantenint el seu

caràcter ordinari. Els mesos d’agost i desembre no es celebrarà sessió
ordinària si bé podran celebrar-se les sessions extraordinàries que procedeixin.
MODIFICACIÓ PROPOSADA:
Article 66
1. Es celebraran les seves sessions amb periodicitat mensual el dijous anterior
a l’últim dijous de cada mes a les 20 hores en sessions ordinàries i
extraordinàries quan així ho disposi el/la seu/seva President/a o bé ho demani
la quarta part almenys. Cas que el dijous previst per la celebració de la sessió
ordinària sigui festiu, es canviarà la data de celebració però mantenint el seu
caràcter ordinari. Els mesos d’agost i desembre no es celebrarà sessió
ordinària si bé podran celebrar-se les sessions extraordinàries que procedeixin.
No obstant l’assenyalat al paràgraf anterior, l’Alcaldia podrà variar el dia de
celebració, respectant-ne la periodicitat, quan hi concorrin causes justificades,
prèvia consulta a la Junta de Portaveus .
Modificació art. 73.3 (s’afegeix un nou apartat a l’art. 73.3)
MODIFICACIÓ PROPOSADA:
Article 73.3
f) Emetre la seva opinió en les qüestions relatives a la modificació de la data de
celebració de les sessions ordinàries del Ple municipal i les Comissions
Informatives , a instància de l’alcaldia i quan concorrin causes justificades.
SEGON.- Sotmetre a informació pública el present acord i el text de la

modificació del Reglament Orgànic Municipal pel termini mínim de 30 dies a fi i
efecte de que s'hi puguin presentar al•legacions i reclamacions, mitjançant la
inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari "La Vanguardia", al tauler
d'edictes de l'Ajuntament i al web municipal. El termini d'informació pública
començarà a comptar des del dia de la publicació de l'anunci al BOP.
TERCER.- Disposar que si no s'hi formula cap al•legació ni reclamació durant
el termini d'informació pública i d'audiència als interessats, la modificació del
Reglament que ara s'aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense
necessitat de cap tràmit ulterior i es procedirà a la seva publicació.
Sotmès a votació aquest punt, s'accepta per unanimitat.

6.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òrgan col·legiat pels
grups polítics. MOCIÓ QUE PRESENTA, A PETICIÓ DE LA CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR (CUP) DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS (REG.
ENTRADA NÚM. 6.665 DE DATA 04.07.2012), EL GRUP MUNICIPAL ICVEUiA AL PLE DE L’AJUNTAMENT, DE SUPORT A LES ENTITATS QUE
TREBALLEN PER LA SANITAT PÚBLICA.
1.- Donar suport i adherir formalment l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
a la Iniciativa Penal Popular en defensa del sistema públic de salut que està
promovent la Plataforma Dempeus per la Salut Pública.
2.- Donar suport a la Plataforma d’Afectades per les Retallades Sanitàries.
3.- Facilitar tots els recursos necessaris als federataris de la IPP per al
desenvolupament de la campanya i facilitar tota la informació pública disponible
a la PARS.

4.- Fer arribar aquest acord a la Plataforma Dempeus per la Salut Pública, a la
Plataforma d’Afectades per les Retallades, a la direcció i comitè d’empresa dels
centres de salut pública del municipi, als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya i al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 2 vots a favor, 14 vots en
contra i 1 abstencions. A continuació es mostra el detall per grups:
- CIU: vota en contra
-

ERC-AM: vota en contra

-

ICV-EUIA-E: vota a favor

-

PP: vota en contra

-

PSC-PM: vota en contra

-

VDPSIP: s'absté

7.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òrgan col·legiat pels
grups polítics. PROPOSTA PRESENTADA PER CIU EN DATA 16 DE
JULIOL DE 2012, REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 7.095, A FAVOR DEL
RESPECTE AL MAPA MUNICIPAL DE CATALUNYA I EN DEFENSA DE LES
COMPETÈNCIES EXCLUSIVES EN AQUEST ÀMBIT DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA.
Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 17 vots en contra. A
continuació es mostra el detall per grups:
-

CIU: vota en contra

-

ERC-AM: vota en contra

-

ICV-EUIA-E: vota en contra

-

PP: vota en contra

-

PSC-PM: vota en contra

-

VDPSIP: vota en contra

Per unanimitat, s’acordà la retirada de la proposta presentada pel grup
municipal CiU en data 16 de juliol de 2012, registre d’entrada núm. 7.095, a
favor del respecte al mapa de Catalunya i en defensa de les competències
exclusives en aquest àmbit de la Generalitat de Catalunya.

8.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òrgan col·legiat pels
grups polítics. PROPOSTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL
PSC-PM A L’AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS, EN
CONTRA DE LES REFORMES PRESENTADES PEL GOVERN CENTRAL EL
12 DE JULIOL DE 2012.
Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 17 vots en contra. A
continuació es mostra el detall per grups:
-

CIU: vota en contra

-

ERC-AM: vota en contra

-

ICV-EUIA-E: vota en contra

-

PP: vota en contra

-

PSC-PM: vota en contra

-

VDPSIP: vota en contra

Per unanimitat, s’acordà la retirada de la proposta presentada pel grup
municipal PSC-PM a l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, núm. registre
7.313, contra les reformes presentades pel govern central el 12 de juliol de
2012.

9.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òrgan col·legiat pels
grups polítics. PROPOSTA PRESENTADA PER CIU EN DATA 16 DE
JULIOL DE 2012, REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 7.096, EN DEFENSA DEL
CATALÀ.
PRIMER.- Manifestar el nostre ferm rebuig a tots els intents d’imposar l'ús del
castellà a Catalunya, ja sigui a les escoles o a les administracions públiques,
fets que perpetuen la discriminació legal que pateixen els ciutadans
catalanoparlants a l’Estat espanyol.
SEGON.- Manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i
continguts, així com a tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicantlo en el dia a dia.
TERCER.- Reafirmar el compromís de l’Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans amb la plena normalització de la llengua catalana, ja sigui en el seu
ús dins del propi consistori com amb la seva relació documental amb la
ciutadania, els organismes i les entitats del municipi i de tot l’àmbit lingüístic
català.
QUART.- Instar al Govern de la Generalitat a no fer cap pas enrere i a complir
el que diu la Llei d’Educació de Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i
d’aprenentatge en l’ensenyament i a complir la Llei de política lingüística pel
que fa a la llengua de les administracions a Catalunya.
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 PSC-PM EN DATA 16 DE
JULIOL DE 2012, REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 7.116, SOL•LICITANT LA
DEROGACIÓ DE REIAL DECRET LLEI 16/2012 DE MESURES URGENTS
PER A GARANTIR LA SOSTENIBILITAT DEL SISTEMA DE SALUT I
MILLORAR LA QUALITAT I SEGURETAT DE LES SEVES PRESTACIONS.
1. L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans sol•licita la derogació del Reial
Decret Llei 16/2012, de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del
Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves
prestacions.
2. Instar al Govern a dialogar amb les forces polítiques, agents socials,
Comunitats Autònomes i Ajuntaments per assolir un gran acord que permeti
garantir la sostenibilitat del Sistema de Salut mantenint els principis establerts
en la Llei General de Sanitat de 1986.
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

11.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òrgan col·legiat pels
grups polítics. PROPOSTA PRESENTADA PER ICV-EUiA EN DATA 16 DE
JULIOL DE 2012, REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 7.118, RELATIVA A LA
TRANSFORMACIÓ

DE

LA

XARXA

DE

TRANSPORT

D’ENERGIA

ELÈCTRICA EN XARXA DE MOLT ALTA TENSIÓ.
1. Demanar al govern de l’Estat espanyol que aturi el projecte d’arribada de la
MAT a Barcelona en el tram Sentmenat - Santa Coloma de Gramenet fins que
els municipis comptin amb la informació oficial suficient.
2. Demanar a Red Eléctrica Espanyola (REE) ) que doni accés a la Corporació
Municipal al projecte tècnic corresponent així com que realitzi els obligats
estudis d’impacte ambiental i radioelèctric i que compleixi amb les
recomanacions de la UE en aquest traçat previst de línia MAT.
3. Demanar a Red Eléctrica Espanyola (REE) que tot el tram de la MAT de
Sentmenat – Santa Coloma de Gramenet, quan s'executi, es construeixi
soterrada.
4. Ens afegim al suport donat per la Diputació de Barcelona a les actuacions
judicials que ha iniciat l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet contra
aquest projecte i a la campanya ciutadana iniciada per demanar el seu
soterrament.
5. Instar al govern de la Diputació de Barcelona que realitzi els estudis tècnics
pertinents per determinar i assessorar als municipis afectats sobre quins
requisits ha de complir aquesta nova línia, segons les recomanacions de la UE,
i traslladi els mateixos a Red Eléctrica Espanyola (REE)
6. Traslladar aquest acord a la Diputació de Barcelona, a la Direcció General

d'Energia de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament
de Catalunya, a Red Elèctrica Española i als municipis afectats pel traçat de la
línia (Sentmenat, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda, La Llagosta, Sant Fost
de Campsentelles i Santa Coloma de Gramenet. “
Sotmès a votació aquest punt, s'accepta per unanimitat.

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
l'acta corresponent a la Junta de Govern Local de data 21 de juny de 2012, que
ha tingut lloc des de l’última sessió plenària:

13.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òrgan col·legiat pels
grups polítics. MOCIÓ A FAVOR DEL RESPECTE AL MAPA MUNICIPAL
DE CATALUNYA, EN DEFENSA DE LES COMPETÈNCIES EXCLUSIVES EN
AQUEST ÀMBIT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I EN CONTRA DE
LES REFORMES PRESENTADES PEL GOVERN DE L’ESTAT EL PASSAT
12 DE JULIOL, QUE PRESENTEN ELS GRUPS PSC-PM i CiU.

PRIMER.- Que es contempli la realitat del mapa municipal, com una eina per
prestar de la manera més eficient determinats serveis públics, que requereixen
la proximitat com a factor indispensable i per tant, rebutjar rotundament la
reforma proposada pel Govern del PP perquè comporta un retrocés de bona
part dels serveis que presta l’administració local i perquè les mesures que es
proposen no suposen un estalvi real per als municipis.
SEGON.- Posar en valor i expressar públicament el nostre reconeixement a la
tasca dels electes locals dels pobles i ciutats de Catalunya, que es dediquen a
la millora de la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes i al progrés dels seus
municipis.
TERCER.- Reinvindicar que les competències de l’organització territorial es
determinen com exclusives en l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya, i que per tant és potestat del Govern de Catalunya i del Parlament
de Catalunya proposar , deliberar i acordar models territorials que facin que
l’arquitectura institucional respongui a la realitat del país.
QUART.- Que des de la necessitat de fer més eficient i millorar l’eficàcia de les
administracions que actuen a Catalunya, i garantir una prestació dels serveis
de qualitat, així com evitar la dupliciat i confusió de competències entre
administracions, s’acceleri el desenvolupament de la nova Llei de Governs
Locals i que les competències que s’atribueixen a l’àmbit local, tinguin unes
clares contrapartides econòmiques detallades en la Llei de Finances Locals.
CINQUÈ.- Que es continuï promovent la cultura de la mancomuncació
d’esforços per tal de millorar l’eficiència, reduir costos i prestar amb qualitat els
serveis públics. A més, i sempre amb un estudi de viabilitat tant econòmica com
social, la fusió voluntària de municipis.

SISÈ.- Instar al Govern de la Generalitat a que recolzi tècnica i econòmicament
als Consells Comarcals en els territoris on aquests tinguin la funció de
prestador i mancomunador de serveis per als ens locals, per tal que puguin
desenvolupar de manera eficient aquesta necessària funció.
SETÈ.- Rebutjar l’augment de l’IVA que contribuirà a generar nous desajustos
econòmics als ajuntaments en els seus pressupostos, generant un dèficit no
previst i expressar la nostra extrema preocupació per la futura "Ley de
sostenibilidad del sistema de pensiones" així com mostrar el nostre total rebuig
a la reducció de la prestació d’atur que posa en perill la cohesió dels nostres
municipis. Els ajuntaments som la primera porta a la que truquen els ciutadans i
la reducció d’aquesta cobertura farà que haguem de dedicar molts més
recursos a atendre’ls per evitar la seva exclusió social.
VUITÈ.- Rebutjar que els cossos nacionals de funcionaris prenguin decisions
que afectin el conjunt de la ciutadania perquè no són representants escollits per
sufragi universal i, per tant, no han de donar comptes de les seves actuacions
ni poden ser avaluades per part de la ciutadania.
NOVÈ .- Demanar al Govern català que faci costat als municipis, pobles i viles
de Catalunya, que anem de la mà en la defensa del model català territorial i
competencial tal i com preveu l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i reclamar al
govern espanyol que iniciï un procés de diàleg per arribar al màxim consens
social i polític en l’aplicació de les reformes i que en cap cas aquestes suposin
un retrocés democràtic, la recentralització o la pèrdua dels drets socials
adquirits en les últimes dècades.
DESÈ.- Traslladar aquests acords al conjunt de les entitats i ens municipalistes
i al Govern català per instar al Govern de l’Estat a que anul•li les diferents
mesures aprovades relacionades amb el món local i incloses dins l’anunciada

Llei de “Racionalización y Sostenibilidad de la administración Local”, al
Departament de Governació i Relacions Institucionals i a tots els portaveus dels
grups del Parlament de Catalunya. “
a
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

Per unanimitat dels 17 regidors presents, s’acordà declarar la urgència d’aquest
punt.

