
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.- Hisenda. Altres. INFORME D’INTERVENCIÓ TRIMESTR AL RESPECTE 

DEL PAGAMENT DE FACTURES DEL SEGON TRIMESTRE DE 201 2. 

 

1.- Aprovació de l’informe de tresoreria i intervenció en relació a les factures 

pendents de pagament del segon trimestre de l’exercici 2012. 

 

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 9 vots a favor i 8 

abstencions. A continuació es mostra el detall per grups: 

- CIU: s'absté 

- ERC-AM: s'absté  

- ICV-EUIA-E: vota a favor  

- PP: s'absté  

- PSC-PM: vota a favor 

- VDPSIP: vota a favor 
 
 
 
 
 
 
 

2.- Hisenda. Altres. ACORD D’AMPLIACIÓ DE LA DELEGA CIÓ EN LA 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE LES FUNCIONS DE GESTIÓ I 

RECAPTACIÓ PER DIVERSOS CONCEPTES.  

 
PRIMER.- Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu 
Organisme de Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les  



 
 
 
 
 
 
 
 
competències recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a 
continuació s'especifiquen: 
 
I. Execucions subsidiàries 
• Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament 
• Dictar la provisió de constrenyiment 
• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
• Liquidació d'interessos de demora 
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
• Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 
 
II. Sancions Diverses 
• Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament 
• Dictar la provisió de constrenyiment 
• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
• Liquidació d'interessos de demora 
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
• Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 
 
III. Costes Judicials 
• Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament 
• Dictar la provisió de constrenyiment 
• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
• Liquidació d'interessos de demora 
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
• Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 
 
 
IV. Taxa Servei d'emissora municipal 
• Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
• Recaptació dels deutes tant en període voluntari com executiu 
• Dictar la provisió de constrenyiment. 
• Liquidació d'interessos de demora. 
• Resolucions dels expedients de devolució d'ingressos indeguts,  
conseqüència de les actuacions delegades. 
• Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
V. Taxa Servei d’Obertures, sondatges o rases 
• Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
• Recaptació dels deutes tant en període voluntari com executiu 
• Dictar la provisió de constrenyiment. 
• Liquidació d'interessos de demora. 
• Resolucions dels expedients de devolució d'ingressos indeguts, conseqüència 
de les actuacions delegades. 
• Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
 
SEGON.- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, 
realitzar liquidacions per a determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, 
total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de 
dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, 
quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial 
dels serveis municipals, ho facin convenient. 
 
TERCER.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació 
procedents, respecte a d'altres conceptes diferents dels assenyalats en aquest 
acord, amb subjecció als criteris emanats per la Junta de Govern de l'ORGT. 
 
QUART.- La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en  
aquest acord es regeix per les següents regles: 
 
Regla primera.- La delegació atorgada te caràcter general i una duració de dos 
anys a comptar des de la data d’acceptació per part de la Diputació de 
Barcelona.  
 
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament 
per períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la 
seva decisió de donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos. 
 
Regla segona.- L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als 
procediments, els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió 
tributària, que estableixen tant la Llei d’hisendes locals com la Llei general  



 
 
 
 
 
 
 
 
tributària i les seves normes de desplegament, així com a allò que s’estableix 
en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret 
públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de 
Barcelona. 
 
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament 
voluntari i en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i 
la normativa concordant. 
 
Regla tercera.- Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la 
Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el 
que disposen els Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu 
Reglament orgànic i l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la 
Diputació de Barcelona.  
 
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de 
caràcter general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió. 
 
Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació 
econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia 
la prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació 
de serveis i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions 
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals, regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.  
 
Regla cinquena.- L’Ajuntament podrà sol•licitar bestretes ordinàries a compte 
de la recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats 
econòmiques, si aquests tributs figuren entre els tributs delegats. L’atorgament 
d’aquestes bestretes, llur quantia i condicions es regeix pels criteris que 
estableixi la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària. 
En circumstàncies singulars, el president de l’ORGT podrà aprovar bestretes 
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que 
representi per a l’ORGT la disponibilitat de fons aliens. 
 
Regla sisena.- L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats 
recaptades per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents: 
 
1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada 
concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a 
l’Ajuntament de forma quinzenal. 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades pels 
diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions 
d’ingressos indeguts aprovades a dins el període quinzenal anterior, amb les 
especificacions necessàries per poder registrar les operacions resultants en la 
forma imposada per la Instrucció de comptabilitat de les corporacions locals. 
 
3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de 
l'Ajuntament, interessos de demora pel temps transcorregut des de la conclusió 
del període de pagament voluntari fins al moment en què tingui lloc el 
pagament del deute, al tipus d'interès establert a la normativa vigent.  
 
4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà 
abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte de 
recaptació. 
 
5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es 
transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota 
tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà 
directament al compte de la Diputació. 
 
Regla setena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i 
les obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta 
matèria, al titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur 
Organisme de Gestió Tributària. 
 
 
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la 
gestió recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el 
Reglament general de recaptació i llurs disposicions concordants.  
 
Regla vuitena.- A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per 
als òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per 
l’acceptació voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les 
obligacions següents: 
 
a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més 
efectiva la gestió de la recaptació executiva.  
b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir 
coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis previstos en la Llei 11/2007, 
de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 
d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.  
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el 
compte anual, justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i 
exercicis, i tota l'altra documentació que resulta exigible per la normativa vigent 
en cada moment.  
 
Regla novena.- La Diputació de Barcelona, a través seu l'Organisme de Gestió 
Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets 
següents: 
 
a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.  
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de 
constrenyiment, degudament justificades.  
c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu, 
degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per l’Ajuntament. 
d. Nomenament al seu càrrec del personal que calgui per a la gestió del servei.  
e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament 
General de Recaptació i en les disposicions concordants.  
f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències 
delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi 
d’un local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de la contraprestació 
que l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb l’ajuntament per la 
utilització de les dependències municipals.  
 
 
Regla desena.- L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures 
necessàries per a donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal 
i tributària, a la de protecció de dades de caràcter personal, a la normativa 
sobre arxius i documents i a les especificacions contingudes en l’Ordenança 
general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals, la gestió dels quals ha estat delegada a la Diputació de Barcelona. 
 
Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels 
arxius i documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la 
substitució de documents originals en suports físics per còpies electròniques de 
documents amb validesa d’originals i signats electrònicament. A més a més tots 
els documents generats per l’entitat local delegant i per l’ORGT, així com 
aquells presentats pels ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els 
de suport paper com els de suport electrònic i llurs copies- es podran destruir 
d’acord amb el que estableix la normativa d’arxius i documents, les taules  



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
d’avaluació i els acords de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria 
Documental (CNAATD). 
 
Regla onzena.- Son causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, 
les següents: 
 
1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita, 
d'acord amb allò que estableix la regla primera.  
2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.  
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l’acord. 
4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.  
 
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als 
efectes que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació 
conferida. Un cop acceptades les delegacions la Diputació de Barcelona 
publicarà les delegacions, juntament amb la referència a llur acceptació, tant en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 

 

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

3.- Hisenda. Ordenances fiscals. MODIFICACIÓ ORDENA NÇA FISCAL 22 

REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

POTABLE.  

 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 22 

reguladora de la Taxa pel Subministrament d’Aigua Potable. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Segon.- Pel que fa a l’esmentada 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. 

 

Tercer - L’acord definitiu en matèria de modificació de l’Ordenança fiscal per a 

l’exercici de 2012, serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la 

Província. 

 

Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord 

provisional, així com el text complet de l’Ordenança fiscal modificada 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 l’Ordenança, 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, l’acord adoptat restarà 

definitivament aprovat. 

 

Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 9 vots a favor i 8 vots en 

contra. 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 a favor 

- VDPSIP: vota a favor 
 
 
 
 

4.- Hisenda. Altres. EXPEDIENT ACCIÓ DE NUL•LITAT D E CONTRACTES 

DE COBERTURA DE RISC SWAP SIGNATS AMB L’ENTITAT BAN CO 

ESPAÑOL DE CRÉDITO, SA. ACORD DE SUSPENSIÓ DEL TERM INI PER 

RESOLDRE. 

 

PRIMER.- Suspendre el termini per resoldre el procediment per a la possible 

nul·litat dels contractes de cobertura de risc swap signats amb l’Entitat Banco 

Español de Crédito, S.A. l’any 2009 pel temps que transcorri entre la petició 

d’informe a la Comissió Jurídica Assessora i la seva recepció. 

 

SEGON.- Comunicar aquest acord al Departament de Governació i Relacions 

Institucionals de la Generalitat de Catalunya. 

 

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

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

ajuntament. ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU TITULAR.  

 

 



 

 

 

 

 

 

PRIMER.- Elegir al Sr. JUST MUÑOZ BRAOJOS, ciutadà del municipi de 

Palau-solità i Plegamans, que reuneix les condicions de capacitat i 

compatibilitat exigides per la normativa, com a Jutge de Pau Titular del municipi 

de Palau-solità i Plegamans. 

 

SEGON.- Remetre l'acord del Ple al Jutge Degà per tal que aquest ho elevi a la 

Sala de Govern del Tribunal de Justícia i aquesta expedeixi els corresponents 

nomenaments ordenant les actuacions necessàries. 

 

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

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

ajuntament.ACORD D’ADHESIÓ AL PROJECTE “ELS SERVEIS  SOCIALS 

MÉS A PROP”.  

 

Primer.- Adherir l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans al projecte “Els 

serveis Socials Més a Prop” de la Diputació de Barcelona. 

 

Segon.- Reconèixer l’empresa Fundació Desenvolupament Comunitari amb NIF 

G64373608 com a entitat gestora del projecte “Els Serveis Socials Més a Prop” 

 

 

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



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

ajuntament. RESOLUCIÓ AL•LEGACIONS I APROVACIÓ DEFI NITIVA DE 

L’ORDENANÇA REGULADORA DE LES AUTORITZACIONS DE 

TERRASSES, VETLLADORS I MOBILIARI AUXILIAR.  

 

I. ESTIMAR les al·legacions formulades pel Sr. MIQUEL VILARDELL 

GUIJARRO (6.290/2012), Sra. PILAR GUIJARRO LÓPEZ (6.292/2012), Sr. 

JOAN VILARDELL GUIJARRO (6.293/2012), Sra. THAÏS JUÁREZ CATALAN 

(6.295/2012), Sr. EVERHARD RUJOLA VAN DE BEEK (6.296/2012), Sr. 

RAFEL ROCABRUNA FONTCUBERTA (6.297/2012), Sra. M. DOLORS 

RABASSÓ PERMANYER (6.298/2012), Sra. MARINA KOSTETSKA 

(6.299/2012) i el Sr. VASYL KOSTETSKYY (6.300/2012) respecte de 

l’Ordenança municipal esmentada, i en aquest sentit modificar-ne l’article 11, 

que restarà amb la redacció que figura en el text de l’Ordenança annex als 

presents acords, basant-se en els motius esgrimits en la part expositiva 

d’aquests acords. 

 

II. APROVAR DEFINITIVAMENT l’Ordenança municipal reguladora de les 

autoritzacions de terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar, segons el text que 

consta com a annex als presents acords. 

 

III. NOTIFICAR els presents acords als interessats i a les persones que han 

comparegut durant el tràmit d’informació pública i d’audiència. 

 

IV. PUBLICAR els presents acords i el text íntegre de l’Ordenança en el Butlletí 

Oficial de la Província i en el butlletí informatiu local, inserir-los en el tauler 

d’edictes de l’Ajuntament, en la pàgina web i anunciar en el Diari Oficial de la  

 



 

 

 

 

 

 

Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la Província en què 

se n’hagi publicat íntegrament el text. 

 

V. COMUNICAR els presents acords i el text íntegre de l’Ordenança a 

l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya. 

 

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

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

ajuntament. PRESENTACIÓ DE L’ELABORACIÓ DEL PLA D’I GUALTAT 

INTERN DE L’AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS I 

DECLARACIÓ D’INTENCIONS”  

 

Conforme a les instruccions de la regidoria d’Igualtat, es posa en coneixement 

dels regidors de la Corporació l'elaboració del Pla d'Igualtat intern de 

l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. 

 
 
 
 
 

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

grups polítics. PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICI PAL PSC-PM 

EN DATA 17 DE SETEMBRE DE 2012, REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 8.824, 

CONTRA LA PUJADA DEL 70% DE LA TARIFA DEL SUBMINIST RAMENT 

D’AIGUA EN ALTA PER PART DE LA SOCIETAT PÚBLICA AIG ÜES TER 

LLOBREGAT.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

• PRIMER.- Instar el govern de la Generalitat a ampliar el termini per 
poder debatre i dialogar sobre aquest notable increment de la tarifa del 
subministrament de l’aigua en alta per l’elevat cost econòmic que 
suposarà tant pels ajuntaments com pel conjunt de la ciutadania. 

• SEGON.- Instar el govern de la Generalitat a buscar el consens de totes 
les parts implicades i que aquestes puguin expressar els seus diferents 
punts de vista i valoracions per buscar possibles solucions alternatives a 
aquest nou augment tarifari tenint en compte l’actual situació econòmica 
crítica i excepcional que vivim. 

• TERCER.- Traslladar aquests acords al govern de la Generalitat de 
Catalunya i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. 

 

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

abstencions. A continuació es mostra el detall per grups: 

- CIU: s'absté 

- ERC-AM: vota a favor 

- CV-EUIA-E: vota a favor 

- PP: s'absté 

- PSC-PM: vota a favor 

- VDPSIP: vota a favor 
 
 
 
 

10.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òr gan col·legiat pels 

grups polítics. PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICI PAL PSC-PM 

EN DATA 17 DE SETEMBRE DE 2012, REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 8.825, 

AMB MOTIU DE L'ANUNCI DEL GOVERN D'ESPANYA DE REFOR MAR LA 

LLEI 2/2010 DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA I LA INT ERRUPCIÓ 

VOLUNTÀRIA DE L'EMBARÀS.  

 



 

 

 

 

PRIMER.- Donar  suport al manifest "Decidir ens fa lliures" elaborat per la Plataforma 
Estatal en Defensa dels Drets Sexuals i Reproductius, que agrupa a  més de 140 
organitzacions socials i de dones . I promoure activament, a través dels mitjans de 
comunicació locals i amb activitats, la seva difusió. 

SEGON.- Exigir al Govern de la Nació el manteniment de la Llei 2/2010, de 3 de març, 
de Salut Sexual i Reproductiva i d’Interrupció Voluntària de l'Embaràs, així com la 
garantia que les dones poden exercir el seu dret a la interrupció voluntària de 
l'embaràs. 

 

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 
 
 
 
 
 

11.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òr gan col·legiat pels 

grups polítics. PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICI PAL PSC-PM 

EN DATA 17 DE SETEMBRE DE 2012, REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 8.826, 

PER A LA REIMPLANTACIÓ DEL PROGRAMA “PREPARA” SEGON S EL 

RD LLEI 1/2011, D’11 DE FEBRER, DE MESURES URGENTS PER A 

PROMOURE LA TRANSICIÓ A L’OCUPACIÓ ESTABLE I LA 

REQUALIFICACIÓ PROFESSIONAL PER A LES PERSONES 

DESOCUPADES. 

 
 
�        Instar el Govern de l’Estat a què, amb la finalitat de garantir la transició a 
l'ocupació, aconseguir una major coordinació entre les polítiques actives 
d'ocupació i les ajudes econòmiques d'acompanyament i evitar l'exclusió social,  



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
ampliï la cobertura del programa PREPARA a totes aquelles persones que s’hi 
podien acollir segons el Reial Decret-llei 1/2011, d’11 de febrer, de mesures 
urgents per a promoure la transició a l’ocupació i la requalificació profesional de 
les persones aturades. Així mateix en faci l’ampliació pressupostària per tal de 
dotar el programa d’estabilitat. 
  
�        Instar el govern de la Generalitat a emprendre mesures urgents per 
combatre l’atur juvenil i programes d’ocupació específics per a les persones 
joves excloses de l’actual programa PREPARA i que continuen tenint altes 
dificultats per trobar feina. 
  
�        Instar el govern de la Generalitat a publicar i resoldre urgentment totes 
les convocatòries pendents adreçades als ajuntaments i entitats per donar 
suport a les persones aturades, especialment als col·lectius amb especials 
dificultats: programes d’orientació, formació, ocupació i inserció laborals.  
  
�        Traslladar aquests acords al govern de l’Estat, al govern de la 
Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés dels diputats i 
del Parlament de 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 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

12.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òr gan col·legiat pels 

grups polítics. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPA L ICV-EUIA 

D'ADHESIÓ A LA CAMPANYA DE LA PLATAFORMA AIGUA ÉS V IDA 

CONTRA L'EXTERNALITZACIÓ DELS SERVEIS OFERTS PER L' EMPRESA 

AIGÜES TER LLOBREGAT.  

 
1. Manifestem i reiterem l’oposició a la dissolució de l'ens d’Abastament d’Aigua 

del sistema Ter-Llobregat. 
2. Rebutgem que el patrimoni de l'ens Ter-Llobregat pagat parcialment per 

aquest municipi sigui transferit a la Generalitat de Catalunya sense haver 
consultat a aquest ajuntament. 

3. Ens oposem a la gestió privada de l’abastament en alta d’aquest municipi 
mitjançant una empresa o grup d’empreses privades. 

4. Instem al Govern de la Generalitat de Catalunya a iniciar els tràmits legals 
necessaris perquè siguin derogades totes les disposicions que infringeixen 
o simplement alteren l’irrenunciable caràcter públic d’Aigües Ter Llobregat 
(ATLL) 

5. Demanem que es traslladin els presents acords al Govern de la Generalitat 
de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a Aigües 
Ter Llobregat, a l’Agència Catalana de l’Aigua i a les associacions veïnals i 
entitats del municipi. 

 

 

Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 4 vots a favor, 5 vots en 

contra i 8 abstencions. A continuació es mostra el detall per grups: 

- CIU: vota en contra 

- ERC-AM: vota a favor 

- ICV-EUIA-E: vota a favor 

- PP: s'absté 

- PSC-PM: s'absté 

- VDPSIP: vota a favor 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.- Mocions polítiques .Mocions presentades a l'òr gan col·legiat pels 

grups polítics. PROPOSTA PRESENTADA PELS GRUPS MUNI CIPALS CiU 

I ERC-AM EN DATA 21 DE SETEMBRE DE 2012, REGISTRE D ’ENTRADA 

NÚM. 8.985, RELATIVA A LA DECLARACIÓ D’INDEPENDÈNCI A DEL 

PRINCIPAT DE CATALUNYA. 

 
1. Declarar moralment Palau-solità i Plegamans territori català lliure i sobirà. 
 

 
2. Instar al Parlament de Catalunya  a declarar que el Principat de Catalunya és, 

i ha de ser per Dret, Estat Lliure i Independent en igualtat de drets i obligacions 
com tots els  Estats Independents del món. 

 
 

3. Instar el Parlament de Catalunya perquè, conjuntament amb els Ajuntaments  
catalans , els agents socials i les entitats més representatives del país, 
assumeixi la completa sobirania nacional del territori del Principat de 
Catalunya, prioritzant consultar la ciutadania, per la via del referèndum, i iniciï 
el procés per declarar i constituir l’Estat Català . Així mateix, instar al Parlament 
de Catalunya per tal que la normativa legalment aplicable i la jurisprudència 
d’ús actual continuïn vigents mentre no es realitzin les actuacions demanades 
en aquesta Declaració i en tant no s’oposin a la sobirania del poble de 
Catalunya. 

 
 

4. Des de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans , apel·lem a l´esperit cívic 
de tota Europa, inclòs l’Estat Espanyol, per tal que s’imposi una resolució 
democràtica dels conflictes i s’avanci en els ideals de la pau, el treball i la 
llibertat, l’amistat i la germanor entre els pobles del món. 

 
 

5. Fer arribar la present Declaració d’Independència al poble català  i a totes les 
associacions civils, especialment a l’Assemblea Nac ional de Catalunya i 
Òmnium  Cultural,  perquè difonguin aquesta Declaració d’Independència, i que 
estiguin al nostre costat en la defensa d’aquesta decisió presa per la majoria 
dels representans del Ple, elegits democràticament per el poble de Palau-solità 
i Plegamans. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

6. Notificar la Declaració d’Independència a l’Associació de Munici pis per la 
Independència (AMI), a l’Associació Catalana de Mun icipis i Comarques i 
a la Federació de Municipis de Catalunya , per tal que ho comuniquin als 
seus municipis adherits. 

 
7. Posar aquesta Declaració d’Independència  en coneixement de : 

 
 

� El Molt Honorable President de la Generalitat de Ca talunya. 
 

� La Molt Honorable Presidenta i tots els Grups Parla mentaris del 
Parlament de Catalunya. 
 

� Els diferents Grups Parlamentaris representants a l es Corts Espanyoles. 
 

� El President  de la Comissió Europea. 
 

� El President i els Grups Parlamentaris del Parlamen t Europeu. 
 

� El Secretari General de les Nacions Unides. 
 

 

 

Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 8 vots a favor, 2 vots en 

contra i 7 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: vota en contra 

- PSC-PM: s'absté 

- VDPSIP: s'absté 

 

 
Per 15 vots a favor del PSC-PM, ICV-AUiA, VdPsiP, CiU i ERC-AM, i 2 vots en 
contra del PP, s'acordà declarar la urgència d'aquest punt. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

14.- 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 dates 5, 19 i 27 de juliol de 

2012, que han tingut lloc des de l’última sessió plenària: 

 
 


