
 

 

1.- Hisenda. Modificacions pressupostàries. APROVAC IÓ MODIFICACIÓ 

DE CRÈDITS NÚM. 2, EXERCICI 2012. 

 
1er.- Aprovar inicialment la proposta de concessió de SUPLEMENT i 
RECONEIXIMENT DE CREDIT EXTRAORDINARI en la forma següent: 
 
a) Quantitat utilitzada amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria disponible, 
en la quantitat 364.739,66 € 
 
b) Per nous ingressos en la quantitat de 82.429,88 € 
 
 
2on.- Els Suplements que s'acorden són els següents : 
 

Organ. Progr. Econ. 
DESCRIPCIÓ Consig. Inicial  

         
Modificació  Consig. Defin.  

50502 24100 143 00 Altre personal Desoc 1,00 36.062,02 36.063,02 

50502 24100 160 00 Seguretat Social personal Desoc 26.559,95 12.942,98 39.502,93 

30300 15000 121 03 Altres complements personal funcionari urbanisme 21.508,90 3.000,00 24.508,90 
30300 15100 226 04 Assessorament jurídic urbanisme 15.000,00 42.008,00 57.008,00 
20213 92300 206 00 Lloguer equips processos d'informació 85.362,15 3.336,35 88.698,50 

30300 16500 221 00 Energía elèctrica espais públics i edificis 400.000,00 50.000,00 450.000,00 
40501 23300 227 10 Prestació de serveis de caràcter social 17.000,00 15.000,00 32.000,00 

50501 16500 227 09 Contracte il·luminació de Nadal 2.000,00 3.000,00 5.000,00 

20211 01100 311 00 Despeses de formalització 9.000,00 7.500,00 16.500,00 

20211 01100 352 00 Interessos de demora 0,00 30.000,00 30.000,00 
30404 16201 467 01 Aportació Associació municipis catalans recollida 

selectiva 0,00 1.435,20 1.435,20 
40501 23300 46500 Aportació Consell Comarcal Servei d'atenció 

Domiciliària 90.000,00 16.000,00 106.000,00 

30300 15100 600 00 Adquisició sistemes generals 130.369,99 20.000,00 150.369,99 

30300 16100 619 15 Clavegueram Santa Magdalena  0,00 34.019,13 34.019,13 
30310 15500 61913 10% Urb. Pol. II Serra Can Riera 65.173,17 55.589,26 120.762,43 

20212 92000 830 00 Bestretes al personal 6.000,00 25.000,00 31.000,00 

20211 01100 913 00 Amortització préstecs entitats financeres 809.681,46 92.276,60 901.958,06 

    1.677.656,62 447.169,54 2.124.826,16 

 

 

3er.- Referent a l'estat d’ingressos o crèdits inicials del Pressupost de 

ingressos, pel que es refereix a l’aplicació pressupostaria de nou o major 

ingrés, queda de la següent manera : 

 



Partida  DESCRIPCIÓ 
Consig. 

Inicial  
         

Modificació  
Consig. 

Defin.  
450.50 Transferències SOC. Plans d'ocupació  0,00 48.410,75 48.410,75 

767 00 
Consorci per a la Defensa de la Conca 
del Besós 0,00 19.509,57 19.509,57 

350 01 
Aportació connexió clavegueram Santa 
Magdalena 0,00 14.509,56 14.509,56 

   82.429,88 82.429,88 

 

4art.- Que aquest expedient de modificació de crèdits sigui exposat al públic pel 

termini de QUINZE DIES HÀBILS previ anunci en el B.O.P., i en el Tauló 

d'Edictes d'aquesta Casa Consistorial, i un cop transcorregut el termini, cas de 

no presentar-se cap reclamació contra el mateix, es considerarà aprovat 

definitivament. Tot això de conformitat al que preveuen els articles 169.1, i 

177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals. 

a 

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. APROVACIÓ EXPEDIENT RECONEIXEM ENT 

EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.  

 

Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que es detallen. 



 

 

 

Segon.- Comunicar el present acord al Departament de Comptabilitat als 

efectes oportuns. 

 

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 
 
 
 
 
 

3.- Hisenda. Altres. DONAR COMPTE INFORME EMÈS PEL CAP DEL 

SERVEI DE GESTIÓ DE L’IBI EN RELACIÓ A LA POSSIBILI TAT DE 

REVISIÓ DEL COEFICIENT APLICABLE D’AQUEST IMPOST.  

 

Atès que el Ple de l’Ajuntament a la seva sessió ordinària de data 23 de febrer 

de 2012 adoptà l’acord de demanar que l’Organisme de Gestió Tributària de la 

Diputació de Barcelona, emetés informe sobre la possibilitat de revisar el 

coeficient aplicable de l’impost en els termes que a l’acord de referència 

s’expliciten.  

 

Atès que en data 13 d’abril de 2012, registre d’entrada núm. 3.628, s’acusa 

rebut d’informe emès per Cap del Servei de Gestió de l’Impost sobre Béns 

Immobles en relació a la sol·licitud formulada pel ple en sessió plenària . 

 



Es dóna compte de l’informe de referència pel seu coneixement pels membres 

de la Corporació municipal. 
 
 
 
 
 

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

ajuntament. APROVACIÓ MODIFICACIÓ RELACIÓ LLOCS DE TREBALL.  

 

PRIMER.- Aprovar la modificació puntual de la fitxa descriptiva número 80, del 

lloc de treball d’arquitecte. 

 

La modificació consisteix en preveure la possibilitat que qui desenvolupi el lloc 

de treball pugui assumir, si així ho disposa l’Ajuntament, la coordinació de 

l’àrea de Serveis Territorials. La modificació en concret ha estat la següent:  

 

1. A l’apartat A, Identificació, s’afegeix la Tipologia 2 a més de la Tipologia 1 ja 

existent (lloc singular), de tal manera que quedi de la forma següent: 

 

Tipologia 1 

Tipologia 2: Lloc Singular 

 

Lloc de comandament (tan sols en cas d’assumir la coordinació de l’Àrea de 

Serveis Territorials). 

 

2. A l’apartat B, Dedicació Horària del lloc, es modifica la Dedicació horària 

setmanal i es substitueix el nombre d’hores per posar tan sols la que sigui la 

legalment establerta, i la tipologia de la jornada serà la que es determini en 

funció de les necessitats del servei.  



 

 

 

Dedicació horària setmanal: La legalment establerta 

 

Tipologia de la jornada: En funció de les necessitats del servei, de dilluns a 

divendres.  

 

3. A l’apartat C, Funcions genèriques del lloc, s’afegeix l’apartat C1 tan sols en 

el cas que s’assumeixi la tasca de coordinació de l’Àrea de Serveis Territorials.  

 

 

C  

FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC 

 

Hi ha dos tipus de funcions del lloc, segons s’assumeixi o no la tasca de la 

coordinació de l’Àrea de Serveis Territorials. En el supòsit d’assumir la 

coordinació seran d’aplicació els apartats C1 i C2; en cas contrari, tan sols serà 

d’aplicació l’apartat C2. 

 

 

C.1. Objectiu fonamental del lloc o missió en el supòsit d’assumir la coordinació 

de l’Àrea de Serveis Territorials 

 

(Només a omplir en cas de que es tracti d’un lloc singular) 

 

• Planificar, dirigir i coordinar els serveis propis de l’Àrea per aconseguir els 

objectius fixats per l'Alcaldia, d'acord amb els procediments establerts per la 

Corporació i la legislació vigent. 

4. Aprovar el Complement Específic corresponent a les tasques de la plaça, ja 

sigui realitzant les previstes a l’apartat C1 i C2 o bé realitzant tan sols les 

previstes a l’apartat C2.  



5. No cal modificar l’organigrama funcional donat que ja preveu que l’arquitecte 

pugui fer la tasca de coordinació de l’Àrea. Tampoc cal la modificació del 

Complement de Destí. 

 

 

SEGON.- Aprovar la modificació en virtut de l’anterior acord, de la relació de 

llocs de treball única i exclusivament pel que fa a la fitxa al·ludida i als apartats 

esmentats. 

 

TERCER.- Aprovar el Complement Específic corresponent quan es realitzin les 

tasques de coordinació de l’Àrea de Serveis Territorials (annex III). En aquest 

complement hi queda integrat el complement de responsabilitat que fins ara es 

venia percebent, per la qual cosa de la nòmina del lloc de treball esmentat ha 

de desaparèixer el concepte de complement de responsabilitat. 

 

QUART.- Procedir a donar-ne l’oportuna publicitat, de conformitat amb la 

legislació vigent. 

 

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 

 

 

 



 

 

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

ajuntament. AUTORITZACIÓ A L’AMTU PER REPRESENTAR A  

L’AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS , ALS EFEC TES DE 

L’ESTABLERT AL CONVENI FORMALITZAT EL DIA 7/7/2010 ENTRE EL 

DPTOP-ATM I L’AMTU PER A LA MILLORA DEL TRANSPORT P ÚBLIC 

COL•LECTIU URBÀ DELS MUNICIPIS ASSOCIATS.  

 

Primer.- Autoritzar a l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) per 

tal que representi a l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans al efectes que 

s’estableixen en el pacte segon, lletra B, paràgraf 1., del conveni formalitzat el 

dia 7 de juliol de 2010, entre el DPTOP- ATM i l’AMTU (objecte de transcripció 

en la part expositiva d’aquesta proposta), l’objecte del qual és la millora del 

transport públic col•lectiu urbà dels municipis associats a l’AMTU. L’expressada 

autorització s’entenc tant amplia en dret com sigui menester, en el marc dels 

drets i obligacions que es recullen en el conveni de referència. 

 

Segon.- Comunicar l’acord antecedent al Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’ATM i a l’AMTU. 

 

 

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

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

ajuntament. NOMENAMENT VOCALS REPRESENTANTS DE LES 

ENTITATS CÍVIQUES I CULTURALS EN EL CONSELL MUNICIP AL DE 

COMUNICACIÓ. 

 



PRIMER.- Nomenar com a vocals representants de les entitats cíviques i 

culturals del Consell Municipal de Mitjans de Comunicació a les següents 

persones: 

 

- Sr. Carles Cugat Rodríguez, representant de les entitats esportives de la 

població legalment constituïdes i inscrites en el corresponent registre municipal. 

 

- Sr. Joan Malla Argemí, representant de les associacions de comerciants de la 

població legalment constituïdes. 

 

SEGON.- Comunicar aquests nomenaments als interessats. 

 

 

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

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

ajuntament. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCAL DIA DE 

NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DE LES ASSOCIACIONS DE VEÏNS 

AL CONSELL MUNICIPAL DE SEGURETAT CIUTADANA.  

 

Es dóna compte, d’acord amb l’establert a l’art. 2 dels estatuts del Consell 

Municipal de Seguretat Ciutadana, de la resolució de l’alcaldia emesa en data 

16 d’abril de 2012, núm. 358, per la que es nomena al Sr. Joan Navarro 

Delgado representant de les Associacions de Veïns dins del Consell Municipal 

de Seguretat Ciutadana, conforme a la proposta efectuada per les mateixes 

associacions en data 10 de febrer de 2012. 

 
 
 



 

 

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

grups polítics. PROPOSTA QUE PRESENTEN ELS GRUPS MU NICIPALS 

PSC I D’ICV-EUIA DE L’AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS, 

PER HOMENATJAR L'ESCRIPTORA I ACTIVISTA POLÍTICA TE RESA 

PÀMIES. 

 

Retre homenatge a la figura de la Sra. Teresa Pàmies en ordre a la seva 

trajectòria literària, de compromís amb la causa de la nació catalana i la justícia 

social així com els valors democràtics i la llibertat. 

 

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'òrg an col·legiat pels 

grups polítics. PROPOSTA PRESENTADA PER LA PLATAFOR MA GROGA 

PALAU, DE SUPORT A L’ESCOLA PÚBLICA DE QUALITAT DEL  MUNICIPI 

I INSTI AL GOVERN DE LA GENERALITAT A RECONDUIR ELS  AJUSTOS 

QUE RECENTMENT HI ESTÀ APLICANT.  

 

Primer: Demanar al Govern de la Generalitat que no s’incrementi la ràtio per 

aula als centres educatius. 



Segon: Demanar al Govern de la Generalitat que s’adeqüi els pressupostos 

segons el nombre d’alumnes de cada centre educatiu. 

 

Tercer: Demanar al Govern de la Generalitat que es cobreixin totes les 

substitucions de personal docent i no docent dels centres educatius, des del 

primer dia de baixa. 

 

Quart: Demanar al Govern de la Generalitat que no s’apliqui el 15% de la 

reducció de la jornada del personal no docent dels centres educatius. 

 

Cinquè: Demanar al Govern de la Generalitat que es mantinguin les hores de 

coordinació pedagògica. 

 

Sisè: Demanar al Govern de la Generalitat que es mantingui el nombre de 

professors als centres educatius. 

 

Setè: Demanar al Govern de la Generalitat que es recuperin les subvencions a 

les AMPES per la socialització de llibres i per les activitats extraescolars. 

 

Vuitè: Demanar al Govern de la Generalitat que s’obri un procés de recuperació 

de la despesa pública en educació. 

 

Novè: Que el ple municipal adopti un ferm compromís amb l’educació pública 

de Palau-solità i Plegamans i que ho traslladi al Departament d’Ensenyament. 

 

Desè: Impulsar la possibilitat de que el Consell Escolar Municipal i el Consell 

Comarcal aprovin una resolució en aquest sentit. 

 

Onzè: Donar trasllat d’aquests acords a la Mesa del Parlament de Catalunya, 

als Claustres de mestres i Equips Directius de tots els Centres Educatius del 



 

 

Palau-solità i Plegamans, a les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes 

(AMPA) de tots els Centres Educatius del municipi i a la Federació 

d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC). “ 

 

 

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 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 15 i 26 de març de 

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

 
 
 
 
 



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

grups polítics. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL  DEL PARTIT 

POPULAR EN DATA 18 D’ABRIL DE 2012, REGISTRE D’ENTR ADA NÚM. 

3.779, SOBRE EL PROJECTE ANOMENAT EUROVEGAS.  

 

Primer.- L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans manifesta el seu interès en 

acollir a Catalunya el desenvolupament del macroprojecte d’oci i turisme 

anomenat “Eurovegas” respaldat pel Govern de la Generalitat de Catalunya i el 

Govern d’Espanya. 

 

Segon.- L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans es mostra favorable a iniciar 

una fase de diàleg i negociació amb les parts a fi de poder estudiar el 

macroprojecte en bones condicions i plenes garanties, respectant el marc 

normatiu vigent i per la seva adaptació al seu territori. 

 

Tercer.- Donar trasllat d’aquest aquest acord al Govern de la Generalitat de 

Catalunya, al Govern d’Espanya i a tots els grups parlamentaris del Parlament 

de Catalunya i del Congrés de Diputats. 

 

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

contra. A continuació es mostra el detall per grups: 

- CIU: vota a favor 

- ERC-AM: vota en contra 

- ICV-EUIA-E: vota en contra 

- PP: vota a favor 

- PSC-PM: vota en contra 

- VDPSIP: vota en contra 

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



 

 

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

grups polítics. PROPOSTA PRESENTADA PELS GRUPS MUNI CIPALS 

PSC-PM, ICV-EUiA-E, VdPsiP i ERC-AM EN DATA 26 D’AB RIL DE 2012, 

INSTANT AL GOVERN DE LA GENERALITAT A FER EFECTIVA LA 

INVERSIÓ NECESSÀRIA PER A L’EXECUCIÓ DEL CENTRE EDU CATIU 

INSTITUT-ESCOLA CAN PERIQUET.  

 

1) Instar al Govern de la Generalitat a complir la resolució parlamentària 

aprovada el passat 12 d'abril i a fer efectiva les inversions necessàries per 

l'execució de l'Institut-Escola Can Periquet. 

 

2) Traslladar aquest acord, a les persones membres del Consell Escolar 

Municipal, a les direccions de les escoles i les juntes de les AMPAS de tots els 

centres educatius del municipi, als Serveis Territorials del Departament 

d'Ensenyament, a la Conselleria d'Ensenyament del Consell Comarcal, als 

Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, i a la Conselleria 

d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. “ 

  

 

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 

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


