1.Hisenda.
Modificacions
pressupostàries.
RETRIBUCIONS
I
ASSISTÈNCIES MEMBRES DE LA CORPORACIÓ AIXÍ COM DOTACIÓ
ECONÒMICA GRUPS POLÍTICS PER L’EXERCICI 2009.
PRIMER.- Establir que per a l’exercici 2009 els membres de la Corporació que
exerceixen el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva i els que l’exerceixen
en règim de dedicació parcial percebran les retribucions que tot seguit es
relacionen vigents durant l’any 2008 i que es mantenen sense cap modificació,
conforme al següent detall:
DEDICACIÓ EXCLUSIVA :
Nom i càrrec : Mercè Pla i Blagé, Alcaldessa
Retribució mensual bruta de 3.879,69 € i dues mensualitats extres els mesos
de juny i desembre.

Nom i càrrec : Josep M. Serraviñals Arumí, Regidor

Retribució mensual bruta de 3.491,72 € i dues mensualitats extres els mesos
de juny i desembre.

Nom i càrrec : Abel Julien Vila, Regidor
Retribució mensual bruta de 3.000,00 € i dues mensualitats extres els mesos
de juny i desembre.

DEDICACIÓ PARCIAL :

Nom i càrrec: Albert Font Navarro
Temps de dedicació efectiva: dedicació mínima necessària de 3’5 hores diàries
Retribució mensual bruta de 1.454,88 € i dues mensualitats extres els mesos
de juny i desembre.

Nom i càrrec: Ivan Costa Laballos
Temps de dedicació efectiva: dedicació mínima necessària de 3’5 hores diàries

Retribució mensual bruta de 1.454,88 € i dues mensualitats extres els mesos
de juny i desembre.

Nom i càrrec: Carme Rubí Benito
Temps de dedicació efectiva: dedicació mínima necessària de 3’5 hores diàries
Retribució mensual bruta de 1.454,88 € i dues mensualitats extres els mesos
de juny i desembre.

SEGON.- Establir que la resta de regidors que no tenen dedicació exclusiva ni
parcial, percebran les següents assistències per la concurrència efectiva a les
sessions dels següents òrgans col•legiats en els imports vigents durant l’any
2008, sense cap modificació a excepció de la inclusió de la concurrència a les
sessions de la Junta de Portaveus, òrgan de recent creació conforme a la
modificació operada en el ROM:

Per assistència a cada Ple 312,82 €
Per assistència a cada Comissió Informativa 127,44 €
Per assistència a cada Junta de Govern Local 69,52 €
Per assistència a cada Comissió Interàrees Permanent 198,17 €
Per assistència a cada un dels diferents Consells Municipals 127,44 €
Per assistència a cada Comissió de Comptes 127,44 €
Per assistència a cada Junta de Portaveus 69,52€

TERCER.- Establir per l’any 2009 el manteniment de l’assignació aprovada pel
2008 a favor dels diferents Grups Polítics de la Corporació Municipal de la
dotació econòmica conforme a l’establert a l’article 73.3 de la Llei de Bases del
Règim Local amb la següent estructura:

Assignació anual per Grup Municipal 347,57 €
Assignació mensual per regidor electe 177,27 €

Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 14 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: s'absté

-

PP: vota a favor
PSC-PM: vota a favor

2.- Recursos humans. Altres. MODIFICACIONS RELATIVES A LA
DETERMINACIÓ DEL PERSONAL EVENTUAL CONFORME A L'ARTICLE
304 I CONCORDANTS DEL DECRET LEGISLATIU 2/2003, PEL QUAL
S’APROVÀ EL TEXT REFÓS DE LA LLEI MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL
DE CATALUNYA.
PRIMER.- Modificar la denominació de les places de personal eventual
determinades pel Ple en sessió de data 3 de juliol de 2007 conforme al següent
detall, circumstància que no afectarà als drets de les persones nomenades per
l’Alcaldia per ocupar les places inicialment determinades pel Ple a l’acord
esmentat:

DENOMINACIÓ CÀRREC (Ple 3/7/2007)
Cap d’Administració i Economia
Coordinador Indústria, Comerç i Turisme
Coordinador de Medi Ambient
Coordinador de Cultura, Patrimoni i Festes
Secretaria Alcaldia i Relacions Institucionals
Coordinador Comunicació
Coordinador d’Àrees

NOVA DENOMINACIÓ
Gerent
Director/a Activitats Econòmiques i
Desenvolupament
Director/a de Medi Ambient
Director/a de Cultura, Joventut i
Esports.
Cap de Gabinet d’Alcaldia
Director/a de Comunicació
Director/a Urbanisme, Via pública i
Transports

SEGON: Aprovar el règim de dedicació de les places corresponents a
Director/a de Comunicació i Director/a d’Urbanisme, Via Pública i Transports,
que passa a ser de dedicació plena.
La retribució de cada plaça es percebrà en 14 pagues de 2 578’08 cada una,
dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants
corresponents a les mensualitats de juny i desembre.
TERCER.- La dedicació plena del personal assenyalat amb aquesta condició
implicarà, a més del compliment de la jornada laboral ordinària de la resta del
personal municipal, que han de ser-hi a disposició de la Corporació en
qualsevol moment en que sigui requerit a l'efecte, sense perjudici de que
puguin exercir d'altres activitats, sempre i quan no suposin detriment a la seva
dedicació.

QUART.- La descripció dels llocs de treball destinats al personal eventual serà
l'assenyalada.
CINQUÈ.- Procedir a les pertinents adaptacions en la relació de llocs de treball.
SISÈ.- Modificar les assignacions establertes a la Base 29 apartat 2 de les
d’Execució del Pressupost per l’exercici 2009 pel que fa a les retribucions del
personal eventual que resten fixades en els mateixos imports assignats per a
les places en la seva antiga denominació per a l’exercici 2008, conforme al
següent detall:
- La remuneració per a l’exercici 2009 corresponent al Gerent serà de l’ordre de
3.477’39 € mensuals.
- La remuneració per a l’exercici 2009 corresponent al Director/a d’Activitats
Econòmiques i Desenvolupament serà de l’ordre de 2.578’ 08 € mensuals.
- La remuneració per a l’exercici 2009 corresponent al Director/a de Medi
Ambient serà de l’ordre de 2.578’08 € mensuals.
- La remuneració per a l’exercici 2009 corresponent al Director/a de Cultura,
Joventut i Esport serà de l’ordre de 2.578’08 € mensuals.
- La remuneració per a l’exercici 2009 corresponent al/la Cap de Gabinet
d’alcaldia serà de l’ordre de 2.685’98 € mensuals.
- La remuneració per a l’exercici 2009 corresponent al Director/a de
Comunicació i al Director/a d’Urbanisme, via Pública i Transports serà per a
cada una de les places, la indicada a l’apartat 2 d’aquesta proposta.

Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 8 vots a favor i 8 vots en
contra. A continuació es mostra el detall per grups:
- CIU: vota a favor
- ERC-AM: vota a favor
- ICV-EUIA: vota en contra
- PP: vota a favor
- PSC-PM: vota en contra

Atès l’empat, per 8 vots a favor de CiU, Esquerra-AM i PP i 8 vots en contra del
PSC-PM i ICV-EUiA, efectuada de nou la votació i persistint l’empat, s’aprovà
amb el vot de qualitat de l’alcaldessa conforme a l’establert a l’article 46.2.d) de
la Llei 7/85, de Bases del Règim Local:

3.- Recursos humans. Altres. MODIFICACIÓ RELACIÓ LLOCS DE
TREBALL I PLANTILLA.
PRIMER.- MODIFICACIÓ DE LES FITXES DESCRIPTIVES DEL LLOC DE
TREBALL NÚMEROS 9, 86 I 30, CORRESPONENTS A LES PLACES DEL
CAP DE LA RÀDIO MUNICIPAL (ABANS DIRECTOR DE LA RÀDIO), TÈCNIC
AUXILIAR DE COMUNICACIÓ (ABANS TÈCNIC AUXILIAR EMISSORA DE
RÀDIO), I ENGINYER TÈCNIC DE VIA PÚBLICA (ABANS ENGINYER
TÈCNIC), RESPECTIVAMENT, I CREACIÓ DE LA FITXA NÚMERO 92
CORRESPONENT A LA PLAÇA D’ENGINYER TÈCNIC D’URBANISME.
SEGON.- CREACIÓ DE NOVES PLACES: UNA PLAÇA DE CAPORAL DE LA
POLICIA, UNA PLAÇA D’AGENT DE LA POLICIA, UNA PLAÇA TEMPORAL
D’ARQUITECTE I UNA PLAÇA DE PROFESSOR DE PTT, TOTES ELLES
DOTADES EN EL PRESSUPOST DEL 2009.
TERCER.- CREACIÓ DE NOVES PLACES: UNA PLAÇA DE CAPORAL DE LA
POLICIA, UNA PLAÇA D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL I UNA PLAÇA DE
CONSERGE D’EQUIPAMENTS CULTURALS, ENCARA NO DOTADES EN EL
PRESSUPOST DEL 2009, DE LES QUALS JA EXISTEIX FITXA
DESCRIPTIVA.
QUART.- CREACIÓ DE LA FITXA DESCRIPTIVA RELATIVA A PLACES JA
EXISTENTS PER CANVI DE LES TASQUES QUE REALITZEN: OPERARI/A
DE MANTENIMENT D’EQUIPAMENTS.
CINQUÈ.- CREACIÓ DE NOVES PLACES I, EN EL SEU CAS, DE LES
CORRESPONENTS FITXES DESCRIPTIVES.
SISÈ.- ESMENA DE LA DUPLICITAT DE NÚMERO EN DUES FITXES.
SETÈ.- MODIFICACIÓ DE LA FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL
NÚMERO 85, CORRESPONENT A LA PLAÇA DE DINAMITZADOR/A
COMERCIAL,
TRANSFORMANT-LA
EN
LA
PLAÇA
D’AUXILIAR
ADMINISTRATIVA DE SERVEIS SOCIALS .
VUITÈ.- MODIFICACIÓ DE LA FITXES DESCRIPTIVES DELS LLOCS DE
TREBALL DEL PERSONAL EVENTUAL I CREACIÓ DE NOVES FITXES
CORRESPONENT A PERSONAL EVENTUAL EXISTENT.
NOVÈ.- MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.
Aprovar modificar, en virtut de l’anterior acord, la relació de llocs de treball i
l’organigrama funcional de l’exercici 2009, aprovada en sessió plenària de data
27 de novembre de 2003 i modificada posteriorment en sessions celebrades el
27 de gener i 29 de setembre de 2005, 25 de gener de 2007, 25 d’octubre de
2007, 12 de febrer de 2008 i 31 de juliol de 2008 en els termes que figura en
l’Annex VIII.

DESÈ.- PUBLICITAT.
Publicar la modificació esmentada en el termini dels trenta dies següents als de
l’aprovació al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i trametre còpies a l’Administració de l’Estat i al Departament de
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya.

Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 8 vots a favor i 8 vots en
contra. A continuació es mostra el detall per grups:
- CIU: vota a favor
- ERC-AM: vota a favor
- ICV-EUIA: vota en contra
- PP: vota a favor
- PSC-PM: vota en contra

Atès l’empat, per 8 vots a favor de CiU, Esquerra-AM i PP i 8 vots en contra del
PSC-PM i ICV-EUiA, efectuada de nou la votació i persistint l’empat, s’aprovà
amb el vot de qualitat de l’alcaldessa conforme a l’establert a l’article 46.2.d) de
la Llei 7/85, de Bases del Règim Local.

4.- Assumptes generals. Administració general i temes
ajuntament. APROVACIÓ ORDENANÇA RECOLLIDA RESIDUS.

diversos

I. APROVAR INICIALMENT l’Ordenança municipal que reguli la Recollida de
Residus, 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, al
diari La Vanguardia 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, resulten un total de 8 vots a favor, 6 vots en
contra i 2 abstencions. A continuació es mostra el detall per grups:
- CIU: vota a favor
- ERC-AM: vota a favor
- ICV-EUIA: s'absté
- PP: vota a favor
- PSC-PM: vota en contra

5.- Assumptes generals. Administració general i temes diversos
ajuntament. APROVACIÓ REGLAMENT ÚS DEIXALLERIA MUNICIPAL.
I. APROVAR INICIALMENT el Reglament d’Ús de la Deixalleria Municipal,
segons el text que s’adjunta en annex als presents acords.
II. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA els presents acords i el text del
Reglament d’Ús de la Deixalleria Municipal 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, al diari La Vanguardia 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, el Reglament 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.

6.- Assumptes generals. Administració general i temes diversos
ajuntament. DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL DE 16 DE GENER DE 2009, RELATIUS A

L’APROVACIÓ DELS PROJECTES D’OBRES A FINANÇAR MITJANÇANT
EL FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL, AIXÍ COM LA REALITZACIÓ DE
LES INVERSIONS PROJECTADES.

Es dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessió
de data 16 de gener de 2009, relatius a l’aprovació de projectes d’obres a
finançar mitjançant el Fons Estatal d’Inversió Local, així com la realització de
les inversions projectades

7.- Mocions polítiques .Mocions presentades a l'òrgan col·legiat pels
grups polítics. PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CiU EN
RELACIÓ A LA SITUACIÓ EN EL PROXIM ORIENT.
Primer.- Condemnar de manera rotunda els atacs d’Israel en territori palestí.
Segon.- Demanar el cessament immediat i definitiu de les hostilitats per part de
tots els contendents i en conseqüència un alto el foc permanent en la zona.
Tercer.- Adherir-se a la crida dels organismes internacionals perquè garanteixin
l’assistència i protecció necessàries a la població civil i assegurin l’arribada
d’ajuda humanitària , aliments i medicines.
Quart.- Reclamar el manteniment de la treva que Hamàs havia trencat , per tal
de recuperar el compromís per un acord de pau iniciat al procés d’Annápolis al
2007, comptant amb l’auspici de les instàncies internacionals; al mateix temps
que reclama a Israel que respecti aquest Dret Internacional, la Carta dels Drets
Humans i compleixi les 15 resolucions que l’ONU ha aprovat des de l’any 2006.
Cinquè.- Reiterar la nostra ferma convicció que el diàleg entre les parts és
l’única via per una solució pacífica i durable al conflicte, des del compromís
amb la cultura de la pau, que ha expressat de manera amplia i reiterada la
ciutadania de Palau-solità i Plegamans, així com la via del desenvolupament i
cooperació internacional.
Sisè.- Constatar també que tots els habitants de la zona, israelians i palestins
han de poder viure amb seguretat al seu territori i no han d’estar
permanentment sota l’amenaça de ser atacats.
Setè.- Comunicar aquests acords a totes les forces polítiques catalanes amb
representació al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al
Parlament Europeu.>>

Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 15 vots a favor i 1 vots en
contra. A continuació es mostra el detall per grups:
- CIU: vota a favor
- ERC-AM: vota a favor
- ICV-EUIA: vota a favor
- PP: vota en contra
- PSC-PM: vota a favor

La proposta inicial assenyalada a l’enunciat d’aquest punt és substituïda per
una altre consensuada entre els grups municipals de CiU, ERC-AM, PSC-PM,
PP i ICV-EUiA, que sotmesa a votació és aprovada per 15 vots a favor de CiU,
Esquerra-AM, PSC-PM i ICV-EUiA i el vot en contra del PP.

8.- Mocions polítiques .Mocions presentades a l'òrgan col·legiat pels
grups polítics. PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSC EN
DATA 19 DE GENER DE 2009, REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 318,
RELATIVA A LA CONDEMNA ROTUNDA DELS ATACS D’ISRAEL A GAZA I
CRIDA D’ALTO EL FOC.
- Aprovar la retirada per haver quedat integrada en la proposta sotmesa a
votació el punt 8 d’aquesta sessió plenària.

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

9.- Mocions polítiques .Mocions presentades a l'òrgan col·legiat pels
grups polítics. PROPOSTA PRESENTADA PEL PSC EN DATA 22 DE
GENER DE 2009, REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 402, EN RELACIÓ A LA
INDEMNITZACIÓ DEL SR. OLIVÉ.

- Aprovar la retirada de la proposta a petició del grup que l’ha instada,
manifestant-se, tanmateix, per part de la representant del grup d’ICV-EUiA la
retirada de la seva proposta relacionada amb el mateix tema i registrada

d’entrada amb el número 594, atès que entre tots els membres de la
Corporació es consensua la realització d’una Comissió Informativa per la
setmana següent a fi i efectes d’estudiar i debatre el problema plantejat.

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

10.- Assumptes generals .Administració general i temes diversos
ajuntament. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS EMESES PER
L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA.
Per part de l’Alcaldessa es dóna compte de les Resolucions de l’Alcaldia
emeses des de l’última sessió plenària, el detall de les quals ha estat lliurat a la
Comissió Informativa.

