1.- APROVACIÓ D'ACTA ANTERIOR
- Per unanimitat dels setze regidors presents dels disset membres que
composen la Corporació, s’acordà aprovar l’acta de la sessió del Ple de
l’Ajuntament de data 28 de febrer de 2013.

2.- Hisenda. Altres. INFORME D’INTERVENCIÓ TRIMESTRAL RESPECTE
DEL PAGAMENT DE FACTURES DEL QUART TRIMESTRE DE 2012.
1.- Aprovació de l’informe de tresoreria i intervenció en relació a les factures
pendents de pagament del quart trimestre de l’exercici 2012, que s’adjunta en
annex.
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 16 vots a favor. El total
d'assistents que s'absenten en el moment de la seva votació és 1. 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 a favor

-

PSC-PM: Regidora Carme Cabeza Nieto a favor, Regidora Carme Sanz

Cabero a favor, Regidor David Abascal Garcia s'absenta, Regidor Joan
Segrelles Grau a favor, Regidor Miquel Rovira Badia a favor, Alcaldessa
Teresa Padrós Casañas a favor
- VDPSIP: vota a favor

3.-

Hisenda.

Altres.

ANUL•LACIÓ

RESOLUCIÓ

ADJUDICATÒRIA

I

CONTRACTE AMB BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO.
Primer.- No tenir en consideració les al·legacions formulades per Banesto per
haver-se presentat fora del termini atorgat a l’efecte.
Segon.- Declarar la nul·litat de ple dret, d’acord amb l’article 62.1.e de la Llei
30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment
Administratiu Comú, de la resolució d’alcaldia 1434/09, de 30 de novembre,
que va resoldre aprovar la contractació de la permuta financera.
Tercer.- Declarar la nul·litat de ple dret, d’acord amb l’article 62.1.e de la Llei
30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment
Administratiu Comú, del contracte de permuta financera subscrit per
l’alcaldessa de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans amb la entitat
“Banesto” el 28 d’octubre de 2009.”
Quart.- Sol·licitar a l’entitat bancària Banesto, els imports liquidats segons els
terminis del contracte de Permuta que es declara nul, com són un càrrec data
30/01/12 import 21.334,44 i Càrrec data 30/04/12 import 25.864,22, sumant un
total de 47.198,66 euros liquidats a Banesto. Aquest import es compensarà
amb la liquidació favorable a l’Ajuntament per part de Banesto, 3.608,34 euros,
segons es referia als atesos. S’aplicarà el tipus d’interès vigent legal, del 5%, a
cada moviment a partir de la data de realització.
Cinquè.- Sol·licitar la cancel·lació del compte corrent a Banesto, de titularitat de
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, que va obrir unilateralment la entitat
bancària, per donar compliment a clàusules del contracte que s’informa és nul
de ple dret. Tanmateix es sol·licita la cancel·lació del deute vinculat contra

l’Ajuntament i a l’esmentat compte, per un import de 64.457,26 euros a data del
darrer extracte rebut, 3/1/2013.
Sisè.- Notificar el present acord a totes les parts interessades i a la Comissió
jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya.

Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 11 vots a favor. El total
d'assistents que s'absenten en el moment de la seva votació és 6. A
continuació es mostra el detall per grups:

4.-

-

CIU: s'absenta en el moment de la votació

-

ERC-AM: s'absenta en el moment de la votació

-

ICV-EUIA-E: vota a favor

-

PP: vota a favor

-

PSC-PM: vota a favor

-

VDPSIP: vota a favor

Hisenda.

Altres.

DONAR

COMPTE

DE

LA

LIQUIDACIÓ

DE

PRESSUPOST, EXERCICI 2012.
Vist que en data 28 de febrer de 2013 l’alcaldessa aprovà mitjançant
Resolució la LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2012 amb el
resultat
següent:
Resultat Pressupostari:
1.
2.
3.
4.
5.

(+) DRETS RECONEGUTS NETS
(-) OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI
(+) Crèdits finançats amb romanent general
(+) Desviacions de finançament negatiu
(-) Desviacions de finançament positiu
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

16.395.547,60
15.090.268,84
1.305.278,76
456.883,92
567.598,47
132.674,60
2.197.086,55

Romanent de tresoreria:
1.

2.

3.
4.
5.

(+) DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A FI D’EXERCICI
Del Pressupost d’Ingressos. Ppt. Corrent
2.159.399,06
Del Pressupost d’Ingressos. Ppt. Tancat
1.539.374,44
D’altres operacions no pressupostàries
254.145,83
MENYS = Ingressos pendents aplic. Def.
61.601,21
(-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FI D’EXERCICI
Del Pressupost de Despeses. Ppt. Corrent
1.126.460,31
Del Pressupost de Despeses. Ppt. Tancat
33.249,73
D’altres operacions no pressupostàries
1.698.318,31
MENYS=Pagament pendents aplic. Def.
3.975,20
(+) FONS LÍQUIDS EN LA TRESORERIA A FI D’EXERCICI
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL
SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT
ROMANENT TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB
FINANÇ. AFECTAT

3.891.318,12

2.854.053,15

2.025.388,31
3.062.653,28
743.560,19
496.746,91

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
A Càrrec del romanent per despeses generals

1.822.346,18
657.633,69

Romanent disponible

1.164.712,49

Vist l’establert a l’article 191.3 del text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals aprovat per Decret Legislatiu 2/2004, on s’apunta que les
entitats locals hauran de confeccionar la liquidació del seu pressupost així com
que l’aprovació d’aquesta correspon al President de l’entitat local, previ informe
de la intervenció.
Vist també l’establert per l’article 193.4 de la mateixa llei on s’apunta que de la
liquidació del pressupost general un cop realitzada la seva aprovació, es
donarà compte al Ple en la propera sessió que es celebri.
D’acord amb l’assenyalat a l’apartat anterior, es donà compte al Ple de la
liquidació del Pressupost corresponent a l’exercici de 2012, aprovada per
Resolució de l’Alcaldia de data 28 de febrer de 2012.

5.-

Hisenda.

Altres.

APROVACIÓ

TARIFES

DEL

SERVEI

DE

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA DELS SUBMINISTRADORS JOAN DURAN
ALSINA I SUBMINISTRES D’AIGUA CAN PADRÓ, SL.
Primer.- Aprovar l’estructura de tarifes, amb IVA inclòs, del servei del
subministradors del servei d’aigua potable, Sr. Joan Duran Alsina i
“Subministres d’Aigua Can Padró, SL”, a Palau-solità i Plegamans per a
l’exercici 2013, segons el quadre que es relaciona a continuació que recull
l’increment del 3,4% per cent respecte de les tarifes vigents fins ara :
Tarifes servei de subministrament d’aigua potable, exercici 2013
JOAN DURAN ALSINA
- 1r. Bloc (de 0 a 15 m3/mes) ........................................... 0’41 €/m3
- 2n. Bloc (de 15 a 30 m3/mes) ........................................ 1’08 €/m3
- 3r. Bloc (excés de 30 m3/mes) ....................................... 2,02 €/m3
- Quota manteniment escomesa ....................................... 0’76 €/abonats/mes
- Quota conservació comptador ........................................ 0’84 €/abonats/mes

SUBMINISTRES D’AIGUA CAN PADRÓ, SL
- 1r. Bloc (de 0 a 15 m3/mes) ........................................... 0’37 €/m3
- 2n. Bloc (de 15 a 30 m3/mes) ........................................ 1’01 €/m3
- 3r. Bloc (excés de 30 m3/mes) ....................................... 1’74 €/m3
-

Aigua

en

alta

...................................................................

0’35

€/m3

- Quota manteniment escomesa ....................................... 0’76 €/abonats/mes
- Quota conservació comptador ........................................ 0’84 €/abonats/mes

Segon.- Comunicar aquest acord a la Comissió de Preus de Catalunya pel seu
coneixement.
Tercer.- Notificar aquest acord als titulars del subministrament d’aigua potable.
Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 16 vots a favor. El total
d'assistents que s'absenten en el moment de la seva votació és 1. A
continuació es mostra el detall per grups:
-

CIU: vota a favor

-

ERC-AM: vota a favor

-

ICV-EUIA-E: vota a favor

-

PP: Regidor David Zambrana Lorenzo s'absenta, Regidora Mercedes
Rodríguez Baeza a favor

-

PSC-PM: vota a favor

-

VDPSIP: vota a favor

6.- Planejament urbanístic. Aprovació de les diferents figures de
planejament urbanístic. APROVACIÓ PROVISIONAL PLA ESPECIAL
D’ORDENACIÓ

DE

LES INSTAL•LACIONS

DE

TELEFONIA MÒBIL,

D’INICIATIVA MUNICIPAL I REDACTAT PER LOCALRET.
1.- Aprovar provisionalment el Pla Especial d’Ordenació de les instal·lacions de
telefonia mòbil, d’iniciativa municipal i redactat per Localret, estimant
parcialment les al·legacions presentades per Vodafone España SAU en el
sentit de l’informe tècnic transcrit anteriorment, i desestimant la resta
d’al·legacions presentades pels motius exposats.
2.- Trametre l’expedient complert a la Comissió Territorial d’Urbanisme de

Barcelona instant-ne l’aprovació definitiva d’acord amb allò establert a la
normativa vigent.

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

7.-

Assumptes

generals.

Administració general

i temes

diversos

ajuntament. DONAR COMPTE DEL PLA D'IGUALTAT INTERN DE
L'AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.
Es dóna compte del Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans elaborat per l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de
Barcelona, després d’haver-se efectuat un treball de camp en el propi
ajuntament.

8.-

Assumptes

generals.

Administració general

i temes

diversos

ajuntament. APROVACIÓ DEL PLA LOCAL D’EDUCACIÓ PERMANENT DE
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.
PRIMER.- Aprovar el Pla Local d’Educació Permanent de Palau-solità i
Plegamans, juntament amb els objectius estratègics, objectius operatius i
accions a assolir per als exercicis 2012, 2013 i 2014.
SEGON.- Aprovar la constitució de la Comissió de Formació Permanent,
integrada per Tècnics dels Departaments de Joventut, Esports, DSOC, Cultura i
Educació amb l’objectiu de treballar transversalment entre les diferents
regidories per formentar l’organització d’activitats formatives, treballar la
formació des d’una perspectiva comunitària, elaborar plans, programes i

projectes per fomentar la formació de la població adulta del municipi i crear un
espai de diàleg i d’intervenció entre els departaments implicats.
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 GRUP MUNICIPAL D’ICVEUIA-EPM EN DATA 18 DE MARÇ DE 2013, REGISTRE D’ENTRADA NÚM.
2.508, INSTANT A PRESERVAR EL PODER ADQUISITIU DE LES
PENSIONS.
1. L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans insta el Govern de l’Estat a retirar
el Real Decreto Ley 28/2012, de 30 de novembre, de mesures de consolidació i
garantia del sistema de la Seguretat Social, mantenint el poder adquisitiu de les
pensions.
2. Que el Govern de l’Estat espanyol procedeixi a abonar les quantitats
deixades

de

percebre

per

aplicació

de

l’esmentada

Llei.

3. El present acord es remetrà al president del Govern de l’Estat espanyol, a
tots els grups parlamentaris del Congrés de Diputats i a les associacions de
Pensionistes i Jubilats del municipi.

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

S’hi adhereixen els Grups municipals del PSC-PM, CiU i ERC-AM.

10.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òrgan col·legiat pels
grups polítics. PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ICVEUIA EN DATA 18 DE MARÇ DE 2013, REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 2.509,
SOBRE LA RECOLLIDA SELECTIVA D’ENVASOS.
Primer.- Manifestar el nostre rebuig a la possible rebaixa a l’entorn d’un 10 %
de les retribucions d’Ecoembes als ens locals per a la recollida, transport
selecció d’envasos i d’embalatges.
Segon.- Demanar a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) que prorrogui el
conveni vigent amb Ecoembes, si cal 5 anys més, mentre dissenya amb la
cooperació local un nou model de conveni.
Tercer.- Demanar a la FMC, l’ACM i l’AMB que encapçalin la petició de la
pròrroga de l’actual conveni vigent amb Ecoembes. La voluntat del món local és
treballar junts amb l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) una proposta
alternativa.
Quart.- Demanar a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) que faciliti les
dades d’avaluació de compliment d’objectius del Programa de Gestió de
Residus Municipals de Catalunya (PROGREMIC 2007-2012).
Cinquè.- Demanar que en el nou Programa de Gestió de Residus Municipals de

Catalunya (PROGREMIC 2013-2018) s’incorporin nous objectius de prevenció,
tenint en compte un nou model de conveni amb els Sistemes Integrats de
Gestió (SIG).
Sisè.- Sol·licitar a la FMC, l’ACM i l’AMB que tinguin un paper actiu en la
defensa dels interessos dels municipis i la ciutadania respecte a la cobertura de
les despeses de les recollides subjectes al principi de la responsabilitat del
productor.
Setè.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a elaborar una llei que
permeti implantar a Catalunya el Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn
(SDDR), així com en el disseny i anàlisi del cicle de vida dels envasos i en la
prevenció del sobreenvasat.
Vuitè.- Demanar a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) que promogui
l’Observatori d’envasos i embalatges, amb la participació activa de tots els
implicats, per fomentar la prevenció i el reciclatge.
Novè.- Demanar a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) que cooperi amb
el món local donant suport tècnic per elaborar i promoure els Plans locals de
Prevenció en matèria de generació de residus.
Desè.- Obrir la participació a experts, sectors implicats i entitats socials entorn
el model i el debat, amb l’objectiu d’aconseguir una millora en la prevenció i en
la generació de residus.
Onzè.- Donar trasllat dels acords a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC),
al Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la
Presidenta del Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris, a la FMC, a
l’ACM , als grups de l’AMB, a Ecoembes, Ecovidrio i a la Xarxa Retorna.

Sotmès a votació aquest punt, s'accepta per unanimitat.
S’hi adhereixen els Grups municipals de CiU, PP i ERC-AM.

11.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òrgan col·legiat pels
grups polítics. PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ICVEUIA EN DATA 18 DE MARÇ DE 2013, REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 2.510,
DE REBUIG A L’AVANTPROJECTE DE LLEI PER A LA RACIONALITZACIÓ
I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL.
Primer.- Manifestar el rebuig d'aquest Ajuntament a l'Avantprojecte de Llei per a
la Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, subscrivint la moció
aprovada en aquest sentit pel Ple de la Diputació de Barcelona, la qual
s'adjunta a aquesta proposta.
Segon.- Traslladar aquests acords al Govern de l’Estat espanyol, als Grups
parlamentaris del Congrés i del Senat, als Grups parlamentaris del Parlament
de Catalunya, als grups de la Diputació de Barcelona, a la FMC i a l’AMC.
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

S’hi adhereixen els Grups municipals del PSC-PM, CiU i ERC-AM.

12.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òrgan col·legiat pels
grups polítics. PROPOSTA PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS
PSC-PM I ICV-EUiA A PETICIÓ DEL COMITÈ D’EMPRESA I LA SECCIÓ
SINDICAL CCOO, REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 2.697 EN DATA 21 DE
MARÇ DE 2013, CONTRA L’AVANTPROJECTE DE LLEI PER A LA
RACIONALITZACIÓ I LA SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL .
Primer. Rebutjar totalment l’Avantprojecte de Llei per a la Racionalització i la
Sostenibilitat de l'Administració Local presentada pel ministre d'Hisenda i
Administracions Públiques del Govern Espanyol pel que suposa de vulneració a
l'autonomia local, a les competències de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i
l’intent de recentralització del model de l’Administració Local
Segon. Exigir al Govern de l’Estat que no s’extralimiti en les seves
competències i no vulneri la competència de les CCAA sobre l’organització
territorial i el règim local donat que son aquestes les que han de proposar,
discutir i acordar els models territorials i competencials que facin l'arquitectura
institucional que respongui a la realitat de la CCAA, o Nacionalitats.
Tercer. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a defensar amb
fermesa les competències que li atorga l’Estatut en matèria de règim local i
expressar el recolzament explícit d’aquest Ajuntament en totes les mesures que
siguin necessàries emprendre per exercir aquesta defensa.
Quart. Instar el Govern de l’Estat a que convoqui una Mesa de diàleg per obrir
un procés de negociació amb els agents socials i polítics per a reorientar la
reforma de la Llei Bases de Règim Local, per a que aquesta signifiqui i impulsi
una política de serveis que estiguin a prop de la ciutadania i a la vegada que no
signifiqui el desmantellant de les Administracions locals.

Cinquè. Afrontar la necessitat d’enfortir les administracions locals i els serveis
públics com garants dels drets i la cohesió social en un moment en el qual
gairebé un 30% de la població aturada ja no rep cap tipus de prestació ni
subsidi per estar aturat.
Sisè. Instar al Govern de l'Estat, juntament amb el govern de les diferents
Comunitats Autònomes i les entitats municipalistes, a l'elaboració d'un nou
marc de finançament per al món local, més just, més eficaç i més eficient al
servei de les polítiques locals.
Setè. Reclamar al Govern de l’Estat la retirada de l'esborrany de la proposta
d’Avantprojecte de Llei, que envaeix i vulnera les competències de les
administracions locals i, que per al contrari compleixi amb el pagament de les
aportacions econòmiques establertes per llei, reglaments i sentències que
afecten

al

desenvolupament

de

les

competències

i

serveis

de

les

administracions locals, especialment en matèria social i educativa
Vuitè. Comunicar aquests acords al govern d'Espanya, el govern de la
Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats,
als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i als agents
socials.

Novè. Donar publicitat d’aquests acords.

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

