PLE ORDINARI 30 DE MARÇ DE 2017
Hora inici: 19:00h.
Hora acabament: 21:32 h.

Assistents:
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.

TERESA PADRÓS CASAÑAS (PSC-CP)
MARIA CARME CABEZA NIETO (PSC-CP)
MIQUEL ROVIRA BADIA (PSC-CP)
MARIA DEL CARME SANZ CABERO (PSC-CP)
MARC SANABRIA ROBLEDO (PSC-CP)
JAUME OLIVERAS MALLA (CIU)
JORDI PUJOL LOZANO (CiU)
LAURA NAVARRO CEBALLOS (CiU)
LUISA FERNÁNDEZ GARCÍA (GANEMOS PALAU)
JUAN MARTÍNEZ NIETO (C’s)
ANDRÉS MARTÍNEZ PALACIO (C’s)
JORDI MÉNDEZ CORDOBÉS (CUP-CAV-PA).
JORDI PLAZA i NUALART (ERC-AM)
MARIA ÀNGELS MARCUELLO MARTINEZ (ICV-E)
MIQUEL TRUYOLS i ROCABRUNA (REGIDOR NO ADSCRIT)

Secretària:
Sra. M. ASSUMPCIÓ RODRÍGUEZ MARÍN
Interventor:
Sr. ESAÚ SOTO MARTÍNEZ

Són absents a la sessió el Sr. JOSÉ LUIS HERAS MARCOS (REGIDOR NO
ADSCRIT) i la Sra. MERCEDES RODRIGUEZ BAEZA (PP)

Quan són les 19:05 hores, durant l’exposició del punt 2, s’incorpora el regidor
Sr. Jordi Pujol Lozano.

CPISR-1 C Maria
Assumpció
Rodríguez Marín

CPISR-1 C Teresa
Padrós Casañas

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE DATA 23 DE FEBRER DE 2017.

- Per unanimitat dels catorze regidors presents dels disset membres que
composen la Corporació, s’acordà aprovar l’acta de la sessió del Ple de
l’Ajuntament de data 23 de febrer de 2017.

2.- DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DE LA DENOMINACIÓ DEL
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ A GRUP MUNICIPAL DE
PDECAT-DEMÒCRATES.
Conforme a l’establert als articles 26 i 27 del ROM i als efectes de la seva
actuació corporativa els/les regidors/es es van constituir en grups polítics en la
forma i amb els drets que s’estableixen al Reglament esmentat.
Els grups polítics es va constituir mitjançant un escrit dirigit a l’Alcaldia signat
per tots els seus integrants, presentat a la Secretaria de l’Ajuntament dins els
cinc dies hàbils següents a la constitució de la Corporació i del qual es donà
compte al Ple celebrat en sessió extraordinària de data 30 de juny de 2015.
Entre els diferents grups, hi havia el Grup municipal CiU , constituït pels
regidors Jaume Oliveras Malla, Jordi Pujol Lozano i Laura Navarro Ceballos,
sent designat com a Portaveu el Sr. Jaume Oliveras Malla i suplents els
regidors Sr. Jordi Pujol Lozano i Sra. Laura Navarro Ceballos.
Posteriorment, en data 28 de febrer de 2017 registre d’entrada núm. 2672, els
regidors Jaume Oliveras Malla, Jordi Pujol Lozano i Laura Navarro Ceballos,
presenten comunicació subscrita pels mateixos manifestant la modificació de
la denominació de Grup Municipal de Convergència i Unió a Grup Municipal de
PDECAT- DEMÒCRATES, document del que es dona lectura i del que els
regidors resten assabentats.

3.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2016.

Vist que en data 28 de febrer de 2017 l’alcaldessa aprovà mitjançant Resolució
la LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2016 amb el resultat
següent:
De l’esmentada liquidació es dedueix el 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

20.958.172,79
18.662.241,56
2.295.931,23
1.525.611,98
352.284,15
772.745,68
3.401.081,68

De l'esmentada liquidació es dedueix el següent Romanent de Tresoreria:
1.

2.

3.

4.
5.

(+) DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A FI D’EXERCICI
Del Pressupost d’Ingressos. Ppt. Corrent
4.023.853,90
Del Pressupost d’Ingressos. Ppt. Tancat
6.514.009,52
D’altres operacions no pressupostàries
25.455,43
MENYS = Ingressos pendents aplic. Def.
54.361,45
(-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FI D’EXERCICI
Del Pressupost de Despeses. Ppt. Corrent
567.675,51
Del Pressupost de Despeses. Ppt. Tancat
22.749,73
D’altres operacions no pressupostàries
1.982.567,38
MENYS=Pagament pendents aplic. Def.
31.470,64
(+) FONS LÍQUIDS EN LA TRESORERIA A FI D’EXERCICI

10.508.957,40

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL
SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT
ROMANENT TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB
FINANÇ. AFECTAT

12.922.147,77
5.330.012,24
1.452.556,61

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

2.541.521,98

4.954.712,35

6.139.578,92

Conseqüentment, la liquidació del Pressupost dóna un resultat de 7.592.135,53,Euros, descomptats els saldos de dubtós cobrament, dels quals la quantitat de
1.452.556,61,- esta afectada per despeses amb finançament afectat.
Després de la comprovació de que existeixen suficients recursos financers i de
l’elaboració d’un estat comprensiu de les operacions de la Liquidació del Pressupost
que poden incorporar-se al pressupost immediat següent i que ascendeix a la quantitat
total de 4.851.005,65,- euros, cal especificar que el seu finançament queda distribuït
de la següent manera:
1.

2.

3.

Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat:
1.452.556,61,- euros (per romanent afectat a despeses que tenen un
finançament aliè específic).
A càrrec del Romanent de tresoreria per despeses generals:
3.168.922,21,- euros (per les despeses incorporades finançades amb
aportació municipal).
A càrrec de compromisos ferms d’aportacions afectats a determinats
romanents: 229.526,83,- euros.

D’aquesta manera de l’esmentada Liquidació del Pressupost es dedueix el
següent Romanent disponible:
Romanent de tresoreria total
Romanent de tresoreria afectat a despeses amb
finançament afectat
Romanent de tresoreria per a despeses generals
Quantitat utilitzada a càrrec del romanent de tresoreria per
despeses generals

7.592.135,53
1.452.556,61
6.139.578,92
3.168.922,21

2.970.656,71
Romanent disponible
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 2016, aprovada per
Resolució de l’Alcaldia de data 28 de febrer de 2017.

4.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2017

Per 11 vots a favor dels grups municipals PSC-CP, PDECAT-DEMÒCRATES,
GANEMOS PALAU i CIUTADANS, i 4 abstencions del grup municipal ERC-AM,
CUP, ICV-E i del regidor no adscrit Sr. Miquel Truyols, s’acordà:
Primer.- Referent a l'estat de despeses o crèdits inicials del Pressupost de
despeses, les aplicacions pressupostàries que han sofert transferències de crèdit
quedaran de la següent manera:
ESTAT DE DESPESES: Modificacions

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

50501/43100/489100
40501/23100/46600
50503/43300/46610
40407/33480/48903
40412/33600/62203

CONSIGNACIÓ
CONSIGNACIÓ
ANTERIOR
MODIFICACIÓ
FINAL

DESCRIPCIÓ
CONVENI DESENVOLUPAMENT
DEL COMERÇ LOCA.L
APORTACIÓ XARXA DE MUNICIPIS
A L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
APORTACIO PROJECTES
SUPRAMUNICIPALS
CONVENI ASSOCIACIÓ FANCON
RESTAURACIÓ CASA FOLCH

0,00

40.000,00

40.000,00

0,00

650,00

650,00

0,00
0,00
48.546,97

7.000,00
8.000,00
30.000,00

7.000,00
8.000,00
78.546,97

TOTAL MODIFICACIONS

85.650,00

ESTAT DE DESPESES: Minoracions
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ

50501/43100/48900
50505/43110/22620
40501/23120/22711
50503/43300/47900

SUBVENCIONS ENTITATS
DESENVOLUPAMENT DEL
COMERÇ LOCAL
ACTIVITATS FIRES I MERCATS
PROGRAMA AJUT RESIDÈNCIES
PREMIS A L’EMPRENEDURIA

CONSIGNACIÓ
ANTERIOR

10.000,00
89.500,00
6.000,00
15.000,00

MODIFICACIÓ

-10.000,00
-30.000,00
-650,00
-7.000,00

CONSIGNACIÓ
FINAL

0,00
59.500,00
5.350,00
8.000,00

40407/33490/22613
40412/33600/63206

ACTIVITATS JOVENTUT
EDIFICI COOPERATIVA

28.100,00
30.000,00

TOTAL MODIFICACIONS

-8.000,00
-30.000,00

20.100,00
0,00

-85.650,00

Segon.- Determinar la fórmula de finançament de diversos projectes d’inversió
del pressupost del 2017 que s’han suplementat a càrrec d’altres aplicacions
pressupostàries corresponents al capítol VI. Així doncs, es proposa l’aprovació
del següent canvi de finançament:

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

40412/33600/63206
10000/91200

40412/33600/62203

DESCRIPCIÓ
REFORMA EDIFICI DE LA
COOPERATIVA
PRÉSTEC BANC DE
SABADELL 2016

CONSIGNACIÓ
INVERSIÓ

FINANÇAMENT
PREVIST

CANVI DE
FINANÇAMENT
PROPOSAT

30.000,00

-30.000,00

30.000,00

RESTAURACIÓ CASA
FOLCH

30.000,00

Tercer.- 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.

5.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24, REGULADORA DE
LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS CULTURALS I SOCIALS.

Per unanimitat dels 15 regidors presents, s’acordà:

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com
el seu text refós:

Ordenança Fiscal núm. 24

Taxa per a la prestació de serveis culturals i socials

En el seu article 5è, apartat D), en relació a la prestació del servei de
Teleassistència.
Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2017, així com el text refós aprovat,
seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals
aprovades de nou o modificades 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 les Ordenances, 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, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.

6.- ACORD D'AMPLIACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, I ALHORA DE REVOCACIÓ DE
DETERMINADES FUNCIONS, AIXÍ COM DE MODIFICACIÓ, CONFIRMACIÓ
I CLARIFICACIÓ DE L’ABAST D’ANTERIORS ACORDS DE DELEGACIÓ.

Per unanimitat dels 15 regidors presents, i amb el quòrum establert a l’art.
47.1.h) de la Llei 7/85, reguladora de les bases del règim local, s’acordà:

PRIMER.- Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu
Organisme de Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les
competències de gestió de la taxa que a continuació s'especifica:

•

Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb
entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de
domini públic local i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena

Les facultats atribuïdes al concepte abans esmentat són les que tot seguit es
detallen:
Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris
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

·
·
·
·
·
·

SEGON.- Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu
Organisme de Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les
competències de gestió de la taxa que a continuació s'especifica:
•

Taxa de cementiri municipal

Les facultats atribuïdes al concepte abans esmentat són les que tot seguit es
detallen:
Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris
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

·
·
·
·
·

TERCER.- Revocar la delegació efectuada per aquest Ajuntament a favor de la
Diputació de Barcelona, respecte a la gestió i recaptació dels conceptes de
taxes que tot seguit es detallen:
•
•
•

Taxa per utilització de locals i instal·lacions culturals
Taxa per utilització d'instal·lacions esportives
Taxa servei emissora municipal

QUART.- Modificar la delegació efectuada per aquest Ajuntament a favor de la
Diputació de Barcelona, respecte a la recaptació dels conceptes que tot seguit
es detallen:
•
•

Taxa per la prestació del servei d'escola bressol
Taxa per a la prestació dels serveis culturals i socials, amb exclusió de
l'apartat relatiu al ball per a la gent gran

Les facultats atribuïdes als conceptes abans esmentats són les que tot seguit
es detallen:
·
·
·
·
·
·
·

Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals
en les liquidacions per ingrés directe
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

CINQUÈ.- Especificar que els acords municipals adoptats amb anterioritat a
aquesta data, relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona a l'empara
del que preveu l'article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, abasten les
facultats de gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret
públic que a continuació s'enumeren:
I.- Impost sobre béns immobles
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
·
·
·
·
·
·
·
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions
individuals en les liquidacions per ingrés directe
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.- Impost sobre activitats econòmiques
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions
individuals en les liquidacions per ingrés directe
Revisió i comprovació de les declaracions presentades
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
Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats
Econòmiques
Actuacions d'informació i assistència als contribuents
Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes
tasques
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions
individuals en les liquidacions per ingrés directe
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.- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Concessió i denegació de beneficis fiscals
Revisió de les autoliquidacions presentades
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris
Pràctica de notificacions de les liquidacions
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi
realitzat per l’ORGT
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
Actuacions d’informació i assistència als contribuents
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

V.– Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Concessió i denegació de beneficis fiscals
Revisió de les autoliquidacions presentades
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris
Pràctica de notificacions de les liquidacions
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi
realitzat per l’ORGT
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin

·
·
·

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
Actuacions d’informació i assistència als contribuents
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

VI.- Contribucions especials
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
·
·
·
·
·
·
·

Notificacions individuals en les liquidacions per ingrés directe
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

VII.- Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès
general
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Concessió i denegació de beneficis fiscals
Revisió de les autoliquidacions presentades
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris
Pràctica de notificacions de les liquidacions
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi
realitzat per l’ORGT
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
Actuacions d’informació i assistència als contribuents
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

VIII.- Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals
domèstics i comercials
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions
individuals en les liquidacions per ingrés directe
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

IX.- Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública
amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre
espai de domini públic local i les reserves de via pública per aparcament,
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions
individuals en les liquidacions per ingrés directe
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

X.- Taxa de cementiri municipal
·
·

Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris

Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions
individuals en les liquidacions per ingrés directe
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

·
·
·
·
·
·
·

XI.- Altres taxes per
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb finalitat lucrativa
Taxa per la utilització privativa del domini públic local, horts urbans,
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions
Taxa per la instal·lació de quioscos a la via pública
Taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol
remoguda en la via pública del paviment o de les voreres
Taxa per expedició de documents administratius
Taxa de llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria
d'urbanisme
Taxa per serveis urbanístics
Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat
dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència,
comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a
l'inici de les activitats
Taxa per a la prestació dels serveis culturals i socials, amb exclusió de
l'apartat relatiu al ball per a la gent gran
Taxa per la utilització de la deixalleria municipal
Taxa per la tinença, captura, manutenció i eliminació d'animals domèstics
Taxa per la prestació del servei d'escola bressol
Taxa per als serveis d'autoritzacions sanitàries de funcionament, de registre
sanitari municipal i control sanitari

Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
·
·
·
·
·
·
·

Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals
en les liquidacions per ingrés directe
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

XII.- Preu públic per la prestació d'activitats esportives a les instal·lacions
municipals
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
·
·
·
·
·
·
·

Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals
en les liquidacions per ingrés directe
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

XIII.- Quotes d'urbanització
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
·
·
·
·
·
·
·

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

XIV.- Execucions subsidiàries
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
·
·
·
·
·
·
·

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

XV.- Sancions administratives
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
·
·
·
·
·
·
·

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

XVI.- Concessions administratives
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
·
·
·
·
·
·

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament
Recaptació dels deutes en període 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

XVII.- Costes
administratius

judicials

derivades

de

procediments

contenciosos

Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
·
·
·
·
·
·
·

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

XVIII.- Altres ingressos de dret públic, tant tributaris com no tributaris
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:

·
·
·
·
·
·
·

Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals
en les liquidacions per ingrés directe
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

SISÈ.- 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.
SETÈ.- Correspon a la Diputació de Barcelona, a través de l'Organisme de
Gestió Tributària, en l'exercici de les funcions delegades de gestió, inspecció i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic descrits en els apartats
primer, segon i cinquè d'aquest acord, establir els llocs i els mitjans de
pagament d'acord amb la normativa que sigui d'aplicació, l'Ordenança general
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic, la
gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona o es realitza
mitjançant col·laboració interadministrativa, i la normativa interna de la
Diputació de Barcelona reguladora de la prestació d'aquest servei.
VUITÈ. La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en
aquest acord es regeix per les següents regles:
Regla primera. La delegació atorgada té caràcter general i produirà els
seus efectes des de la seva acceptació per la Diputació de Barcelona i
per un termini de dos anys a comptar des d’aquesta data.
Tanmateix, la durada de la delegació s'entendrà prorrogada 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, liquidació, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic, la gestió dels quals ha estat
delegada en la Diputació de Barcelona o es realitza mitjançant
col·laboració interadministrativa i en la normativa interna de la Diputació
de Barcelona, reguladora de la prestació d'aquest servei.
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,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic, la gestió
dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona o es realitza
mitjançant col·laboració interadministrativa i en la normativa interna de la
Diputació de Barcelona, reguladora de la prestació d'aquest servei.
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. 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, la presidència 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 en
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 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 del seu 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
c.

d.
e.
f.

de constrenyiment, degudament justificades.
Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment
executiu, degudament justificades, en els supòsits de baixes
acordades per l’Ajuntament.
Dirigir la prestació del servei i nomenar al seu càrrec el personal que
calgui per a la gestió del servei.
Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el
Reglament General de Recaptació i en les disposicions concordants.
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, liquidació, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic, la gestió dels quals ha estat delegada en la
Diputació de Barcelona o es realitza mitjançant col·laboració
interadministrativa.
Pel que respecta 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. L’Organisme de Gestió Tributària reuneix la consideració
“d’encarregat del tractament” respecte de les dades personals que
l’administració delegant aporti, per tal de materialitzar la delegació
efectuada, i adoptarà les mesures tècniques i organitzatives adequades
per a la protecció de totes les dades personals, tant de les aportades per
l’administració delegant com de les que aportin
directament els
contribuents.
A tal efecte, l’Organisme de Gestió Tributària únicament tractarà les
dades facilitades per l’administració delegant conforme a les instruccions
que rebi d’aquesta; no aplicarà o utilitzarà aquestes dades amb una
finalitat distinta a l’objecte de la delegació i no comunicarà les dades a
terceres persones, ni tan sols per a la seva conservació -llevat que la Llei
General Tributària o qualsevol altra norma amb rang de llei ho autoritzi-,
o què l’Organisme hagi de contractar prestacions de caràcter material o
tècnic que comportin el tractament de les dades amb una empresa o
empreses alienes; en aquest darrer supòsit el contractista de l’ORGT
també tindrà la consideració d’encarregat del tractament.

Als efectes contemplats en aquesta Regla onzena, l’Organisme de
Gestió Tributària queda expressament facultat per l’ajuntament delegant
per tal d’efectuar les peticions d’informació amb transcendència tributària
i comunicació o cessió de dades que es deriven dels articles 93, 94 i 95
de la Llei general tributària, o qualsevol altra norma que contempli dites
comunicacions o cessions.
Les dades que trameti l’administració delegant s’incorporaran als fitxers
de dades personals que corresponen de l’Organisme de Gestió
Tributària, els quals van ser creats i regulats pel decret de la presidència
de la Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió tributària de
data 14 de desembre de 2010, publicat en el BOPB de data 17 de gener
de 2011 i què figuren inscrits en el Registre de protecció de dades de
Catalunya de l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.
Les mesures de seguretat d’aquest fitxer són de nivell mig, d’acord amb
allò establert al R.D. 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter
personal.
Regla dotzena. Són 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.
NOVÈ.- 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, de la delegació que és objecte de revocació, així com de les
delegacions modificades i especificades i un cop acceptades publiqui aquest
acord de delegació, revocació, modificació i especificació, per a general
coneixement, juntament amb l’acord d’acceptació de la delegació, de revocació,
modificació i especificació, 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.

7.- APROVACIÓ DE L’ACORD REGULADOR DE LES CONDICIONS DE
TREBALL DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I
PLEGAMANS, PERÍODE 2016-2019.

Per 12 vots a favor dels grups municipals PSC-CP, PDECAT DEMÒCRATES,
GANEMOS PALAU, CIUTADANS i ICV-E, i 3 abstencions de la CUP, ERC-AM
i del regidor no adscrit, Sr. Miquel Truyols, s’acordà:

Aprovar en la seva integritat l’Acord regulador de les condicions de treball del
personal de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, amb els seus annexos,
el qual té una vigència que va des del dia 1 de gener de 2016 a 31 de
desembre de 2019, condicionant l’aprovació d’aquest document a l’emissió
d’informe favorable per part del Servei d’Assistència en Recursos Humans de
la Diputació de Barcelona, o bé el servei que aquesta tingui a bé designar. Una
vegada es disposi de l’informe favorable, es farà tramesa de l’Acord al Servei
Territorial del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, pel seu registre
i posterior publicació.

8.- ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS A LA
XARXA DE MUNICIPIS LGTBI.
Per unanimitat dels 15 regidors presents, s’acordà:

Primer.- Aprovar l’adhesió a la Xarxa de Municipis LGTBI.
Segon.- Comprometre’s a:
1. Fomentar la igualtat i el dret de totes les persones a la lliure expressió de
la diversitat identitària, afectiva i sexual com a valors intrínsecs a la nostra
institució i a la defensa pública dels mateixos.
2. Articular respostes preventives davant actes d’homofòbia, lesbofòbia,
transfòbia, intersexofòbia i bifòbia que tinguin lloc als nostres pobles i ciutats.

3. Generar els mecanismes oportuns en els diferents àmbits d’actuació
municipal tot posant èmfasi en:
•
•
•

•

La defensa de la igualtat i el respecte a la pluralitat d’identitats i
d’expressions de gènere i a les diverses orientacions afectives i sexuals.
Lluitar contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la intersexofòbia i la
bifòbia de manera continuada i des dels diversos àmbits d’actuació
municipal.
Impulsar actuacions que permetin un enfocament integral de les polítiques
de gènere i LGTBI amb l’elaboració de plans i/o programes d’Igualtat.

Tercer.- Nomenar com a representant la senyora Luisa Fernández García, en
qualitat de regidora d’Igualtat.
Quart.- Traslladar aquest acord a la Xarxa de Municipis LGTBI.

9.- MOCIÓ SUBSCRITA PELS GRUPS MUNICIPALS QUE INTEGREN
L’EQUIP DE GOVERN COMPOST PELS GRUPS MUNICIPALS PSC-CP,
PDECAT-DEMÒCRATES, GANEMOS PALAU I EL GRUP MUNICIPAL
CIUTADANS, RELATIVA A LA SENTÈNCIA DEL TC EN REFERÈNCIA A
L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA.

Per unanimitat dels 15 regidors presents, s’acordà:
Primer.- Instar el Govern de l’Estat perquè presenti, amb urgència, un projecte
de llei de modificació del TRLHL per la qual els supòsits d’inexistència
d’increment de valor del sòl deixin d’estar subjectes a l’Impost sobre l’Increment
del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) i situï el marc jurídic
d’aquest impost en els termes establerts a l’esmentada Sentència del TC.
Segon.- Instar el Govern de l’Estat a incloure en la Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat per a 2017 una partida específica per compensar els
ajuntaments, en el cas que, per efecte d’una Sentència del Tribunal

Constitucional, hagin de procedir a la devolució de quantitats liquidades en
concepte de l’IIVTNU aplicat en relació a terrenys el valor dels quals no havia
experimentat cap increment.
Tercer.- Posar a disposició dels ciutadans assessorament en tot allò referent a
la gestió i liquidació de l’impost sobre l’increment de Valors del Terrenys de
Naturalesa Urbana.
Quart.- Promoure, juntament amb les entitats municipalistes, un debat públic al
voltant del finançament dels ens locals, amb l’objectiu que esdevinguin unes
administracions sostenibles econòmicament i puguin desenvolupar de forma
eficient les competències que els pertoquen.
Cinquè .- Notificar aquest acord al Govern de l’Estat , als diferents grups del
Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats i del Senat i a les entitats
municipalistes.

10- MOCIÓ PER MILLORAR EL SERVEI DE RODALIES RENFE A
CATALUNYA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PDECATDEMÒCRATES.

Per 13 vots a favor dels grups municipals PSC-CP, PDECAT-DEMÒCRATES,
GANEMOS PALAU, ERC-AM, CUP, ICV-E i del regidor no adscrit Sr. Miquel
Truyols, i 2 abstencions de CIUTADANS, s’acordà:

Primer.- Instar a la Generalitat de Catalunya que no s'accepti cap canvi en els
horaris de Rodalies de Catalunya que empitjorin els temps de viatge si no es
disposa del subministrament per part d’ADIF de la informació detallada dels
motius del canvi efectuat i de les mesures concretes i calendaritzades, en un
breu període de temps, de reversió de la situació per a recuperar els temps de
viatge que afecten negativament als usuaris dels serveis de Rodalies de
Catalunya.
Segon.- Instar al Govern de l’Estat a la realització amb caràcter urgent de les
inversions per desactivar les limitacions temporals de velocitat (LTV) existent
en els serveis de Rodalies de Catalunya per garantir un servei digne als usuaris
de Catalunya.

Tercer.- Instar al Govern de l’Estat l’execució de les inversions previstes en els
diferents acords subscrits, en el Pla de Rodalia de Barcelona i en l’acord dels
306 M d’€, així com l’execució de la resta d’actuacions demanades en els
diferents fòrums de coordinació i seguiment d’actuacions estatals a Catalunya
entre la Generalitat i l’Estat.
Quart.- Instar al Govern de l’Estat a complir amb tots els compromisos derivats
del traspàs de competències a la Generalitat de Catalunya sobre els serveis de
Rodalies de Catalunya i específicament a:
-

Transferir anualment a la Generalitat de Catalunya els recursos
establerts als acords de traspàs, necessaris per a finançar l’explotació
dels serveis.

-

Impulsar la formalització del contracte de gestió del servei amb
l’empresa operadora Renfe

-

Formalitzar el conveni per a la participació de la Generalitat de
Catalunya en la gestió de les estacions ferroviàries.

Cinquè.- Instar al Govern de l’Estat al traspàs de la infraestructura (vies i
estacions) per completar el traspàs de Rodalies de Catalunya, mitjançant la
segregació de la xarxa ferroviària d’interès general per tal que la Generalitat
pugui assumir la totalitat de competències sobre el conjunt del sistema
ferroviari de Catalunya.

11.- PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANSPARTIT DE LA CIUTADANIA, DE DATA 17 DE MARÇ DE 2017, REGISTRE
D’ENTRADA NÚM. 3.629, SOBRE LA RESPONSABILITAT I EL
MANTENIMENT DE L'EDUCAClÓ INFANTIL DE 0 A 3 ANYS.

Per 14 vots a favor dels grup municipals PSC-CP, PDECAT-DEMÒCRATES,
GANEMOS PALAU, CIUTADANS, CUP, ICV-E i del regidor no adscrit Sr.
Miquel Truyols, i 1 abstenció del grup municipal ERC-AM, s’acordà aprovar la
proposta presentada pel grup municipal Ciutadans en data 17 de març de
2017, registre d’entrada núm. 3.629, sobre la responsabilitat i el manteniment
de l'educació infantil de 0 a 3 anys, s’acordà:
1. Instar al Govern de la Generalitat a destinar una dotació

2.

3.

4.

5.

6.
7.

pressupostària adient per a l’educació de 0 a 3 anys, fins arribar
progressivament als nivells d’inversió de 2.011.
Que des de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, s’apliquin les
bonificacions adients per garantir les ajudes corresponents, facilitant
així la conciliació de la vida laboral i familiar.
Que l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i les famílies que estan
fent en aquests moments l'esforç econòmic de cobrir la manca de
finançament de les Institucions superiors aportaven fins fa poc,
manifesta la seva voluntat, en la mesura de les seves possibilitats i
en el termini que els recursos ho permetin, d'aportar els recursos
necessaris per cobrir la demanda real, afavorint i subvencionant el
màxim possible les famílies menys afavorides.
Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a fer efectiu el
pagament del deute pendent amb l´Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans en referència a les escoles bressol.
Instar al Govern de l´Estat a reconduir la situació actual, permetent la
contractació de personal, tenint en compte que l’ Ajuntament de
Palau-solità i Plegamans està sanejat econòmicament.
Divulgar aquesta moció als mitjans de comunicació a l’abast de
l’Ajuntament.
Notificar l’acord d’aquest Ple a la Conselleria d’Ensenyament, a la
Mesa del Parlament i els grups presents al Parlament de Catalunya, a
les entitats municipalistes, les associacions educatives i les AMPA del
municipi.

12.- PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ICV-E DE DATA 20
DE MARÇ DE 2017, REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 3677, PER EXIGIR AL
GOVERN DE LA GENERALITAT L’INCREMENT DE LA DESPESA EN
SALUT PER A REDUIR LES LLISTES D’ESPERA I POSAR FI A LA
SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA EN QUÈ ES TROBA LA SANITAT PÚBLICA A
CATALUNYA.

Per 14 vots a favor dels grup municipals PSC-CP, PDECAT-DEMÒCRATES,
GANEMOS PALAU, CIUTADANS, CUP, ICV-E i del regidor no adscrit Sr.
Miquel Truyols, i 1 abstenció del grup municipal ERC-AM, s’acordà aprovar la

proposta presentada pel grup municipal ICV-E de data 20 de març de 2017,
registre d’entrada núm. 3.677, per exigir al govern de la Generalitat l’increment
de la despesa en salut per a reduir les llistes d’espera i posar fi a la situació
d’emergència en què es troba la sanitat pública a Catalunya, s’acordà:

-

-

-

-

-

Demanar al Departament de Salut que consensuï amb els municipis i les
entitats en defensa de la sanitat publica l’obertura dels punts d’atenció
que varen deixar d’obrir 24 hores a l’any 2011, i també d’altres com
almenys un d’aquestes característiques a Mollet i altres poblacions del
Baix Valles per reduir les urgències hospitalàries i dotar als ambulatoris
de CUAPS amb suficients recursos materials i personals.
Demanar al Departament de Salut que les llista d’espera a la atenció
primària pel metge de capçalera i pediatria no superin les 48 hores.
Demanar al Departament de Salut que el període d’espera als boxes
dels pacients que estiguin a urgències hospitalàries i necessitin un llit no
sigui superior a 24 hores.
Demanar que el Pla Integral presentat a l’abril 2016 pel Conseller de
Salut per complir amb els objectius de reduir les llistes d’espera
augmentant l’activitat assistencial tingui la assignació pressupuestaria
2017 dels 100 milions d´euros compromesos.
Exigim la reposició de les plantilles de treballadors que ha perdut el
sistema públic des de l’any 2011, amb la convocatòria dels concursosoposicions corresponents, i la recuperació dels drets arrabassats que
han situat als treballadors i treballadors de la salut en una situació límit.
Fer un reconeixement a les entitats, plataformes, Marea Blanca,
sindicats i treballadors/es de la Sanitat Pública per la seva tasca positiva
en defensa del sistema públic de salut universal, equitatiu, solidari i de
qualitat.
Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al
Departament de Salut, als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a la Marea Blanca de Catalunya i a la Plataforma en Defensa
de la Salut Publica Baix Vallès.

13.- PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC-AM DE DATA
20 DE MARÇ DE 2017, REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 3686, D’ADHESIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS AL CONVENI MARC
ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL I LA
COOPERATIVA SOM ENERGIA.

Per unanimitat dels 15 regidors presents, s’acordà aprovar la proposta
presentada pel grup municipal ERC-AM de data 20 de març de 2017, registre
d’entrada núm. 3.686, d’adhesió de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans al
conveni marc entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i la Cooperativa
Som Energia, s’acordà:
Primer.- Que l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, s’adhereixi al conveni
marc signat entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i la cooperativa
Som Energia, que adjuntem a la moció.
Segon.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental i a
la cooperativa Som Energia.

14.- PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC-AM DE DATA
20 DE MARÇ DE 2017, REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 3689, PER LA
REFORMA HORÀRIA.

Per unanimitat dels 15 regidors presents, s’acordà, aprovar la proposta
presentada pel grup municipal ERC-AM de data 20 de març de 2017, registre
d’entrada núm. 3.689, per la reforma horària, s’acordà:
Primer.- Constatar formalment la irracionalitat dels horaris i els seus efectes nocius
per a la salut, les relacions familiars, socials, laborals, educatives, d’oci i, de forma
especial, per a la integració, en condicions de igualtat, de la dona en el mercat laboral.
Segon.- Reconèixer el paper impulsor de la plataforma Iniciativa per a la reforma
horària- Ara és l’hora.

Tercer.- Donar suport al Parlament de Catalunya i al Govern per tal que
estudiïn i proposin fórmules que permetin racionalitzar els horaris i que
considerin aquest un projecte important de país.
Quart.- Fer el seguiment, a nivell municipal, amb les següents atribucions:
1. Fer el seguiment de les iniciatives que provinguin del Parlament i del
Govern.
2. Estudiar i recomanar l’aplicació a l’Ajuntament d’aquelles normatives
aprovades en el Parlament i comunicades pel Govern que afectin la reforma
horària a nivell local.
3. Convidar a la plataforma per a la Reforma Horària-Ara és l’hora a
col·laborar amb l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans per organitzar

actes i/o activitats per conscienciar a la població de Palau-solità i Plegamans
de la necessitat del canvi horari.
>>

17.- 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 data 16 i 27 de febrer i 2 de
març de 2017, que han tingut lloc des de l’última sessió plenària:

Registre General de Resolucions d'Alcaldia
Núm. Ordre

D. i H. Pres.

Negociat

Extracte

2017/141

13/02/2017 13:57

SERVEIS ECONÒMICS,
FINANCERS I COMPRES

RELACIÓ NÚM. 22
RESOPD(AVOD)0210

2017/142

13/02/2017 13:57

SERVEIS ECONÒMICS,
FINANCERS I COMPRES

RELACIÓ DE PAGAMENTS DE
DESPESES I FACTURES GENER 17

2017/143

13/02/2017 14:31

MEDI NATURAL

RESOLUCIO NETEJA DE LA FINCA
SITUADA AL CARRER REUS

2017/144

14/02/2017 08:19

SERVEIS JURIDICS I RRHH

DANYS MOBILIARI URBÀ

2017/145

14/02/2017 08:21

SERVEIS JURIDICS I RRHH

ORDENANT PAGAMENT
DESPERFECTES EN RECLAMACIÓ

2017/146

14/02/2017 13:02

ACTIVITATS

RESOLUCIÓ ALCALDIA
REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ DE
L'EXPEDIENT DE CANVI
SUBSTANCIAL

2017/147

14/02/2017 13:04

ACTIVITATS

RESOLUCIÓ ALCALDIA
REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ
SOBRE L'EXPEDIENT INSTAT
DE CANVI NO
SUBSTANCIAL DE L'ACTIVITAT

2017/148

14/02/2017 13:32

ACTIVITATS

RESOLUCIÓ ALCALDIA
REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ
EXPEDIENT CANVI NO SUBSTANCIAL
DE L'ACTIVITAT

2017/149

14/02/2017 13:44

ACTIVITATS

RESOLUCIÓ ALCALDIA INCOACIÓ
EXPEDIENT SANCIONADOR A
L'EMPRESA ALIMENTACIÓ
PER INCOMPLIMENT
DE L'ORDENANÇA DE CIVISME PER
REALITZAR LES TASQUES DE
CARREGA I DESCARREGA FORA
D'HORES

2017/150

15/02/2017 13:57

ESTADÍSTIQUES

RESOLUCIÓ INCOACIÓ EXPEDIENT
DE BAIXA PER INSCRIPCIÓ
INDEGUDA AL PADRÓ MPAL.
D'HABITANTS

2017/151

15/02/2017 19:31

ÀREA D'ESPORTS

APROVAR LA BAIXA DEL REBUT
D'AEM

2017/152

15/02/2017 19:33

ÀREA D'ESPORTS

APROVAR LA BAIXA DEL REBUT
D'AEM

2017/153

16/02/2017 08:53

SERVEIS ECONÒMICS,
FINANCERS I COMPRES

RELACIÓ NÚM. 3 TRASFERÈNCIES
BANCARIES 13febrerbbva

2017/154

16/02/2017 13:28

SERVEIS JURIDICS I RRHH

ORDENANT PAGAMENT PER EMBÚS
EN XARXA MUNICIPAL DE
CLAVEGUERAM

2017/155

16/02/2017 13:33

SERVEIS JURIDICS I RRHH

DANYS A MOBILIARI URBÀ

2017/156

16/02/2017 13:36

SERVEIS JURIDICS I RRHH

DENEGANT ALS DELEGATS DE
PERSONAL LA PETICIÓ FETA PER
INSTÀNCIA DE 10/02/2017 AMB
NÚMERO DE REGISTRE 1855

2017/157

17/02/2017 08:17

SALUT PÚBLICA

ATORGAR
LA LLICÈNCIA MUNICIPAL DE
TINENÇA I CONDUCCIÓ DE GOSSOS
POTENCIALMENT PERILLOSOS

2017/158

17/02/2017 08:33

SALUT PÚBLICA

ATÈS QUE L'INFORME VETERINARI
NO CONSIDERA EL GOS DE RAÇA
DÀLMATA I NÚM. DE XIP
985120029993553, PROPIETAT DE LA
SRA. MARIA ELENA GARCIA PÉREZ
CON A GOS POTENCIALMENT
PERILLÓS, NO S'HA DE TRAMITAR LA
CORRESPONENT LLICÈNCIA PER LA
TINENÇA I CONDUCCIÓ

2017/159

17/02/2017 10:13

SERVEIS JURIDICS I RRHH

RECONEIXEMENT QUART TRIENNI
PERSONAL LABORAL

2017/160

17/02/2017 10:15

SERVEIS JURIDICS I RRHH

RECONEIXEMENT TERCER TRIENNI
PERSONAL LABORAL

2017/161

17/02/2017 10:25

SERVEIS JURIDICS I RRHH

RECONEIXEMENT DOTZÈ TRIENNI
FUNCIONARI

2017/162

17/02/2017 11:32

SERVEIS JURIDICS I RRHH

RECONEIXEMENT NOVÈ TRIENNI
PERSONAL LABORAL

2017/163

17/02/2017 11:33

SERVEIS JURIDICS I RRHH

RECONEIXEMENT QUART TRIENNI
PERSONAL LABORAL

2017/164

17/02/2017 11:34

SERVEIS JURIDICS I RRHH

RECONEIXEMENT SETÈ TRIENNI
PERSONAL LABORAL

2017/165

17/02/2017 11:36

SERVEIS JURIDICS I RRHH

RECONEIXEMENT SETÈ TRIENNI
PERSONAL LABORAL

2017/166

17/02/2017 11:51

SERVEIS ECONÒMICS,
FINANCERS I COMPRES

MODIFICACIÓ PRESSUPOST 1/2017
INCORPORACIÓ ROMANENTS

2017/167

17/02/2017 12:55

URBANISME

2017/168

17/02/2017 13:00

URBANISME

RESOLUCIÓ ALCALDIA INCOACIÓ
EXPEDIENT SANCIONADOR
PER
ABOCAMENTS IL·LEGALS A LA FINCA
DEL BOSC DE CAN PARERA
RESOLUCIÓ ALCALDIA
DESESTIMANT EL RECURS DE
REPOSICIÓ INTERPOSAT

2017/169

17/02/2017 13:42

URBANISME

CONTRA LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
DE DATA 9 DE MAIG DE 2016
RESOLUCIÓ ALCALDIA PER
DESIGNAR REPRESENTACIÓ DE

L'AJUNTAMENT PER LA
INTERPOSICIÓ DEL RECURS
D'APEL·LACIÓ PRESENTAT PER LA

2017/170

17/02/2017 14:42

ACTIVITATS

RESOLUCIÓ ALCALDIA APROVACIÓ
LA BAIXA DE LA LIQUIDACIÓ PER
HAVER DUPLICAT EL COBRAMENT

2017/171

21/02/2017 11:22

SERVEIS ECONÒMICS,
FINANCERS I COMPRES

RELACIÓ NÚM. 7 TRANSFERÈNCIES
BANCARIES 20febrerbbva

2017/172

21/02/2017 14:30

SERVEIS ADMINISTRATIUS

2017/173

22/02/2017 08:44

URBANISME

2017/174

22/02/2017 08:47

URBANISME

2017/175

22/02/2017 11:01

SERVEIS ECONÒMICS,
FINANCERS I COMPRES

Requeriment
de la documentació
indicada a la clàusula 13a. apartat 2 del
PCAP i de la garantia definitiva de
l'expedient de contractació 2017/001
suport de microinformàtica.
Resolució aprovant informe tècnic en
relació a l'estudi basic de seguretat i
salut per obres de construcció i
enginyeria civil a la xarxa de Palau
durant l'any 2017 per part de Telefonica
de España, SAU
Resolució autoritzant a Telefonica de
España, SAU a la substitució de diversos
marcs i tapes d'arquetes en mal estat al
c/ Maria Jesus Frances Bravo amb les
condicions assenyalades pel tècnic al
seu informe
RELACIÓ NÚM. 28 RESOPD0220

2017/176

22/02/2017 11:03

SERVEIS ECONÒMICS,
FINANCERS I COMPRES

RELACIÓ NÚM. 29
RESOPD(AVOD)0220

2017/177

23/02/2017 09:07

SERVEIS JURIDICS I RRHH

ADMETRE A TRÀMIT RECLAMACIÓ
PATRIMONIAL RP 6772_2016

2017/178

23/02/2017 09:09

SERVEIS JURIDICS I RRHH

ADMISSIÓ A TRÀMIT RECLAMACIÓ
PATRIMONIAL RP 343_2017

2017/179

23/02/2017 10:31

URBANISME

RESOLUCIO EXPEDIENT OBRES
2016/87 PER A LA CONSTRUCCIO
D'UN HABITATGE

2017/180

23/02/2017 12:41

SERVEIS ECONÒMICS,
FINANCERS I COMPRES

MODIFICACIÓ PRESSUPOST 2/2017

2017/181

23/02/2017 15:11

URBANISME

RESOLUCIO DESISTIMENT
SOL·LICITUD LLICENCIA D'OBRES

2017/182

24/02/2017 08:15

ÀREA D'ESPORTS

APROVAR LA BAIXA DEL REBUT
D'AEM

2017/183

24/02/2017 09:16

ESTADÍSTIQUES

2017/184

24/02/2017 09:34

SALUT PÚBLICA

RESOLUCIÓ BAIXA DEFINITIVA PER
INSCRIPCIÓ INDEGUDA AL PADRÓ
MPAL. D'HABITANTS D'ACORD AMB
INFORME FAVORABLE DEL CONSELL
D'EMPADRONAMENT
ATORGAR
LA LLICÈNCIA MUNICIPAL DE
TINENÇA I CONDUCIÓ DE GOSSOS
POTENCIALMENT PERILLOSOS

2017/185

24/02/2017 11:11

SERVEIS ADMINISTRATIUS

2017/186

24/02/2017 13:40

ÀREA D'ESPORTS

2017/187

24/02/2017 13:43

ÀREA D'ESPORTS

APROVAR LA BAIXA DELS REBUTS
D'AEM

2017/188

24/02/2017 15:27

POLICIA LOCAL

2017/189

28/02/2017 08:16

SERVEIS ECONÒMICS,
FINANCERS I COMPRES

INCOANT EXPEDIENTS
SANCIONADORS A LES PERSONES
INDICADES A LA RELACIÓ ANNEXA
NÚMERO 17007522.
RESOLUCIÓ ALCALDIA RELACIÓ
NÚMERO 36

2017/190

28/02/2017 08:21

SERVEIS ECONÒMICS,
FINANCERS I COMPRES

RESOLUCIÓ ALCALDIA BONIFICACIÓ
ESCOLA MUSICA

2017/191

28/02/2017 08:27

SERVEIS ECONÒMICS,
FINANCERS I COMPRES

RESOLUCIÓ ALCALDIA BONIFICACIÓ
ESCOLA DE MÚSICA

2017/192

28/02/2017 10:32

ACTIVITATS

RESOLUCIÓ ALCALDIA
REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ
VISITA INSPECCIÓ REALITZADA A
L'ACTIVITAT

2017/193

02/03/2017 08:13

SERVEIS ECONÒMICS,
FINANCERS I COMPRES

RELACIÓ NÚM. 33 RESOPD0224

Aprovació bases i convocatòria procés
selecció per a la creació d'una Borsa de
Treball de personal Tècnic/a Auxiliar de
Cultura i Festes.
APROVAR LA BAIXA DELS REBUTS
D'AEM

2017/194

02/03/2017 08:15

SERVEIS ECONÒMICS,
FINANCERS I COMPRES

RELACIÓ NÚM. 34
RESOPD(AVOD)0224

2017/195

02/03/2017 08:16

SERVEIS ECONÒMICS,
FINANCERS I COMPRES

RELACIÓ NÚM. 8 27febrebbva

2017/196

02/03/2017 09:12

SALUT PÚBLICA

ATORGAR
LA LLICÈNCIA MUNICIPAL
DE TINENÇA I CONDUCCIÓ DE
GOSSOS POTENCIALMENT
PERILLOSOS

2017/197

02/03/2017 09:19

SALUT PÚBLICA

ATORGAR
LA LLICÈNCIA MUNICIPAL
DE TINENÇA I CONDUCCIÓ DE
GOSSOS POTENCIALMENT
PERILLOSOS

2017/198

02/03/2017 09:36

URBANISME

2017/199

02/03/2017 10:30

SALUT PÚBLICA

RESOLUCIO INCOACIO EXPEDIENT
SANCIONADOR RELATIU ALS
ABOCAMENTS DE TERRES I RUNES A
LA FINCA SITUADA AL BOSC DE CAN
PARERA
DONAR DE BAIXA L'ACTIVITAT DE
QUIOSC AMB VENDA DE
LLAMINADURES SITUAT A
L'AVINGUDA CATALUNAY S/N

2017/200

A 02/03/2017 12:40

2017/201

ACTIVITATS

NOTIFICACIÓ RESPOSTA A LES
MOLÈSTIES PRODUÏDES PEL BAR

02/03/2017 15:14

SERVEIS JURIDICS I RRHH

2017/202

02/03/2017 15:15

SERVEIS JURIDICS I RRHH

2017/203

03/03/2017 10:13

SALUT PÚBLICA

ATRIBUINT
LA
RESPONSABILITAT DE LA
COORDINACIÓ DE LA BRIGADA
D'OBRES
APROVANT ELS HAVERS A ABONAR
ALS REGIDORS EN EL MES DE
FEBRER DE 2017 PER ASSISTÈNCIA
A ÒRGANS DE GOVERN
APROVAR LA RELACIÓ D'UN TOTAL
DE 42 LIQUIDACIONS EN CONCEPTE
DE LA TAXA PER LA TINENÇA,
CAPTURA, MANUTENCIÓ I
ELIMINACIÓ D'ANIMALS DOMÈSTICS I

DE LA TAXA PER D'AUTORITZACIONS
SANITÈRIES DE FUNCIONAMENT PER
UN IMPORT TOTAL DE 976,97 €
RECONEIXENT EL DRET A LA
PERCEPCIÓ DE LA PART
PROPORCIONAL ACREDITADA DE LA
PAGA EXTRA DE NADAL 2016

2017/204

03/03/2017 10:26

SERVEIS JURIDICS I RRHH

2017/205

03/03/2017 10:30

SERVEIS JURIDICS I RRHH

RECONEIXENT EL DRET A LA
PERCEPCIÓ DEL FACTOR
RESPONSABILITAT I DIFICULTAT
TÈCNICA

2017/206

03/03/2017 11:33

ACTIVITATS

RESOLUCIÓ ALCALDIA
REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ
EXPEDIENT
PER A L'AMPLIACIÓ DE
L'ACTIVITAT

2017/207

03/03/2017 14:46

SERVEIS SOCIALS

RESOLUCIÓ CONCEDINT LA
TARGETA D'APARCAMENT PER A
PERSONES AMB DISCAPACITAT

2017/208

03/03/2017 14:48

SERVEIS SOCIALS

RESOLUCIÓ CONCEDINT LA
TARGETA D'APARCAMENT PER A
PERSONES AMB DISCAPACITAT

2017/209

06/03/2017 08:32

SERVEIS JURIDICS I RRHH

2017/210

06/03/2017 12:44

POLICIA LOCAL

DENEGANT LA PETICIÓ
FETA
MITJANÇANT INSTÀNCIA DE
9/02/2017 I REGISTRE NÚMERO 1832
ESTIMANT LES AL·LEGACIONS
PRESENTADES

2017/211

06/03/2017 15:12

SERVEIS ADMINISTRATIUS

AJORNAMENT MESA CONTRACTACIÓ
OBERTURA SOBRE 2, EXPT. 2017/002

2017/212

07/03/2017 08:16

ESTADÍSTIQUES

2017/213

07/03/2017 08:18

ESTADÍSTIQUES

2017/214

07/03/2017 08:20

ESTADÍSTIQUES

2017/215

07/03/2017 08:22

ESTADÍSTIQUES

RESOLUCIÓ INCOACIÓ EXPEDIENT
DE BAIXA PER INSCRIPCIÓ
INDEGUDA AL PADRÓ MPAL.
D'HABITANTS
RESOLUCIÓ INCOACIÓ EXPEDIENT
DE BAIXA PER INSCRIPCIÓ
INDEGUDA AL PADRÓ MPAL.
D'HABITANTS
RESOLUCIÓ INCOACIÓ EXPEDIENT
DE BAIXA PER INSCRIPCIÓ
INDEGUDA AL PADRÓ MPAL.
D'HABITANTS
RESOLUCIÓ INCOACIÓ EXPEDIENT
DE BAIXA PER INSCRIPCIÓ
INDEGUDA AL PADRÓ MPAL.
D'HABITANTS

2017/216

07/03/2017 08:42

SERVEIS ECONÒMICS,
FINANCERS I COMPRES

BAIXA I ALTA REBUTS ESCOLA
MÚSICA ORGT

2017/217

07/03/2017 08:46

SERVEIS ECONÒMICS,
FINANCERS I COMPRES

MODIFICACIÓ TAXA MERCAT 1ER.
TRIMESTRE

2017/218

07/03/2017 08:47

SERVEIS ECONÒMICS,
FINANCERS I COMPRES

OBERTURA DIPÒSIT ESTALVI
B.SABADELL 200.000,00 13 MESOS
0,05 % INTERÈS

2017/219

07/03/2017 08:50

URBANISME

2017/220

07/03/2017 09:00

SERVEIS ECONÒMICS,
FINANCERS I COMPRES

RESOLUCIO INCOACIO EXPEDIENT
PROTECCIO LEGALITAT
URBANISTICA TANCAMENT FINCA C/
FONT CANTONADA C/ PUJOL
RESOLUCIO ALCALDIA RELACIÓ 40

2017/221

07/03/2017 09:05

URBANISME

OBRES DE MILLORA FAÇANES CAN
SIDRO

2017/222

07/03/2017 09:25

SALUT PÚBLICA

SANCIONAR
AMB LA IMPOSICIÓ D'UNA
MULTA DE 100€ PER NO EVITAR LA
FUGIDA DEL SEU GOS

2017/223

07/03/2017 09:40

URBANISME

RESOLUCIO PARALITZACIO OBRES
PASSATGE CAN CLAPES

2017/224

07/03/2017 11:32

SERVEIS JURIDICS I RRHH

DESESTIMANT RECLAMACIÓ
PATRIMONIAL SR. MARC PAGES
GUTIERREZ RP6123_2015

2017/225

07/03/2017 12:53

ACTIVITATS

RESOLUCIÓ ALCALDIA DEIXANT
SENSE EFECTES I PROCEDIR A
L'ARXIU DE L'EXPEDIENT 2010/10

2017/226

07/03/2017 12:55

ACTIVITATS

RESOLUCIÓ ALCALDIA DEIXANT
SENSE EFECTES L'EXPEDIENT DE
CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT
URBANÍSTICA

2017/227

07/03/2017 13:28

POLICIA LOCAL

2017/228

07/03/2017 13:28

POLICIA LOCAL

2017/229

08/03/2017 09:48

INCOANT EXPEDIENTS
SANCIONADORS A LES PERSONES
INDICADES A LA RELACIÓ ANNEXA
NÚMERO 17009180.
INCOANT EXPEDIENTS
SANCIONADORS A LES PERSONES
INDICADES A LA RELACIÓ ANNEXA
NÚMERO 17010522.
Aprovació bases i convocatòria del
concurs-oposició lliure de dues places

d'Agent Policia Local, vacants a la
plantilla de personal funcionari de
l'Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans.
RESOLUCIÓ ALCALDIA
GRATIFICACIÓ EXTRAORDINARIA

2017/230

08/03/2017 14:36

SERVEIS JURIDICS I RRHH

2017/231

09/03/2017 08:15

SERVEIS ECONÒMICS,
FINANCERS I COMPRES

APROVAR LIQUIDACIONS PREU
PÚBLIC ACTIVITATS ESPORTIVES

2017/232

09/03/2017 08:46

SERVEIS ECONÒMICS,
FINANCERS I COMPRES

RELACIÓ NÚM. 9 TRANFERÈNCIA
BANCARIA 6marçbbva

2017/233

09/03/2017 09:52

SERVEIS ECONÒMICS,
FINANCERS I COMPRES

RELACIÓ NÚM. 35 DESPESES
DIVERSES ADO FEBRER

2017/234

09/03/2017 10:46

SERVEIS JURIDICS I RRHH

DANYS MOBILIARI URBÀ CARRER
OLIANA

2017/235

09/03/2017 13:08

POLICIA LOCAL

2017/236

09/03/2017 13:38

MEDI NATURAL

INCOANT EXPEDIENTS
SANCIONADORS A LES PERSONES
INDICADES A LA RELACIÓ ANNEXA
NÚMERO 17011722.
RESOLUCIO D'ALCALDIA INICIANT
EXPEDIENT D'EXECUCIO
SUBSIDIARIA EN RELACIO A LA
NETEJA DE LA FINCA SITUADA AL
CARRER PERPINYA,

2017/237

09/03/2017 14:59

URBANISME

2017/238

10/03/2017 12:28

SERVEIS ECONÒMICS,
FINANCERS I COMPRES

2017/239

10/03/2017 12:32

SERVEIS ECONÒMICS,
FINANCERS I COMPRES

RELACIÓ NÚM. 42
RESOPD(AVOD)0303

2017/240

10/03/2017 14:18

SERVEIS ECONÒMICS,
FINANCERS I COMPRES

NOVA LIQUIDACIÓ TX OCUPACIÓ VIA
PÚBLICA BANCO SANTANDER

2017/241

10/03/2017 15:30

URBANISME

2017/242

13/03/2017 08:21

URBANISME

RESOLUCIO EXPEDIENT OBRES
MAJORS EXP 2016 89 PER A
REFORMA PARCIAL INTERIOR AMB
CANVI D'US
RESOLUCIO D'ALCALDIA ORDRE

RESOLUCIO INCOANT ORDRE
D'EXECUCIO EN RELACIO A
L'OBERTURA DE LA TANCA
PRACTICADA A LA FINCA SITUADA A
L'AV. CAMI REIAL,
RELACIÓ NÚM. 37 RESOPD0303

D'EXECUCIO EN RELACIO A
L'OBERTURA DE LA TANCA
PRACTICADA A LA FINCA SITUADA A
L'AV. CAMI REIAL. PASSAT
TERMINI SENSE DONAR-SE
COMPLIMENT SI'IMPOSARA AL
PROPIETARI UNA PRIMERA MULTA
COERCITUVA PER IMPORT DE 300 €
RELACIÓ APROVACIÓ PAGAMENTS
DESPESES I FACTURES FEBRER
2017

2017/243

13/03/2017 11:29

SERVEIS ECONÒMICS,
FINANCERS I COMPRES

2017/244

13/03/2017 12:29

URBANISME

RESOLUCIO EXPEDIENT
PARCEL·LACIO FINCA C/ ACACIES

2017/245

14/03/2017 07:52

SERVEIS ECONÒMICS,
FINANCERS I COMPRES

APROVAR BAIXA I DEVOLUCIÓ TX.
ENTRADA VEHICLES GUALS

2017/246

14/03/2017 07:53

SERVEIS ECONÒMICS,
FINANCERS I COMPRES

RELACIÓ NÚM. 10 TRANSFERÈNCIES
BANCARIES 13marçbbva

2017/247

14/03/2017 09:05

SERVEIS JURIDICS I RRHH

RECONEIXEMENT TERCER TRIENNI
PERSONAL FUNCIONARI

2017/248

14/03/2017 09:36

SALUT PÚBLICA

2017/249

14/03/2017 10:32

ACTIVITATS

2017/250

14/03/2017 11:03

SERVEIS JURIDICS I RRHH

INICIAR EXPEDIENT SANCIONADOR
DECRET INCOACIÓ
SEGONS
DECRET LEGISLATIU 2/2008 DE 15
D'ABRIL I LES ORDENANCES
MUNICIPLAS
RESOLUCIÓ ALCALDIA
AUTORITZACIÓ RODATGE ANUNCI
DURANT ELS DIES 14 I 15 DE MAIG
DE 2017 AL CARRER MONTJUÏC I ALS
JARDINS DE LA MASIA DE CAN
FALGUERA
REDISTRIBUCIÓ DE LA JORNADA DE
TREBALLS G.T.R I A.G.G

2017/251

14/03/2017 11:50

URBANISME

RESOLUCIO AUTORITZACIO
TRASLLAT FANAL I COMUNICACIO
IMPORT FEINES

2017/252

14/03/2017 12:46

FESTES

2017/253

14/03/2017 15:02

ACTIVITATS

Carta agraïment a les entitats
participants a la Rua de Carnestoltes
2017
RESOLUCIÓ INCOACIÓ EXPEDIENT
SANCIONADOR PER EXERCIR
L'ACTIVITAT SENSE PERMIS A L'AV.
CATALUNYA

2017/254

14/03/2017 15:18

POLICIA LOCAL

2017/255

15/03/2017 08:21

SERVEIS ADMINISTRATIUS

2017/256

15/03/2017 08:24

SERVEIS ADMINISTRATIUS

2017/257

15/03/2017 08:31

SERVEIS ECONÒMICS,
FINANCERS I COMPRES

2017/258

15/03/2017 08:33

SALUT PÚBLICA

2017/259

15/03/2017 08:51

SALUT PÚBLICA

2017/260

15/03/2017 10:03

SALUT PÚBLICA

2017/261

15/03/2017 10:54

SERVEIS ECONÒMICS,
FINANCERS I COMPRES

2017/262

15/03/2017 10:59

SERVEIS ECONÒMICS,
FINANCERS I COMPRES

2017/263

15/03/2017 16:51

ÀREA D'ESPORTS

2017/264

15/03/2017 17:10

ÀREA D'ESPORTS

APROVAR LA BAIXA DEL REBUT
D'AEM

2017/265

15/03/2017 17:13

ÀREA D'ESPORTS

APROVAR LA BAIXA DELS REBUTS
D'AEM

INCOANT EXPEDIENTS
SANCIONADORS A LES PERSONES
INDICADES A LA RELACIÓ ANNEXA
NÚMERO 17013166.
Aprovació bases i convocatòria procés
de selecció per a la creació d'una Borsa
de Treball de PEÓ DE LA BRIGADA DE
MANTENIMENT I SERVEIS.
AMPLIACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ
PROPOSICIONS CONTRACTACIÓ
SERVEI LEGIONEL·LA. EXPT.
2017/003.
RESOLUCIÓ ALCALDIA RELACIÓ
NÚMERO 47

DECRET INCOACIÓ DE L'EXPEDIENT
SANCIONADOR
PER LA
COMISSIÓ D'UNA INFRACCIÓ LLEU
DEL DECRET LEGISLATIU 2/2008 I
LES ORDENANCES MUNICIPAL
ANIMAL DE COMPANYIA
ATORGAR
LA LLICÈNCIA MUNICIPAL
DE TINENÇA I CONDUCCIÓ DE
GOSSOS POTENCIALMENT
PERILLOSOS PEL GOS
DE RAÇA AMERICAN
ORDENAR AL BANCO SANTANDER,
EN CUANTO COMO PROPIETARIO DE
LA FINCA SITUADA EN LA CALLE
FLEQUERS
LA EJECUCIÓN
DE LA LIMPIEZA DE TODA LA
SUPERFICIE
RELACIÓ APROVACIÓ FEBRER
FACTURES I DESPESES PAGADES

RESOLUCIÓ APROVACIÓ
COMPENSACIÓ DEUTES AMB EL
CONSELL COMARCAL VALLES
OCCIDENTAL
APROVAR LA BAIXA DELS REBUTS
D'AEM

2017/266

16/03/2017 08:42

SERVEIS ADMINISTRATIUS

2017/267

16/03/2017 11:58

SERVEIS ECONÒMICS,
FINANCERS I COMPRES

2017/268

16/03/2017 13:08

COMERÇ I TURISME

AUTORITZACIO PER MUNTAR UN
PARADA A LA PLAÇA DEL MOLÍ
DURANT EL MERCAT SETMANAL EL
DIA 18 DE MARÇ

2017/269

16/03/2017 13:12

COMERÇ I TURISME

2017/270

16/03/2017 13:22

COMERÇ I TURISME

2017/271

16/03/2017 13:24

COMERÇ I TURISME

AUTORITZACIÓ PER MUNTAR UNA
PARADA AL MERCAT SETMANAL ELS
DIES 18 I 25 DE MARÇ 8,22,29 D'ABRIL
PER VIATGE FI CURS
AUTORITZACIÓ PER MUNTAR UNA
PARADA AL MERCAT SETMANAL ELS
DIES ,25 DE MARÇ 8,22 ABRIL, 6 I 20
DE MAIG I 3,17 DE JUNY.
AUTORITZACIO A MUNTAR UNA
PARADA AL MERCAT SETMANAL EL
DIA 25 DE MARÇ

2017/272

17/03/2017 08:45

SERVEIS ADMINISTRATIUS

2017/273

17/03/2017 09:20

SERVEIS JURIDICS I RRHH

2017/274

17/03/2017 09:48

ÀREA DE CULTURA

AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ VIA
PÚBLICA PEL DIA 19 DE MARÇ DE
2017

2017/275

17/03/2017 11:20

SERVEIS JURIDICS I RRHH

DESESTIMANT LA RECLAMACIÓ
PATRIMONIAL RP 12026_2015

2017/276

17/03/2017 13:26

SERVEIS ADMINISTRATIUS

2017/277

20/03/2017 09:13

URBANISME

2017/278

20/03/2017 10:23

SERVEIS SOCIALS

APROVACIÓ BASES I
CONVOCATÒRIA, PROCÉS
SELECTIU CONCURS-OPOSICIÓ
PROMOCIÓ
INTERNA, D'UNA PLAÇA DE SERGENT
DE
LA POLICIA LOCAL
RESOLUCIÓ APROVANT
DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE
REGULARITZACIÓ DE LES FINQUES
SITUADES AL C/ VIC CANTONADA AL
C/ BERGA
RESOLUCIÓ CONCEDINT TARGETA
D'APARCAMENT PER A PERSONES
AMB DISCAPACITAT

SUBSTITUCIO MEMBRES MESA
CONTRACTACIÓ SERVEI DE NETEJA I
MANTENIMENT DE PARCS. EXPT.
2017/002.
APROVAR LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST 2016

SUBSTITUCIÓ DE L'ALCALDIA, VOCAL
I SECRETARIA DE LA MESA DE
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
NETEJA I MANTENIMENT DE PARCS.
EXPT. 2017/002.
DESESTIMATÒRIA EXPEDIENT
RECLAMACIÓ PATRIMONIAL RP
12026_2015

18.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.

No es formula cap proposta d’urgència.

Palau-solità i Plegamans, 7 d’abril de 2017

L’Alcaldessa,

La Secretària,

Teresa Padrós Casañas

M. Assumpció Rodríguez Marín

