PLE ORDINARI 29 DE JUNY DE 2017
Hora inici: 19:02 h.
Hora acabament: 20:43 h.

Assistents:
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
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)
MERCEDES RODRIGUEZ BAEZA (PP)
MIQUEL TRUYOLS i ROCABRUNA (REGIDOR NO ADSCRIT)

Secretari accidental:
Sr. MIQUEL ALIMBAU PARERA
Interventor:
Sr. ESAÚ SOTO MARTÍNEZ
És absent a la sessió el Sr. JOSÉ LUIS HERAS MARCOS (REGIDOR NO
ADSCRIT).

ORDRE DEL DIA

1.- LECTURA MANIFEST 28 DE JUNY, DIA LGTBI.
A l’inici de la sessió es procedeix a la lectura del manifest titulat “Per uns
municipis amb orgull i respecte pels drets i llibertats de les persones LGTBI.

CPISR-1 C Maria
Assumpció
Rodríguez Marín

CPISR-1 C Teresa
Padrós Casañas

2.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE DATA 25 DE MAIG DE 2017.
- 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 25 de maig de 2017.

3.- RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS I DRETS

Per unanimitat dels 16 regidors presents, s’acordà:

Primer.- Aprovar la rectificació de l'inventari de béns i drets d'aquest Ajuntament
referida al 31 de desembre de 2016.
SEGON.- Remetre còpia de l’esmentat inventari al Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i a la
Subdelegació del Govern.

4.- SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L’ICIO, EXPT. 2016 /58, RELATIU A
COMUNICACIÓ PRÈVIA AMB DIRECCIÓ TÈCNICA PER OBRES DE
REFORMA DE FAÇANA.

Per unanimitat dels 16 regidors presents, s’acordà:

PRIMER.- Declarar d’especial interès o utilitat municipal per concórrer
circumstàncies de les assenyalades a l’article 6.1 de l’Ordenança fiscal
reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i obres de l’obra
autoritzada per Resolució de l’Alcaldia de data 28 de juliol de 2016 en què es va
prendre coneixement de la comunicació prèvia amb direcció tècnica instada per la
Comunitat de Veïns del C/ Sant Pere, 9, per a les obres de reforma de façana de
l’immoble.

SEGON.- Aprovar la bonificació del 95 per cent sobre la quota aprovada de
l’Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres el que suposa:

-

L’import de 1.202,75 € en concepte de bonificació per l’expedient de
comunicació prèvia amb direcció tècnica núm. 2016/058.

TERCER.- Notificar aquest acord al Sr. Josep Farnés Costajussà, en tant que
representant de la Comunitat de Propietaris de la finca del carrer Sant Pere, 9.

5.- APROVACIÓ ORDENANÇA TRANSPARÈNCIA I ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA.

Per unanimitat dels 16 regidors presents, s’acordà:

Primer. APROVAR INICIALMENT l’Ordenança municipal de Transparència i
Administració Electrònica de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, segons
el text que s’adjunta als presents acords.

Segon. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA els presents acords i el text del
Reglament pel termini mínim de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar
al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al
Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un
diari dels de més divulgació i al web municipal i al Portal de Transparència. El
termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de
l’Anunci al BOP.

Tercer. DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el
termini d’informació pública, l’Ordenança que ara s’aprova inicialment quedarà
aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà
directament a la publicació.

6.- PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP EN DATA
16 DE JUNY DE 2017, REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 9.043, DE REBUIG ALS
PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT.

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 3 vots en contra dels grups municipals CIUTADANS i PP, vista la
proposta presentada pel grup municipal CUP en data 16 de juny de 2017, registre
d’entrada núm. 9.043, de rebuig als pressupostos generals de l’Estat, s’acordà
aprovar:

1. Manifestar el rebuig als pressupostos generals de l’estat basats en
l’austeritat, la pobresa salarial, les retallades en pensions i serveis públics
i la inclusió d’obstacles per dur a terme municipalitzacions dels serveis
públics.
2. Manifestar la nostra oposició a la llei Montoro i a la constant agressió
contra l’autonomia local i les obligacions imposades als ajuntaments que
tendeixen a privatitzar les seves funcions i ser finançadors obligats de
negocis privats i bancs i a recentralitzar-les en clau Espanyola.
3. Eliminar totes les traves que impedeixen la remunicipalització dels serveis
i el servei públic local. Les polítiques de privatització i els foscos contractes
de prestació de serveis, tan sols han servit per encarir els serveis
municipals i afavorir a grans empreses privades.
>>

7.- PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ICV-E EN DATA 19
DE JUNY DE 2017, REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 9.070, PER A L’ESTUDI
DE L’ESTAT DE LES CANONADES DE CONDUCCIÓ D’AIGUA I
L’ELIMINACIÓ D’AQUESTES SI S’ESCAU.

Per 10 vots en contra dels grups municipals PSC-CP, PDeCAT-DEMÒCRATES,
GANEMOS PALAU, PP, 5 vots a favor dels grups municipals CIUTADANS, ERCAM, CUP i ICV-E, i 1 abstenció del regidor no adscrit, Sr. Miquel Truyols, no
prosperà la proposta presentada pel grup municipal ICV-E en data 19 de juny de
2017, registre d’entrada núm. 9.070, per a l’estudi de l’estat de les canonades de
conducció d’aigua i l’eliminació d’aquestes si s’escau.

8.- PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ICV-E EN DATA 19
DE JUNY DE 2017, REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 9.071, AMB L’ADHESIÓ
DELS GRUPS MUNICIPALS PSC-CP, CIUTADANS, GANEMOS PALAU I DEL
SR. MIQUEL TRUYOLS, REGIDOR NO ADSCRIT, AMB MOTIU DEL 28 DE

JUNY DIA DE L’ORGULL I ALLIBERAMENT LGTBI.
Per unanimitat dels 16 regidors presents, vista la proposta presentada pel grup
municipal ICV-E en data 19 de juny de 2017, registre d’entrada núm. 9.071, amb
l’adhesió dels grups municipals PSC-CP, CIUTADANS, GANEMOS PALAU i del
Sr. Miquel Truyols, regidor no adscrit, amb motiu del 28 de juny, dia de l’orgull i
alliberament LGTBI, s’acordà aprovar:

PRIMER.- Instar el Govern de l’Estat Espanyol a aprovar la proposta de “Ley
contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género
y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales,
transexuales, transgénero e intersexuales” (Ley de Igualdad LGTBI) registrada
el passat 4 de maig al Congrés dels Diputats.
SEGON.- Instar el Govern de l’Estat Espanyol a desplegar i aplicar la Llei
12/2009 en el seu article 7 que reconeix el dret d’asil de les persones per motius
d’orientació sexual i agilitzar els processos per resoldre les sol·licituds d’asil de
persones provinents de països que persegueixen i/o castiguen les persones
LGTBI.
TERCER.- Instar el Govern de la Generalitat a desplegar la Llei 11/2014 per a
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per
a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia en tots els seus articles.
QUART.- L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans elaborarà una diagnosi i un
Pla Municipal per la diversitat sexual i de gènere, que englobi el conjunt de
polítiques i mesures per a promoure, defensar la igualtat i garantir els drets de
les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals.
CINQUÈ.- Manifestar el compromís de l’Ajuntament de desplegar i fer complir la
Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans
i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia a
Palau-solità i Plegamans.
SISÈ.- Commemorar cada any el 28 de Juny – Dia de l’Orgull i Alliberament
LGTBI- , penjant el símbol de l'arc de Sant Martí a la façana del consistori, així
com programant actes adreçats a persones de totes les edats i fomentant
l’organització d’esdeveniments per part d’entitats i ciutadania.
SETÈ.- Traslladar els presents acords al Govern de la Generalitat, al Govern de
l’Estat Espanyol i a totes les entitats del municipi.

9.- PROPOSTA PRESENTADA PER L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL EN
DATA 19 DE JUNY DE 2017, REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 9.147 PER
EXPRESSAR EL SEU REBUIG A L’ACORD DEL CGPJ DE CREACIÓ D’UN
ÚNIC JUTJAT PROVINCIAL ENCARREGAT DE TRAMITAR TOTES LES
RECLAMACIONS EN MATÈRIA DE CLÀUSULES TERRA I SIMILARS.

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, 1 vot en contra del PP i 2 abstencions del grup municipal CIUTADANS,
s’acordà:

PRIMER. Que l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans s’adhereixi a l’esmentat
acord de la Junta de l’ICASBD, manifestant igualment i de manera expressa el
seu rebuig a l’al·ludit pla del Consejo General del Poder Judicial i exigeix a les
autoritats governatives i al poder judicial la seva immediata retirada.
SEGON. Que des de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans s’exigeix a les
mateixes autoritats la necessària dotació pressupostària per a la ineludible
creació de nous òrgans judicials a la ciutat de Sabadell, i que s’augmentin o
reforcin els ja existents amb els recursos humans i materials que permetin la
seva descongestió perquè, d’aquesta manera, la Justícia pugui atendre, sota els
principis de proximitat i eficiència, les reclamacions que els ciutadans plantegin
sobre aquesta matèria.
TERCER. Que es doni trasllat d’aquests acords al Consejo General del Poder
Judicial, CGPJ, al Ministre de Justícia del Gobierno de Espanya, al Consell dels
Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, CICAC, i a l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Sabadell.

10.- 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 les Junta de Govern Local de data 18 i 25 de maig de 2017 i 1
de juny de 2017, que han tingut lloc des de l’última sessió plenària:

11.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.

No es formula cap proposta d’urgència.

Palau-solità i Plegamans, 4 de juliol de 2017

L’Alcaldessa,
Teresa Padrós Casañas

La Secretària,
M. Assumpció Rodríguez Marín

