
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
1.- Serveis i via pública. Tots els expedients rela cionats amb aquesta 
matèria. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE E L 
DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRRITORIAL I OBRES PÚBLIQ UES, 
L’AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ, L’AJUNTAMENT  DE 
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS I L’EMPRESA FERROCARRILES Y 
TRANSPORTES, S.A. PER A LA MILLORA DELS SERVEIS DE 
TRANSPORT DE VIATGERS PER CARRETERA A PALAU-SOLITÀ I 
PLEGAMANS.  

PRIMER : Aprovar el Conveni entre el Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques, l’Autoritat del Transport Metropolità , l’Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans i l’empresa Ferrocarriles y Transportes S.L. per a la millora 
dels serveis de transport de viatgers per carretera a Palau-solità i Plegamans 
que s’adjunta en annex. El conveni, amb una vigència de cinc anys, té per 
objecte definir les actuacions que corresponen a cadascuna de les parts que el 
subscriuen per a la millora dels serveis de transport públic de viatgers per 
carretera al municipi de Palau-solità i Plegamans i per a la incorporació al 
sistema tarifari integrat de la regió metropolitana de Barcelona i en virtut del 
mateix, assumir l’Ajuntament el finançament dels serveis de transport que es 
preveuen mitjançant una aportació de 35.645’01 € per a l’any 2009 € amb 
càrrec a la partida pressupostària 30320/513/21000, que serà la diferència 
entre els costos d’explotació del servei previstos en el mateix conveni i els 
ingressos obtinguts en concepte de recaptació del servei, de manera que es 
garanteixi l’equilibri econòmic necessari per aquest. 

El pressupost del servei podrà ser revisat amb motiu de la modificació dels 
serveis de transport detallats en el Conveni en els termes previstos en el pacte 
segon, mitjançant la formalització del corresponent protocol addicional, prenent 
com a base el desglossament de costos del pressupost del servei. 

El pressupost inicial serà revisat cada mes de gener a partir de l’any 2.010. 

SEGON .- Portar a terme els tràmits necessaris per a les finalitats que es 
persegueixen. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a les entitats i empresa que intervenen 
amb expressió dels recursos que es puguin interposar en contra, així com a la 
Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya tot acompanyant una 
còpia del conveni subscrit, conforme a allò preceptuat per l’article 309 del  



 

 

 

Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 
179/1995 de 13 de juny. 

 

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

 
 
 
 
 
2.- Gestió urbanística. Altres. APROVACIÓ CONVENI M ARC DE 
COL•LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I 
PLEGAMANS I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN MATÈRIA DE  
DISSENY DE POLÍTIQUES LOCALS D’HABITATGE, ESTUDI I 
DESENVOLUPAMENT DE PROMOCIONS D’HABITATGE, IMPLANTA CIÓ 
DE SERVEIS D’HABITATGE, PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍ STIQUES 
SOSTENIBLES, INTERVENCIÓ EN BARRIS AMB NECESSITATS 
D’ATENCIÓ ESPECIAL I INTERVENCIÓ INTEGRAL EN LES AC TIVITATS 
PRODUCTIVES. 

PRIMER.- Aprovar el conveni marc de col•laboració entre l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans i la Diputació de Barcelona, esmentat a la part 
expositiva. 
 
SEGON.- Autoritzar a l’alcaldessa la formalització de quants documents siguin 
necessaris per a la seva signatura. 

TERCER.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona i així com a la 
Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya tot acompanyant una 
còpia del conveni subscrit, conforme a allò preceptuat per l’article 309 del 
Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 
179/1995 de 13 de juny. 

 

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

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
3.- Hisenda .Modificacions pressupostàries. APROVAC IÓ 8ª MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS, EXERCICI 2009. 

- Aprovar la 8a. modificació de crèdits exercici 2009. 

- 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. 

 

Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 9 vots a favor i 8 vots en 
contra. A continuació es mostra el detall per grups: 

- CIU: vota a favor 
- ERC-AM: vota a favor 
- ICV-EUIA: vota en contra 
- PP: vota a favor 
- PSC-PM: vota en contra 

 
 
 
 
 
4.- Salut pública i consum. Tots els expedients rel acionats amb aquestes 
matèries. APROVACIÓ DEFINITIVA D’ESTABLIMENT DEL SE RVEI PÚBLIC 
MUNICIPAL DE L’OFICINA MUNICIPAL D’INFORMACIÓ I DEF ENSA DE 
LES PERSONES CONSUMIDORES I USUÀRIES (OMIC), DEL PR OJECTE 
D’ESTABLIMENT AIXÍ COM DEL REGLAMENT REGULADOR.  

I. ESTABLIR el servei públic de titularitat municipal d’informació i defensa de 
les persones consumidores i usuàries (OMIC), d'acord amb la memòria 
justificativa i els documents complementaris adjunts, servei que es prestarà en 
règim de lliure concurrència i sota la forma de gestió directa 
 
II. APROVAR el projecte d'establiment del servei públic municipal d’informació i 
defensa de les persones consumidores i usuàries (OMIC). 



 

 

 
 
III. APROVAR el reglament adjunt, regulador del servei esmentat i disposar-ne 
la publicació íntegra al BOP, al tauler d'anuncis de la Corporació i al butlletí 
informatiu local, juntament amb els presents acords, i alhora anunciar en el 
DOGC la referència al BOP en el qual s'hagi publicat íntegrament el text. 

IV. AUTORITZAR les despeses inherents a l'execució dels presents acords 
amb càrrec a les partides 50504/451/13000, 20212/313/16000 i 
70700/121/14104, del pressupost municipal vigent. 

V. LLIURAR sengles exemplars del reglament del servei, juntament amb el 
testimoni fefaent d'aquests acords, al Departament de Governació de la 
Generalitat i a l'Administració de l'Estat. 

VI. FACULTAR àmpliament a la Sra. Mercè Pla i Blagé, alcaldessa d'aquest 
Ajuntament, per a l'atorgament de qualsevol document públic o privat necessari 
per executar els acords anteriors. 

 

Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 9 vots a favor, 2 vots en 
contra i 6 abstencions. A continuació es mostra el detall per grups: 

- CIU: vota a favor 
- ERC-AM: vota a favor 
- ICV-EUIA: vota en contra 
- PP: vota a favor 
- PSC-PM: s'absté 

 
 
 
 
 
 
5.- Assumptes generals .Administració general i tem es diversos 
ajuntament.DONAR COMPTE APROVACIÓ INICIAL PROJECTE BÀSIC I 
EXECUTIU I DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE DINA MITZACIÓ 
COMERCIAL I ECONÒMICA DEL CENTRE DE PALAU-SOLITÀ I 
PLEGAMANS REALITZAT PER L’EMPRESA BASTERRECHEA-TEJA DA 
ARQUITECTES, S.L.  

Es dóna compte de l’acord adoptat per la JGL en data 28 de juliol de 2009, en 
matèria delegada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 3 de juliol de 2007, 
d'aprovació inicial projecte bàsic i executiu i de l’estudi de seguretat i salut de 
dinamització comercial i econòmica del centre de Palau-solità i Plegamans 
realitzat per l’empresa BASTERRECHEA-TEJADA ARQUITECTES, SL 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
6.- Recursos humans. Contractació de personal. DONA R COMPTE DE LES 
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA RELATIVES A ACTUACIONS EN VERS EL 
PERSONAL EVENTUAL.  

Es dóna compte de les resolucions emeses per l’alcaldia relatives a actuacions 
envers el personal eventual. 

 

 
 
 
7.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òrg an col·legiat pels 
grups polítics. PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICI PAL ICV-
EUiA EN DATA 17 DE SETEMBRE DE 2009, REGISTRE D’ENT RADA NÚM. 
10.646, PER LA RATIFICACIÓ DELS OBJECTIUS DE L’ACOR D PLENARI 
DE DATA 28 D’ABRIL DE 2005.  

• la reiteració del suport a la proposta del Parc Agrícola del Vallès ja acordat el 
2005 
• la inclusió del document de bases per a la protecció del Parc Agrícola del 
Vallès dins les al·legacions comuns a presentar. 

 

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

Proposta inicialment presentada pel grup municipal ICV-EUiA en data 17 de 
setembre de 2009 i consensuada per tots els grups municipals que integren la 
Corporació. 
 
 
 
 
 
 
8.- Mocions polítiques .Mocions presentades a l'òrg an col·legiat pels 
grups polítics.PROPOSTA PRESENTADA PELS GRUPS MUNIC IPALS 
PSC-PM I ICV-EUiA EN DATA 17 DE SETEMBRE DE 2009, R EGISTRE 
D’ENTRADA NÚM. 10.664, PEL DESENVOLUPAMENT I MILLOR A DE  



 
 
 
 
 
 
 
L’ENTRAMAT URBANÍSTIC I COMERCIAL, AIXÍ COM DELS SE US USOS I 
ACTIVITATS.  

Primer.- Abans de la comissió informativa del proper ple es doni a conèixer als 
grups municipals i a les entitats i ciutadania, especialment a la que va 
col·laborar en els processos de participació de l’anterior projecte, de quins són 
els avenços i termini de presentació del nou POUM. 

Segon.- Donada la complexitat del procés, s’assoleixen acords immediats que 
mitjançant modificacions puntuals que permetin millorar i solucionar diverses 
situacions (activitats econòmiques i empresarials, agrícoles, de turisme i 
determinats planejaments urbanístics definits). 

 

Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 8 vots a favor i 9 vots en 
contra. A continuació es mostra el detall per grups: 

- CIU: vota en contra 
- ERC-AM: vota en contra 
- ICV-EUIA: vota a favor 
- PP: vota en contra 
- PSC-PM: vota a favor 

 
 
 
 
 
 
9.- Assumptes generals. Administració general i tem es diversos 
ajuntament. DONAR COMPTE DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC D EL 
REGIDOR DE LA CORPORACIÓ DEL SR. ÓSCAR RIVERA MARTÍ NEZ. 

Primer.- Acceptar la renúncia presentada pel regidor d’Iniciativa per Catalunya 
Verds-Esquerra Unida i Alternativa, Sr. Óscar Rivera Martínez. 

Segon.- Acordar comunicar aquests extrems a la Junta Electoral Central per tal 
que a la major brevetat possible trametin a l'Ajuntament la credencial del 
candidat següent de la llista, el Sr. Miguel Molina Reinoso, als efectes de la 
presa de possessió del seu càrrec com a regidor de l'Ajuntament. 

 

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



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
10.- Assumptes generals. Administració general i te mes diversos 
ajuntament. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS EMESES PER 
L’ALCALDIA I ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES  DE 
L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA.  

Per part de l’Alcaldessa es dóna compte de les Resolucions de l’Alcaldia i dels 
acords de la Junta de Govern Local emesos des de l’última sessió plenària, el 
detall de les quals ha estat lliurat a la Comissió Informativa. 

 

 
 
 
11.- Planejament urbanístic. Altres. DONAR COMPTE D E LES 
AL•LEGACIONS PRESENTADES PELS GRUPS MUNICIPALS DE 
L’AJUNTAMENT I LA PLATAFORMA “SALVEM EL POBLE” AL P ROCÉS 
D’ELABORACIÓ DEL PLA TERRITORIAL METROPLITÀ DE BARC ELONA.  

Informació pública Pla Territorial Metropolità de Barcelona. 

Es dóna compte del document subscrit etre els regidors dels grups municipals 
del 'Ajuntament i la Plataforma "Salvem El poble" en el procés d'elaboració del 
Pla Territorial Metropolità de Barcelona 

 

En aquest apartat no pot fer ús del seu dret al vot el Sr. Óscar Rivera ja que en 
el punt núm.10 de l'ordre del dia s'ha procedit a acceptar, per unanimitat, la 
seva renúncia com a regidor de la Corporació. Per tant, és amb el vot dels 15 
regidors presents i amb l’abstenció del regidor del PSC-PM, per absència de la 
sala en el moment de la votació i conforme a l’art. 100.2 del ROFRJEL, que 
s’acordà declarar la urgència de la inclusió d’aquest punt de donar compte 
d'al·legacions presentades davant el Pla Territorial Metropolità de Barcelona. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
12.- Gestió urbanística. Tramitació de la gestió ur banística i 
parcel·lacions. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ EN EL MARC  DE LA 
CONVOCATÒRIA REALITZADA PER LA REGULARITZACIÓ I MIL LORA 
D’URBANITZACIONS AMB DÈFICITS URBANÍSTICS, A TRAVÉS  DE 
L’ORDRE PTO/364/2009, DE 23 DE JULIOL.  

- Sol·licitar subvenció en el marc de la convocatòria realitzada per la 
regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics, a través de 
l’Ordre PTO/364/2009, de 23 de juliol, per la formulació i desenvolupament del 
Programa d’Adequació de les urbanitzacions de Montjuïc, Polígon 1 de la Serra 
de Can Riera, Polígon 1 dels Turons, La Pineda Sud i els Pins de Can Riera 
amb el contingut de la relació de les actuacions per completar les obres i per 
dotar la urbanització dels serveis urbanístics bàsics, amb el compromís de 
realitzar les inversions i despeses necessàries en el marc de la subvenció 
sol·licitada. 

 

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

En aquest apartat no pot fer ús del seu dret al vot el Sr. Óscar Rivera ja que en 
el punt núm.10 de l'ordre del dia s'ha procedit a acceptar, per unanimitat, la eva 
renúncia com a regidor de la Corporació. Per tant, és amb el vot dels 16 
regidors presents i per unanimitat d'aquest que s'acordà declarar la urgència 
d’aquest punt i amb el mateix quòrum s'acordà aprovar la proposta. 
 
 
 


