
 

 

  

1.- Hisenda. Altres. INFORME D’INTERVENCIÓ TRIMESTR AL RESPECTE 

DEL PAGAMENT DE FACTURES DEL QUART TRIMESTRE DE 201 1. 

 

1.- Aprovació de l’informe de tresoreria i intervenció en relació a les factures 

pendents de pagament del quart trimestre de l’exercici 2011. 

 

2.- Comunicació a la Direcció General de Coordinació Financera amb les 

Comunitats Autònomes i Entitats Locals del Ministerio Hacienda y 

Administraciones Públicas i al Departament d’Economia i Coneixement de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

 

Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 15 vots a favor. El total 

d'assistents que s'absenten en el moment de la seva votació és 1. A 

continuació es mostra el detall per grups: 

- CIU: Regidora Carme Rubí Benito a favor, Regidor Enrique Feitó López a 

favor, Regidor Jaume Oliveras Malla a favor, Regidor Josep M. Serraviñals 

Arumí s'absenta, Regidora M. Mercè Pla i Blagé a favor 

- ERC-AM: vota a favor 

- ICV-EUIA-E: vota a favor 

- PP: vota a favor 

- PSC-PM: vota a favor 

- VDPSIP: vota a favor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.- Hisenda. Altres. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ CER TIFICADA 

EMESA PER L’INTERVENTOR CONFORME A L’ESTABLERT PEL REIAL 

DECRET 4/2012, DE 24 DE FEBRER, PEL QUE ES DETERMINEN 

OBLIGACIONS D’INFORMACIÓ I PROCEDIMENTS NECESSARIS PER 

ESTABLIR UN MECANISME DE FINANÇAMENT PER AL PAGAMEN T ALS 

PROVEÏDORS DE LES ENTITATS LOCALS.  

 

Els contractistes que compleixen els requisits del RDL 4/2012 són: 

 

A08870107 Corpimo S.A. C/Emili Roca 51; 08016; Barcelona P 

Corpimo S.A 

 

Essent la P aspecte identificatiu de la empresa (pyme) segons l’articulat a 

l’aplicatiu web de Hisenda per la captació de dades. 

 

 

I la factura pendent de pagament en els termes del RDL és: 

 

74 A08870107 202.090,86 11/05/2011 P 2011 60.090,86  

01/06/2012#60.090,86  

 

Amb data de registre de 11/05/2011; i un pendent de 60.090,86. 

 

Donat aquesta certificació la Corporació Local de Palau-solità i Plegamans 

dóna compliment a l’obligació de remisió de dades. 

 

No obstant, la norma permet acollir-se a Operacions d’Endeutament al respecte 

articulat 8-10), seguint a un pla d’ajust a presentar al Ple abans del 31/03/201. 

Donat el fet de la escassa rellevància de la factura pendent; donat el fet que el 

motiu darrer de la demora en el pagament és la retenció d’aquests recursos de 



 

 

forma unilateral per el consell comarcal, i donat el fet de l’establiment d’un pla 

de pagament al respecte entre les dos parts, amb venciment l’01/06/2012 

comunicat al Ministerio, no ens acollirem al pla d’ajust ni a les operacions 

d’Endeutament car al nostre cas no són necessàries. 

 

 

 

 

3.- Hisenda. Altres. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DE 

PRESSUPOST, EXERCICI 2011. 

 

Vist que en data 29 de febrer de 2012 l’alcaldessa aprovà mitjançant Resolució 

la LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2011 amb el resultat 

següent: 

 
Resultat Pressupostari: 
 
1. (+) DRETS RECONEGUTS NETS     16.316.180,93 € 
2. (-) OBLIGACONS RECONEGUDES NETES  17.360.739,82 € 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI  –1.044.558,89 € 
 

3. (+) Crèdits finançats amb romanent general       600.725,39 € 
4. (+) Desviacions de finançament negatiu     2.060.159,69 € 
5. (-) Desviacions de finançament positiu        677.395,71 € 

 
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT          938.930,48 € 

 
Romanent de tresoreria: 

 
1. (+) DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A FI D'EXERCICI 3.697.497,10 
2. (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FI D'EXERCICI 3.573.622,54  
3. (+) FONS LÍQUIDS EN LA TRESORERIA A FI D'EXERCICI  1.438.699,67 
          ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL    1.562.574,23 
4.       ROMANENT TRESORERIA AFECT. DESPESES AMB  
          FINANCIACIÓ AFECTADA         940.989,44 
 
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS     621.584,79 



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 2011, aprovada per 

Resolució de l’Alcaldia de data 29 de febrer de 2012. 

 
 
 
 
 

4.- Assumptes generals. Administració general i tem es diversos 

ajuntament. RESOLUCIÓ RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSA T PER 

NOVEM SYSTEMS 2010, DE 2 DE DESEMBRE DE 2011, CONTRA 

L’ACORD PLENARI DE L’AJUNTAMENT DE DATA 27/10/2011 RELATIU A 

LA SUSPENSIÓ DE L’EXECUCIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINIST RATIVA 

PER A L’ELABORACIÓ DEL PROJECTE D’EXECUCIÓ, GESTIÓ I 

EXPLOTACIÓ DEL NOU COMPLEX ESPORTIU AMB PISCINA COB ERTA 

DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.  

 

Primer.- Estimar parcialment el recurs de reposició interposat per NOVEM 

SYSTEMS 2010, SLU, en data 2 de desembre de 2011, registre d’entrada núm. 

12.371, únicament en l’aspecte relatiu al fet que no es tracta d’una suspensió 

inicial del contracte, sinó de la suspensió de l’execució d’aquest per entendre 



 

 

que de les actuacions dutes a terme pel contractista i que de manera fidedigna 

hi consten a aquesta Administració, (en particular el lliurament a aquest 

Ajuntament del projecte bàsic del complex esportiu amb piscina coberta en data 

23 de juny de 2011, registre d’entrada núm. 7.009) cal considerar que el 

contracte ha estat iniciat, el que no obvia la consideració feta respecte dels 

altres aspectes esmentats a la resolució del Ple de l’Ajuntament de data 27 

d’octubre de 2011, relatius a la suspensió de l’execució de la “Concessió 

administrativa per a l’elaboració del projecte d’execució, gestió i explotació del 

nou complex esportiu amb piscina coberta a Palau-solità i Plegamans”, que 

procedeix mantenir. 

 

Segon.- Notificar aquest acord a NOVEM SYSTEMS 2010, SLU 

 

Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 14 vots a favor i 2 

abstencions. A continuació es mostra el detall per grups: 

- CIU: vota a favor 

- ERC-AM: vota a favor 

- ICV-EUIA-E: vota a favor 

- PP: s'absté 

- PSC-PM: vota a favor 

- VDPSIP: vota a favor 
 
 
 
 
 
 

5.- Assumptes generals. Administració general i tem es diversos 

ajuntament. APROVACIÓ DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTIC A. 

 

Primer.- Aprovar inicialment el Mapa de Capacitat Acústica del municipi de 

Palau-solità i Plegamans. 



 

Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini de 30 dies a 

comptar des del dia següent de la publicació mitjançant anuncis en el BOP, 

DOGC, així com tauló d’anuncis i web municipal, als efectes de presentació 

d’al·legacions. 

 

En el supòsit de no haver-hi al·legacions ni reclamacions durant aquest 

període, l’acord inicial quedarà elevat a definitiu sense necessitat d’adoptar nou 

acord. 

 

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

6.- Assumptes generals. Administració general i tem es diversos 

ajuntament. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DE LA SECC IÓ 

TERCERA DE LA SALA DE CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, APEL•LA CIÓ DE 

SENTÈNCIA NÚM. 52/2010, ESTIMANT EN PART RECURS D’A PEL•LACIÓ 

INTERPOSAT PER FORMIGONS BM, SL.  

 

Es donà compte de la sentència de la secció tercera de la Sala del Contenciós 

Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, apel•lació de 

sentència núm. 52/2010, estimant en part recurs d’apel•lació interposat per 

FORMIGONS BM, SL, dictada en data 26 de gener de 2012, per la que 

s’estima en part el recurs d’apel·lació interposat a nom de Formigons BM SL 

pln2, contra la Sentencia del Jutjat del Contenciós Administratiu núm 3 de 

Barcelona del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el sentit de revocar 



 

 

la Sentència apel·lada que declarà la inadmisibilitat del recurs contenciós-

administratiu interposat per concórrer cosa jutjada i declarant-se la 

inadmissibilitat del referit recurs contenciós-administratiu així com desestimant 

l’esmentat recurs interposat contra l’acte de precintatge de “part de les 

instal·lacions de BE-HEMA SA ubicades al c/ Migdia cantonada Camí Reial” 

realitzat per l’Ajuntament en data 20 de setembre de 2004. 
 
 
 
 
 
 
 

7.- Assumptes generals. Administració general i tem es diversos 

ajuntament. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DE LA SECC IÓ QUARTA 

DE LA SALA DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DEL TRIBUNA L 

SUPREM, RECURS DE CASSACIÓ NÚM. 7454/2004 RELATIU A  

L’ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA INSTAL•LACIÓ I FUNCI ONAMENT 

D’INSTAL•LACIONS DE RADIOCOMUNICACIÓ.  

 

Es donà compte de la sentència dictada en Recurs de Cassació per la Secció 

Quarta de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem en el 

Recurs núm. 7454/2004, estimatòria i per la que es declara haver lloc al recurs 

de cassació interposat per l’Ajuntament contra la sentència dictada per la 

Secció Tercera de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya, de data 29 d’abril de 2004, recaiguda en el recurs 

contenciós-administratiu núm. 523/2001 i en virtut de la qual es cassa 

l’esmentada sentència i estimant parcialment el recurs contenciós administratiu 

interposat contra l’aprovació definitiva per l’Ajuntament de Palau-solità i 

Plegamans de l’Ordenança Municipal d’Instal·lacions de Radiocomunicació, 

desestimen el recurs en quan pretenia la nul·litat de l’article 4,b) de la referida 



Ordenança, per ser conforme a Dret, confirmant-se en el demés la resolució de 

la sentència objecte de recurs . 

 

 
 
 
 

8.- Mocions polítiques .Mocions presentades a l'òrg an col·legiat pels 

grups polítics.PROPOSTA QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUN ICIPALS 

PSC i D’ICV-EUiA DE L’AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 

PER HOMENATJAR L'ESCRIPTORA I ACTIVISTA POLÍTICA TE RESA 

PÀMIES. 

 

Primer. Imposar el nom de Teresa Pàmies a un carrer o plaça del municipi, on 

hi consti una placa de record a la seva persona i a la seva obra. 

 

Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 16 vots en contra. A 

continuació es mostra el detall per grups: 

- CIU: vota en contra 

- ERC-AM: vota en contra 

- ICV-EUIA-E: vota en contra 

- PP: vota en contra 

- PSC-PM: vota en contra 

VDPSIP: vota en contra 

 

 
Per unanimitat dels 16 regidors presents, s’acordà la retirada de la proposta 

presentada pels grups municipals del PSC-PM i ICV-EUiA-E en data 19 de 

març de 2012, registre d’entrada núm. 2.738, relativa a l’escriptora Teresa 

Pàmies. 

 



 

 

9.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òrg an col·legiat pels 

grups polítics. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ICV-E UiA i PSC DE 

L’AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS SOBRE EL 

TRACTAMENT DE LES PARTICIPACIONS PREFERENTS.  

 

1.- Demanar al govern de l’Estat Espanyol que actuï perquè es torni el capital 

inicial als afectats.  

 

2.- Demanar al govern de l’Estat Espanyol que desenvolupi amb immediatesa 

el projecte de llei de transparència i qualitat en la comercialització dels 

productes financers per acabar amb els abusos de les entitats. 

 

3.- Instar a les entitats financeres que presten serveis d'inversió a comportar-se 

amb "diligència i transparència", vetllant per el interès dels seus clients i cuidant 

dels seus interessos com si fossin els propis. 

 

4.- Instar al Govern espanyol a coordinar amb la CNMV la revisió exhaustiva de 

tots els tests de conveniència amb l'objectiu que el contracte de subscripció de 

participacions preferents, o de qualsevol altre producte financer de risc, quedi 

sense efectes legals i que garanteixi que la CNMV faci en el futur correctament 

les seves funcions previstes per la Llei pel que fa a la comercialització a 

minoristes per tal que dugui a terme les sancions corresponents a les entitats 

financeres que considerin que hagin pogut vulnerar algun àmbit de la llei per no 

haver aplicat adientment algun dels requisits legals per a la comercialització de 

determinats productes financers de risc. 

 

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.  

 

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 dates 16 de febrer i 1 de 

març de 2012, que han tingut lloc des de l’última sessió plenària: 

 
 


