
           

PLE DE CARÀCTER ORDINARI 28 DE JUNY DE 2018

Hora inici: 19.00 h
Hora acabament: 20.49 h.

Regidors assistents:

Llista d'Assistents

Senyora PADRÓS CASAÑAS TERESA (PSC-CP)
Senyora CABEZA NIETO MARIA CARMEN (PSC-CP)
Senyor ROVIRA BADIA MIQUEL (PSC-CP)
Senyora SANZ  CABERO CARMEN (PSC-CP)
Senyor SANABRIA ROBLEDO MARC (PSC-CP)
Senyor OLIVERAS MALLA JAUME (PDeCAT-DEMÒCRATES)
Senyor PUJOL LOZANO JORDI (PDeCAT-DEMÒCRATES)
Senyora NAVARRO CEBALLOS LAURA (PDeCAT-DEMÒCRATES)
Senyora FERNANDEZ  GARCIA LUISA (GANEMOS PALAU)
Senyor MARTINEZ NIETO JUAN (C's)
Senyor MARTINEZ PALACIO ANDRES (C's)
Senyor MENDEZ CORDOBES JORDI (CUP-CAV-PA)
Senyor PLAZA NUALART JORDI (ERC-AM)
Senyora MARCUELLO MARTINEZ M. ANGELS (ICV-E)
Senyora RODRIGUEZ BAEZA MERCEDES (PP)
Senyor TRUYOLS ROCABRUNA MIQUEL (No adscrit)

Llista de no Assistents

Senyor HERAS MARCOS JOSE LUIS  GANEMOS PALAU

Secretària:
Sra. M. Assumpció Rodríguez Marín

Interventor
Sr. Esaú Soto Martínez

Previ a l’apertura de la sessió es procedeix a la lectura de la Declaració 
Institucional del Dia per l’Alliberament de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i 
intersexuals. Per uns municipis orgullosos dels seus colors.



1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE DATA 26/04/2018

Per unanimitat dels 16 regidors presents s’aprova l’acta.

2. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE DATA 31/05/2018

Per unanimitat dels 16 regidors presents s’aprova l’acta.

3. PRP2018/787. APROVACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE 
REHABILITACIÓ DE LA CASA FOLCH, A PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

Per 14 vots a favor dels grups municipals PP, ICV-E, CIUTADANS, PSC-CP 
GANEMOS PALAU, PDeCAT-DEMÒCRATES i el regidor no adscrit Sr. Miquel 
Truyols, amb els vots en contra de la CUP, i una abstenció del grup municipal 
ERC-AM, s’acordà:

PRIMER.- Aprovar inicialment el Projecte bàsic i executiu de rehabilitació de la Casa 
Folch, a Palau-solità i Plegamans, redactat per Estudi Cuyàs, 38, SL, i per encàrrec 
municipal.

SEGON.- Sotmetre el projecte esmentat a informació pública per un període de 
trenta dies, a comptar des de la publicació de l’anunci corresponent al BOP, al tauler 
d’anuncis de la Casa Consistorial i a la pàgina web municipal.

TERCER.- En el supòsit de no produir-se al·legacions durant el període d’exposició 
pública, considerar el projecte esmentat, definitivament aprovat, havent-se de dur a 
terme les publicacions corresponents, en el BOP, DOGC, al tauler d’anuncis i al web 
municipal.

4. PRP2018/774. DECLARACIÓ D'ADHESIÓ DEL PLENARI DE 
L'AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS A LA CELEBRACIÓ DE 
L'ANY EUROPEU DEL PATRIMONI CULTURAL 2018.

Per 14 vots a favor dels grups municipals PP, ICV-E, CIUTADANS, PSC-CP 
GANEMOS PALAU, PDeCAT-DEMÒCRATES i el regidor no adscrit Sr. Miquel 
Truyols, amb els vots en contra d’ ERC-AM, i una abstenció del grup municipal 
CUP, s’acordà:

PRIMER- Manifestar l’adhesió de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans a la 
celebració de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural 2018, tot afirmant la voluntat de 
la corporació de continuar vetllant per la salvaguarda, estudi i difusió del patrimoni 
cultural, factor fonamental per al desenvolupament integral de les persones i les 



           

comunitats; i en conseqüència, reafirmar el compromís municipal amb la defensa i 
extensió dels drets culturals dels individus, entesos com a part indissociable dels 
drets humans.

SEGON- Incloure La Trobada Gegantera que es celebrarà el 30 de setembre de 
2018, com a patrimoni cultural immaterial. Coincidint amb el 20 è Aniversari de la 
creació dels nous gegants .

TERCER- Acordar la realització de visites guiades,  al diferents elements del 
patrimoni local, que es realitzaran en la primera setmana del mes d’octubre de 
2018.

QUART- Traslladar aquest acord a la Diputació de Barcelona i al Departament de 
Cultura de la Generalitat. 

5. PRP2018/792. PLA ECONÒMIC RELATIU AL NO COMPLIMENT DE LA 
REGLA DE DESPESA ANY 2017, SEGONS LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 
D'ABRIL D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA.

Per 9 vots a favor dels grups municipals PSC-CP, GANEMOS PALAU, PDeCAT-
DEMÒCRATES, amb 2 vots en contra dels grups municipals ERC-AM  i PP i 5 
abstencions dels grups municipals ICV-E, CUP, CIUTADANS, i el regidor no 
adscrit Sr. Miquel Truyols, s’acordà:

PRIMER.- Aprovar un Pla Econòmic–financer conforme als criteris de la 
Intervenció.

SEGON. - Facultar l'alcaldia perquè, sense perjudici de les competències 
reservades al Ple, adopti les mesures adequades per a l'efectivitat del compliment 
del pla. 

TERCER. - Comunicar l’acord i el Pla a la Direcció General de Política Financera 
de la Generalitat. 

QUART. – Comunicar l’acord i el Pla al Ministeri d’Hisenda i administracions 
públiques per al seu coneixement, així com a la Comissió Nacional de 
l'Administració Local. 

CINQUÈ. - Publicar el pla en el Butlletí Oficial de la Província.

6. PRP2018/782. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PDeCAT-
DEMÒCRATES EN DATA 15 DE JUNY DE 2018, REGISTRE D'ENTRADA 
NÚM.8943, PER POTENCIAR LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.



Per unanimitat dels 16 regidors presents, s’acordà:

PRIMER. Augmentar progressivament la partida pressupostària destinada a 
Biblioteca des de l’any 2019 per arribar als 214.000 € l’any en que entri en 
funcionament la nova Biblioteca.

SEGON.  Crear i/o contractar l’any 2019 una nova plaça de tècnic auxiliar de 
biblioteca per poder seguir donant el servei de qualitat que precisa el ciutadà 
alhora que preparar la transició cap al funcionament de la nova biblioteca.

7. PRP2018/789. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA 
PER CATALUNYA VERDS EN DATA 18 DE JUNY DE 2018, REGISTRE 
D’ENTRADA 9007, CONTRA EL MALTRACTAMENT A LA GENT GRAN 

Per unanimitat dels 16 regidors presents, s’acordà:

PRIMER Adherir l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans al manifest signat i 
publicat el passat 14 de juny per lluitar contra el maltractament a la Gent Gran que 
s’adjunta.

ANNEX

 Barcelona, 14 de Juny de 2018 

MANIFEST PER ATURAR EL MALTRACTAMENT A LES PERSONES GRANS 

Les entitats sota signants ens apleguem per manifestar el nostre absolut rebuig al 
maltractament a les persones grans i volem fer pública la nostra voluntat de 
treballar conjuntament per erradicar-ho mitjançant la prevenció, la sensibilització i 
les accions enfront el maltractament. 

L’edatisme, la discriminació per raó d’edat, és definit com un “procés de 
discriminació i estereotipació d’una manera sistemàtica envers les persones 
d’edat avançada pel sol fet de ser velles” (R.Butler), i és aquesta discriminació el 
substrat de moltes situacions de maltractament a les persones grans. 

L’OMS estima que 1 de cada 10 persones grans pateix maltractament, i aquesta 
xifra està subestimada perquè tan sols es notifica 1 de cada 24 casos. 



           

El silenci de les víctimes pot estar motivat per diferents causes: per sentiments 
contradictoris quan el maltractament es produeix en un entorn de confiança, per 
por a represàlies, per aïllament social, per falta de consciència, o per causa d’un 
deteriorament cognitiu. 

Malauradament, aquests fets tenen lloc amb molta freqüència i es presenten en 
diferents formes: maltractament econòmic, maltractament físic, maltractament 
psicològic o emocional, maltractament sexual, negligència, abandó i altres 
vulneracions de drets. 

Ens comprometem a: 
 Fer accions conjuntes i coordinades per prevenir el maltractament a les 

persones grans. 
 Difondre els recursos jurídics de prevenció com a mesura de protecció 

d’aquelles persones amb capacitat de decidir (Autotutela, Poder Preventiu, 
Assistent, Patrimoni protegit, etc.) així com de les mesures de protecció per 
aquelles persones que no poden decidir per elles mateixes ( Incapacitació i 
Mesures cautelars) 

 Emprendre accions de sensibilització, informació i formació que arribin a 
familiars, institucions, professionals, persones grans i la resta de la 
societat. 

 Involucrar als mitjans de comunicació en el bon tracte a les persones grans 
i en la divulgació del maltractament a la gent gran. 

 Commemorar el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el 
Maltractament a les Persones Grans, el 15 de Juny. 

 Impulsar mecanismes eficaços i coordinats per l’assistència, 
l’assessorament, la denúncia anònima i la protecció. Entre ells, la creació 
d’un telèfon específic, gratuït i confidencial per a persones grans 
maltractades. 

 Reivindicar justícia ràpida i eficaç per les persones grans maltractades. 

Palau-solità i Plegamans, 6 de juliol de 2018

L’Alcadessa La secretària
Teresa Padrós i Casañas M. Assumpció Rodríguez Marín
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