
           

PLE DE CARÀCTER ORDINARI 27 DE SETEMBRE DE 2018

Hora inici: 19.00h
Hora acabament: 22.36h

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  (No adscrit)

Secretària:
Sra. M. Assumpció Rodríguez Marín

Interventor
Sr. Esaú Soto Martínez

El regidor Sr. Jordi Pujol Lozano s’incorpora a les 19.11h  abans de la votació del 
punt 5è.



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

Per unanimitat dels quinze regidors presents dels disset membres que composen 
la Corporació, s’acordà aprovar l’acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament de data 
26 de juliol de 2018.

2. PRP2018/1114. ACORD D’APLICACIÓ DE L’INCREMENT RETRIBUTIU 
PREVIST A LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER A 
L’ANY 2018 AL PERSONAL MUNICIPAL

Per unanimitat dels 15 regidors  presents, s’acordà:

PRIMER- Aprovar aplicar, amb efectes retroactius a 1 de gener de 2018, 
l’increment de l’1,5 %, previst a la Llei General de Pressupostos de l’Estat per a 
2018, a les retribucions complementàries periòdiques i no extraordinàries que 
percebi el personal municipal, llevat del complement de destí –que s’haurà 
d’aplicar el que consta a les taules de l’Administració Pressupostària–, que 
comprendrà al personal laboral fix, al personal laboral indefinit no fix, al personal 
temporal, al personal funcionari de carrera, al personal funcionari interí i al 
personal eventual,  respecte a las vigents a 31 de desembre de 2017, en termes 
d’homogeneïtat   per als dos períodes de la comparació.

SEGON- Aprovar aplicar, amb efectes retroactius a 1 de juliol de 2018, l’increment 
del 0,25 %, previst a la Llei General de Pressupostos de l’Estat per a 2018, a les 
retribucions complementàries periòdiques i no extraordinàries que percebi el 
personal municipal, llevat del complement de destí –que s’haurà d’aplicar el que 
consta a les taules de l’Administració Pressupostària–, que comprendrà al 
personal laboral fix, al personal laboral indefinit no fix, al personal temporal, al 
personal funcionari de carrera, al personal funcionari interí i al personal eventual,  
respecte a las vigents a 31 de desembre de 2017, en termes d’homogeneïtat   per 
als dos períodes de la comparació.

3. PRP2018/1155. APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM.7

Per 11 vots a favor dels grups municipals PSC-CP, ICV-E, ERC-AM, GANEMOS PALAU, 
PP i CIUTADANS i les 4 abstencions dels grups municipals CUP, PDeCAT-
DEMÒCRATES i el 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 així com majors 
ingressos quedaran de la següent manera:

ESTAT DE DESPESES: Modificacions
Organ. Progr. Econ.

DESCRIPCIÓ Con. Inicial
         

Modif. Cons. Defin.
30300 15100 600 09 Redacció instruments planejament diversos 216.188,75 5.570,32 221.759,07
30310 16500 601 09 Millores enllumenat públic vies públiques 275.447,86 19.348,26 294.796,12
30401 17010 623 00 Adquisició maquinària Brigada 26.433,74 850,00 27.283,74
40404 34200 632 10 Millores instal·lacions esportives 59.035,22 3.407,69 62.442,91
40412 33600 63220 Millores Masia Can Malla 0,00 11.203,32 11.203,32
20213 92000 626 00 Equipaments i projectes inform 94.233,77 1.496,34 95.730,11
20214 49110 633 00 Millores instal.lacions Ràdio Palau 2.500,41 74,47 2.574,88

41.950,40

Organ. Progr. Econ. DESCRIPCIÓ Cons. Inicial Modificació Consig. Defin.
30310 15320 619 12 Reurbanització Pol. Ind. Can Cortès Nord 740.000,00 732.442,95 1.472.442,95

Total   774.393,35 euros

ESTAT DE DESPESES: Minoracions
Organ. Progr. Econ.

DESCRIPCIÓ Con. Inicial
         

Modificació Cons. Defin.
30300 15100 600 00 Adquisició sistemes generals 5.570,32 -5.570,32 0,00
30310 16510 609 02 Soterrament xarxa elèctrica 8.138,09 -8.138,09 0,00
30401 17010 624 00 Adquisició vehicle brigada jardineria 850,00 -850,00 0,00
40404 17210 632 16 Arranjament i coberta pavelló municipal 2.969,38 -2.969,38 0,00
40404 34100 632 00 Millores esportives barris 398,09 -398,09 0,00
40404 34200 625 01 Mobiliari i equipament pista coberta 40,22 -40,22 0,00
40412 33600 63205 Reforma Masia Can Falguera 110.000,00 -11.203,32 98.796,68
20213 92000 626 01 Projectes informàtics i telecomunicacions 1.496,34 -1.496,34 0,00
20214 49110 626 00 Equipament comunicació audiovisuals 7.000,00 -74,47 6.925,53
30401 17230 227 09 Servei desbroçades zones periurbanes 200.330,97 -11.210,17 189.120,80

-41.950,40

Majors Ingressos:

Partida DESCRIPCIÓ Consig. Inicial
         

Modificació Consig. Defin.
350 10 Contribucions Especials Urb Can Cortès  Nord 0,00 732.442,95 732.442,95

SEGON.- 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.

4. PRP2018/1094. INFORME D’INTERVENCIÓ TRIMESTRAL RESPECTE DEL 
PAGAMENT DE FACTURES SEGON TRIMESTRE DE 2018.

Es dóna compte:

PRIMER.- Donar compte de l’informe de tresoreria i intervenció en relació a les 
factures pendents de pagament del segon trimestre de l’any 2018, que s’adjunta 
en annex.

SEGON.-  Comunicació a la Direcció General de Coordinació Financera amb les 
Comunitats Autònomes i Entitats Locals del Ministeri d’Economia i Hisenda i al 
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

ANNEX

INFORME DE TRESORERIA I INTERVENCIÓ

Segon trimestre de 2018

Assumpte: Informe compliment dels terminis de pagament de les 
operacions comercials del segon trimestre de l’any 2018.

Els funcionaris que subscriuen en l’exercici de les funcions contemplades a l’article 196 i 
204 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de 
les hisendes locals, i articles 4 i 5 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel que 
es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de 
caràcter estatal, informen:

FONAMENTS DE DRET

Amb data 7 de juliol de 2010 ha entrat en vigor la Llei 15/2010 de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials (BOE 06-07-2010) i el seu articulat és d’importància per 



           

afectar als poders adjudicadors en els terminis de pagament i en el procediment de 
reclamació de deutes.

 Articles quart i cinquè de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
 Articles 3, 4, 5 i 8 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre.
 Article 216 RDL 3/2011 de Contractes del Sector Públic.
 Doctrina administrativa de la Intervenció General de la Administració de l’Estat 

(Informes IGAE 7-4-2006 i 7-3-2001)
 Dictamen 34/10, de data 6 d’abril de 2011, per part de la Comissió Permanent de 

la Junta Consultiva de Contractació Administrativa 
 Informe de la Intervenció General de la Comunitat de Madrid de 18 de març de 

2009. Contractes, determinació de l’inici del termini de la obligació del pagament 
del preu dels contractes així com inici de interessos de demora.

INFORME

Primer.- La Llei 15/2010, en el seu article quart, apartat 1 imposa a l’Interventor General 
de l’Estat que elabori trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis 
previstos en la Llei 15/2010 pel pagament de les obligacions de l’Administració General 
de l’Estat, en una relació similar en la que l’apartat tercer imposa als Tresorers i 
Interventors de les Corporacions Locals.

Segon.- El termini de pagament s’estableix en l’article 3.3 de l’esmentada llei, que 
modifica la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, a la que 
s’afegeix la disposició transitòria vuitena segons la qual el termini en el qual les 
administracions tenen l’obligació d’abonar l’import de les obligacions a què es refereix 
l’apartat 4 de l’article 200 s’estableix en 30 dies des de l’aprovació, en vigor a partir de l’1 
de gener de 2013.

Tercer.- S’ha preparat la informació que estableix l’article 4.3 de la Llei 15/2010 de 5 de 
juliol, relativa a les dades que tot seguit es detallen per l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans.

Quart.- La Doctrina administrativa de la Intervenció General de la Administració de l’ 
Estat (Informes IGAE 7-4-2006 i 7-3-2001) estableix que la “exigibilitat de les obligacions 
recíproques, això és, d’aquelles que tinguin per causa prestacions o serveis a la 
Administració per part de tercers, la contraprestació a càrrec de la Hisenda Pública 
únicament resultarà exigible quan el creditor hagi acomplert o garantit la seva correlativa 
obligació, tal i com estableixen els articles 21 de la LGP per l’àmbit estatal i el 189 del 
RDL 2/2004 de 5 de març, TRLRHL, a nivell Local.”

Per obtenir una resposta precisa es necessari rescatar el disposat a l’article 205.2 de la 
LCSP que disposa  “En todo caso, su constatación exigirá por parte de la Administración 



un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la 
entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se determine en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares por razón de sus características”.

Per tant, la Administració contractant disposa de un termini de un mes a partir del 
lliurament o realització efectiva del objecte del contracte, i per la constatació de la 
correcta execució del mateix, mitjançant:

Data inici termini venciment relatiu a la Llei 15/2010

a)  Certificacions d’obra: data de la certificació
c) Contractes de Serveis i subministres, així com contractacions menors: Data de 
conformitat del tècnic
   

Informació:

1. En relació als pagaments realitzats en el trimestre:

- El termini mig de pagament: aquest indicador reflexa el número de dies de mitjana 
en realitzar el pagaments de les factures des de que aquestes es conformen.

- El termini mig de pagaments excedit: indica el número de dies de mitjana que les 
operacions pagades fora de termini han excedit del termini legal.

- Nombre de pagaments realitzats dins i fora de termini.
- Quantia total dels pagaments realitzats dins i fora de termini.

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE – 

Dintre període legal Fora del període legal

(PMP)(dies) Núm. Pag. Import total Núm. pag. Import total
Despeses en Béns Corrents i Serveis 21 969 1.422.303,87 6 3.667,57

20- Arrendaments i Cànons 19 47 48.443,76 0 0,00
21- Reparació, Manteniment i conservació 19 252 100.127,69 1 1.148,90
22- Material, Subministraments i Altres 22 670 1.273.732,42 5 2.518.67
23- Indemnització per raó del servei 0 0 0,00 0 0,00
24- Despesa de publicacions 0 0 0,00 0 0,00
26- Treballs per institucions s.a. de lucre 0 0 0,00 0 0,00

Inversions reals 19 69 226.223,55 0 0,00
Altres Pag. operacions comercials 32 8 10.488,76 0 0,00
Pag. realitzats pendents d'aplicar a pressupost 0 0 0,00 0 0,00

TOTAL 21 1046 1.659.016,18 6 3.667.57



           

2. En relació a les factures pendents de pagament a l’últim dia de cada trimestre 
natural:

- El termini mitjà d’operacions pendents de pagament: és l’indicador de número de 
dies de mitjana d’antiguitat de les obligacions pendents de pagament al final del 
trimestre. S’ha tingut en compte els dies que han transcorregut des de que la 
factura es va conformar fins a la data final del trimestre.

- El termini excedit mitjà de les operacions pendents de pagament: indica el número 
de dies de mitjana que les operacions pendents de pagar al final del trimestre que 
han excedit el termini legal. Per el seu càlcul es te en compte els dies que han 
transcorregut des de que va finalitzar el termini legal de pagament fins a l’últim dia 
de cada trimestre natural.

- Número d’operacions pendents de pagament al final del trimestre fora de termini.
- Quantia de les obligacions pendents de pagament al final del trimestre fora de 

termini.

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE – 

Dintre període legal Fora del període legal

(PMP)(dies) Núm. Pag. Import total Núm. pag. Import total
Despeses en Béns Corrents i Serveis 11 111 183.862,40 1 484,00

 
20- Arrendaments i Cànons 4 1 788,69 0 0,00
21- Reparació, Manteniment i conservació 13 22 21.074,81 0 0,00
22- Material, Subministraments i Altres 11 87 161.692,10 1 484,00
23- Indemnització per raó del servei 16 1 306.80 0 0.00
24- Despesa de publicacions 0 0 0,00 0 0,00
26- Treballs per institucions s.a. de lucre 0 0 0,00 0 0,00

Inversions reals 5 12 10.289,01 0 0,00
Altres Pag. operacions comercials 0 0 0,00 0 0,00
Pag. realitzats pendents d'aplicar a pressupost 3 3 3.789,32 0 0,00

TOTAL 11 126 197.940,73 1 484,00

Per aplicació dels criteris esmentats, s’ha obtingut del programa de comptabilitat 
pública local els llistats informàtics que s’acompanyen a l’Annex.

Es proposa:

Primer.- Donar compte del present informe al Ple de la Corporació pel seu debat, i 
materialització de la publicació de l’annex d’intervenció de la relació acumulada de 
factures, de conformitat amb l’article 5.4 de la Llei 15/2010.



Segon.- En tot cas, que es doni trasllat per la Presidenta del seu coneixement pel Ple 
(article 196 ROF), del present informe i els seus annexos a la Direcció General de 
Coordinació Financera amb les CC:AA i amb les EE.LL, així com a la Direcció General de 
Política Financera de la Generalitat de Catalunya.

A Palau-solità i Plegamans

L’interventor,              La tresorera,

Esaú Soto i Martínez                                                                    Mercè Vilardell i Vilardell

5. PRP2018/935. PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DELS RESIDUS MUNICIPALS, 
NETEJA VIÀRIA I DE GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL

Atesa l’esmena per l’informe emès per la tècnica  de medi ambient on fa 
referència  a error material detectat  en el preu de la pròrroga proposada amb 
posterioritat a la Comissió Informativa Permanent.

On diu “El cost econòmic (...) serà de 781.490,95 €,  ” – Ha de dir “El cost 
econòmic (...) serà de 790.087,32 €”,

Per 9 vots a favor dels grups municipals PSC-CP, GANEMOS PALAU, 
CIUTADANS i el regidor no adscrit Sr. Miquel Truyols, per 5 vots en contra dels 
grups muncicipals ERC-AM, PDeCAT-DEMÒCRATES , CUP i 2 abstencions de 
ICV-E i PP, i amb el quòrum especial de majoria absoluta establert a l’article 
114.3 g) del Decret Legislatiu 2/2003, s’acordà:

PRIMER- Aprovar la pròrroga de mutu acord i per un termini inicial de 6 mesos, 
prorrogables per 6 mesos més, del contracte subscrit entre l’Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans i l’empresa Procedimientos de Aseo Urbano PAU, SA per la 
prestació del servei de recollida i transport de residus municipals, neteja viària i de 
gestió de la deixalleria del municipi, ateses les circumstàncies excepcionals 
esmentades pels serveis tècnics municipals en l’informe transcrit anteriorment. 
Durant el període de pròrroga, caldrà donar compliment a allò establert al plec de 
clàusules que regeix el contracte.

SEGON- Notificar la present resolució a Procedimientos de Aseo Urbano PAU, SA



           

6. PRP2018/1108. APROVACIÓ DE LA PRIMERA ADDENDA DEL CONVENI 
DE COORDINACIÓ INTERMUNICIPAL ENTRE DIFERENTS AJUNTAMENTS 
DE LES COMARQUES DEL VALLÈS ORIENTAL I EL VALLÈS OCCIDENTAL 
PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI DE TAXI EN L'ÀMBIT 
TERRITORIAL D'AQUESTS MUNICIPIS

Per unanimitat dels 16 regidors  presents, s’acordà:

PRIMER- Aprovar la 1a Addenda del Conveni de coordinació intermunicipal entre 
diferents Ajuntaments de les comarques del Vallès Oriental i el Vallès Occidental 
per a la prestació conjunta del servei de taxi en l'àmbit territorial d'aquests 
municipis, en virtut de la qual la s’incorporen els ajuntaments de Caldes de 
Montbui, Castellar del Vallès, Santa Eulàlia de Ronçana i Sant Feliu de Codines, 
si bé la incorporació d’aquest darrer serà efectiva en el moment de la presentació 
del certificat pel qual la Comissió de preus de Catalunya aprova les seves tarifes. 

SEGON- Comunicar aquest acord a tots els ajuntaments signants de l’Addenda, a 
Trans-radio SCCl, i a la Direcció general de Transports i Mobilitat del Departament 
de Territori i Sostenibilitat.

ANNEX

Primera addenda del conveni de coordinació intermunicipal entre diferents 
Ajuntaments de les comarques del Vallès Oriental i el Vallès Occidental per a la 
prestació conjunta del servei de taxi en l'àmbit territorial d'aquests municipis.

Ajuntaments signants:

Ajuntament de L’Ametlla Ajuntament de Parets del Vallès
Ajuntament de Caldes de Montbui Ajuntament de Polinyà
Ajuntament de Castellar del Vallès Ajuntament de Sant Feliu de Codines
Ajuntament de La Garriga Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles
Ajuntament de La Llagosta Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
Ajuntament de Lliçà de Vall Ajuntament de Santa Maria de Martorelles
Ajuntament de Martorelles Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Ajuntament de Mollet del Vallès Ajuntament de Sentmenat
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

 



REUNITS

L’Il·lm. Sr. Andreu Gonzalez Gil, Alcalde de l'Ajuntament de L’Ametlla del Vallès, en nom 
i representació d'aquest ens local.

L’Il·lm. Sr. Jordi Solé Ferrando, Alcalde de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, en nom i 
representació d'aquest ens local.

L’Il·lm. Sr Ignasi Giménez Renom, Alcalde de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, en nom 
i representació d'aquest ens local.

L’Il·lma. Sra. Meritxell Budó Pla, Alcaldessa de l'Ajuntament de La Garriga, en nom i 
representació d'aquest ens local.

L’Il·lm. Sr.Xavier Serraté Conill, Alcalde de l'Ajuntament de La Llagosta, en nom i 
representació d'aquest ens local.

L’Il·lm. Sr. Josep Serra Busquets, Alcalde de l'Ajuntament de Lliçà de Vall, en nom i 
representació d'aquest ens local.

L’Il·lm. Sr. Marc Candela Callado, Alcalde de l'Ajuntament de Martorelles, en nom i 
representació d'aquest ens local.

L’Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo, Alcalde de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, en nom i 
representació d'aquest ens local.

L’Il·lma. Sra. Teresa Padrós Casañas, Alcaldessa de l'Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans, en nom i representació d'aquest ens local.

L’Il·lm. Sr. Francesc Juzgado Mollá, Alcalde de l'Ajuntament de Parets del Vallès, en nom 
i representació d'aquest ens local.

L’Il·lm. Sr. Javier Silva Pérez, Alcalde de l'Ajuntament de Polinyà, en nom i representació 
d'aquest ens local.

L’Il·lm. Pere Pladevall Vallcorba, Alcalde de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines, en 
nom i representació d'aquest ens local.



           

L’Il·lma. Sra. Montserrat Sanmartí Pratginestós, Alcaldessa de l'Ajuntament de Sant Fost 
de Campsentelles.

L’Il·lm. Sr. Francesc Bonet Nieto, Alcaldessa de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana

L’Il·lm. Sr. Julián Trapero Frias, Alcalde de l'Ajuntament de Santa Maria de Martorelles, 
en nom i representació d'aquest ens local.

L’Il·lma. Sra. Isabel García Ripoll, Alcaldessa de l'Ajuntament de Santa Perpètua de 
Mogoda, en nom i representació d'aquest ens local.

L’Il·lma. Sra. 
Núria Colomer Rodríguez, Alcaldessa de l'Ajuntament de Sentmenat, en nom i 
representació d'aquest ens local.

Les parts es reconeixen capacitat i representació per a signar aquest conveni i als efectes 
esmentats 

EXPOSEN

I.- En data 13 de desembre de 2016 els ajuntaments de de L’Ametlla del Vallès,  La 
Garriga, La Llagosta, Lliça de Vall, Martorelles, Mollet del Vallès, Palau-solità i 
Plegamans, Parets del Vallès, Polinyà, Sant Fost de Campsentelles, Santa Maria de 
Martorelles, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat van signar el conveni de coordinació 
intermunicipal entre diferents Ajuntaments de les comarques del Vallès Oriental i el Vallès 
Occidental per a la prestació conjunta del servei de taxi en l'àmbit territorial d'aquests 
municipi. 

Aquest conveni va estar autoritzat per la Direcció General de Transports i Mobilitat del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en data 5 
d’octubre de 2016

II.- La clàusula onzena del Conveni estableix la possibilitat que altres municipis de 
l’entorn puguin d’adherir-se al present conveni. Per a la seva efectivitat, caldrà que el 
municipi que es vulgui adherir tingui aprovades les mateixes tarifes i conceptes tarifaris 



que els que estan en vigor en els municipis objecte de prestació conjunta. Així mateix, 
caldrà que la seva ordenança municipal estigui adaptada a les prescripcions en quan a 
imatge i règim sancionador.

III.- Els Ajuntaments de Caldes de Montbui, Castellar del Vallès, Santa Eulàlia de 
Ronçana i Sant Feliu de Codines disposen de l’autorització a la Generalitat per a adherir-
se al citat conveni i tenen aprovades les mateixes tarifes del servei de taxi d’acord amb 
l’autorització que han rebut per part de la Comissió de preus de Catalunya. 

VI.- La situació actual respecte al servei d’auto-taxi de les poblacions és el següent:

a) El nombre de llicències d’auto taxi en el municipi de L’Ametlla del Vallès és de 3 
per una població de 8.303 habitants

b) El nombre de llicències d’auto taxi en el municipi de Caldes de Montbui és de 7 per 
una població de 17.470 habitants

c) El nombre de llicències d’auto taxi en el municipi de Castellar del Vallès és de 7 
per una població de 24.046 habitants

d) El nombre de llicències d’auto taxi en el municipi de La Garriga és de 9 per una 
població de   15.740 habitants

e) El nombre de llicències d’auto taxi en el municipi de La Llagosta és de 7 per una 
població de 13.252 habitants

f) El nombre de llicències d’auto taxi en el municipi de Lliça de Vall és de 2 per una 
població de 6.383 habitants

g) El nombre de llicències d’auto taxi en el municipi de Martorelles és de 2 per una 
població de 4.756 habitants

h) El nombre de llicències d’auto taxi en el municipi de Mollet del Vallès és de 23 per 
una població de 51.650 habitants

i) El nombre de llicències d’auto taxi en el municipi de Palau-solità i Plegamans és 
de 7 per una població de 14.457 habitants

j) El nombre de llicències d’auto taxi en el municipi de Parets del Vallès és de 10 per 
una població de 18.901 habitants

k) El nombre de llicències d’auto taxi en el municipi de Polinyà és de 8 per una 
població de 8.226 habitants

l) El nombre de llicències d’auto taxi en el municipi de Sant Feliu de Codines és de 2 
per una població de 6.045 habitants

m) El nombre de llicències d’auto taxi en el municipi de Sant Fost de Campsentelles és 
de 1 per una població de 8.603 habitants



           

n) El nombre de llicències d’auto taxi en el municipi de Santa Eulàlia de Ronçana és 
de 2 per una població de 7.124 habitants

o) El nombre de llicències d’auto taxi en el municipi de Santa Maria de Martorelles és 
de 1 per una població de 853 habitants

p) El nombre de llicències d’auto taxi en el municipi de Santa Perpètua de Mogoda és 
de 12 per una població de 25.466 habitants

q) El nombre de llicències d’auto taxi en el municipi de Sentmenat és de 5 per una 
població de 8.652 habitants

V.- De conformitat amb l'exposat anteriorment, els ajuntaments de L’Ametlla del Vallès,  
Caldes de Montbui, Castellar del Vallès, La Garriga, La Llagosta, Lliça de Vall, 
Martorelles, Mollet del Vallès, Palau-solità i Plegamans, Parets del Vallès, Polinyà, Sant 
Feliu de Codines, Sant Fost de Campsentelles, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de 
Martorelles, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat consideren necessària l’ampliació de 
la zona de prestació conjunta del servei de taxi en l'àmbit dels seus termes municipals, de 
tal manera que els taxis de tots aquests municipis puguin actuar conjuntament en 
qualsevol dels seus termes municipals. 

Per tot plegat, i d'acord amb aquestes consideracions, les parts

ACORDEN

Primer.- Ampliació en el nombre de municipis adherits al Conveni

Incloure els municipis de Caldes de Montbui, Castellar del Vallès, Sant Feliu de Codines i  
Santa Eulàlia de Ronçana al Conveni de coordinació intermunicipal entre diferents 
Ajuntaments de les comarques del Vallès Oriental i el Vallès Occidental per a la prestació 
conjunta del servei de taxi en l'àmbit territorial d'aquests municipis de prestació conjunta 
del servei de taxi.

L’àrea de prestació conjunta estarà integrada pels municipis de L’Ametlla del Vallès, 
Caldes de Montbui, Castellar del Vallès, La Garriga, La Llagosta, Lliça de Vall, 
Martorelles, Mollet del Vallès, Palau-solità i Plegamans, Parets del Vallès, Polinyà, Sant 
Feliu de Codines, Sant Fost de Campsentelles, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de 
Martorelles, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat.



La finalitat d’aquesta addenda és que els taxis de les poblacions esmentades puguin actuar 
conjuntament i indistintament en els respectius termes municipals, mentre que no resulti 
obligatòria la constitució d’una àrea de prestació conjunta en els termes que pugui 
preveure una futura disposició de caràcter legal o reglamentari, sens perjudici d’allò 
establert en la clàusula vuitena d’aquest mateix conveni.

Segona.- Manteniment de pactes

Mantenir els pactes previstos en el Conveni signat de data 13 de desembre de 2016 quant 
a prestació conjunta, tarifes, llicències, imatge, parades, comissió de seguiment, vigència, 
incompliments i altres elements del Conveni.

I en prova de conformitat, se signa aquest Conveni.

Per l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès
Andreu Gonzalez  Gil
Alcalde

Assistit per la secretària accidental de la 
corporació
Samanta Menéndez Blanes

Per l’Ajuntament de Caldes de Montbui
Jordi Solé Ferrando 
Alcalde

Per l’Ajuntament de Castellar del Vallès
Ignasi Giménez Renom 
Alcalde

Assistit per la secretària de la corporació
Maria Remei Sala Leal

Assistit per la secretària de la corporació
Josep Colell Voltas



           

Per l’Ajuntament de La Garriga
Meritxell Budó i Pla
Alcaldessa

         Assistit per el secretari de la corporació
          Joaquim Rosell i López

Per l’Ajuntament de La Llagosta
Óscar Sierra Gaona
Alcalde

Assistit per la secretària de la corporació
Eva Redondo

Per l’Ajuntament de Llicà de Vall
Xavier Serrate Conill
Alcalde

Assistit per la secretària de la corporació
Eloísa González Flores

Per l’Ajuntament de Martorelles
Marc Candela Callado
Alcalde

Assistit per la secretària de la corporació
Montserrat Torrents Pedragosa

Per l’Ajuntament de Mollet del Vallès
Josep Monràs Galindo
Alcalde

Assistit per la secretària de la corporació
Alícia Puig Romagosa



Per l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
  Teresa Padròs Casañas
  Alcaldessa

Assistida per la secretària de la corporació
Assumpció Rodríguez Marín

Per l’Ajuntament de Parets del Vallès
Francesc Juzgado Mollá
Alcalde

Assistit pel secretari de la corporació
Josep Maria Amorós Bosch

Per l’Ajuntament de Polinyà
Javier Silva Pérez
Alcalde

Assistit pel secretari de la corporació
Bernat Calvo Català

Per l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines
Pere Pladevall Vallcorba
Alcalde

Assistit pel secretari de la corporació
Ana Maria Acosta Moreno

Per l’Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles
Montserrat Sanmartí Pratginestós
Alcaldessa

Assistida pel secretari de la corporació
Artur Obach Martínez



           

Per l’Ajuntament de Santa Eulàlia
de Ronçana
Francesc Bonet Nieto
Alcalde

Per l’Ajuntament de Santa Maria de 
Martorelles
 Julián Trapero Frias
Alcalde

Assistida pel secretari de la corporació
Lourdes Gimeno Maspons

Assistit per la secretària de la corporació
Laura Naveros Ferrer

Per l’Ajuntament de Santa Perpètua de 
Mogoda
Isabel García Ripoll
Alcaldessa

Assistida pel secretari de la corporació
Francesc Consuegra Giner

Per l’Ajuntament de Sentmenat
Núria Colomer Rodríguez
Alcaldessa

Assistida pel secretari de la corporació
Gonzalo Llúzar López de Briñas

7. PRP2018/1093. RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL 
CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Per unanimitat dels 16 regidors presents dels dissets que componen la 
Corporació, i per tant, amb el quòrum l’establert a l’article 114.3.d) el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s’acordà:



PRIMER- Ratificar la modificació dels Estatus del Consorci per a la Normalització 
Lingüística per la qual s’aprova un nou text estatutari quin contingut s’incorpora en 
annex.

SEGON.- Notificar aquest acord al Consorci per a la Normalització Lingüística.

ANNEX

Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística

Article 1
Naturalesa i membres
1. El Consorci per a la Normalització Lingüística és un ens públic de caràcter 
associatiu, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, integrat, amb 
caràcter voluntari, per les administracions públiques que figuren a l'annex 2.
2. La incorporació al Consorci de nous membres s'ha de dur a terme si així ho acorden 
els òrgans competents, mitjançant la signatura d'un conveni d'adhesió, on s'han 
d'especificar les condicions d'integració, com també les obligacions i els compromisos 
d'ambdues parts.
3. El Consorci s'adscriu a l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el  
Departament competent en matèria de política lingüística.
4. El Consorci es regeix per aquests Estatuts i el reglament de règim interior del 
Consorci, per la normativa general reguladora dels consorcis i, supletòriament, per la 
normativa aplicable a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Article 2
Durada i seu
1. El Consorci es constitueix per un temps indefinit.
2. El Consorci té la seu al carrer de Muntaner, 221, 08036 Barcelona.

Article 3
Personalitat i capacitat jurídica
1. El Consorci té personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres, i 
plena capacitat jurídica i d'obrar, dins l'àmbit de les seves competències i finalitats.
En conseqüència, pot adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar i alienar tota 
mena de béns, celebrar contractes, assumir obligacions, establir i explotar serveis, 
interposar recursos i exercir les accions que preveuen les lleis i en general realitzar 
tots els actes necessaris per al compliment de les finalitats que li són atribuïdes, 
d'acord amb el que disposen aquests Estatuts i la legislació aplicable.
2. El Consorci té les potestats següents: la reglamentària en relació amb els serveis 
que presta; la d'autoorganització; la tributària, referida a les taxes i preus; la 
financera; la de programació o planificació; la d'execució forçosa i la sancionadora, en 
relació amb els serveis i béns del Consorci; la de revisió d'ofici dels seus actes i 
acords, i les necessàries per a la protecció dels béns del Consorci o adscrits per les 
entitats consorciades.
3. El Consorci té la consideració d'Administració pública a l'efecte del que preveu la 
normativa de contractes del sector públic.



           

Article 4
Objecte i finalitats
1. L'objecte del Consorci és fomentar el coneixement, l'ús i la divulgació de la llengua 
catalana.
2. Les finalitats de Consorci són:
a) Estendre el coneixement de la llengua catalana en l'àmbit de l'ensenyament no 
reglat.
b) Fomentar l'ús del català en tots els àmbits de la societat al territori.
c) Contribuir a la divulgació de la llengua catalana en col·laboració amb altres 
organismes i entitats.
3. Per a l'acompliment d'aquestes finalitats, el Consorci:
a) Organitza la formació de català, general i específica, de diferents nivells i modalitats 
amb l'objectiu de facilitar i millorar el coneixement i l'ús de la llengua.
b) Proporciona els primers coneixements de la llengua catalana i de l'entorn per 
facilitar l'acollida lingüística de les persones nouvingudes.
c) Afavoreix la creació d'espais per a l'ús de la llengua catalana i organitza activitats 
que interrelacionen la llengua amb la cultura i l'entorn.
d) Presta serveis d'assessorament lingüístic orientats a facilitar l'autonomia lingüística.
e) Desenvolupa programes d'actuació per tal de millorar la presència i la qualitat de la 
llengua en l'àmbit econòmic i professional.
f) Estableix mecanismes de col·laboració amb entitats i institucions públiques i 
privades per a l'acompliment del seu objectiu.

Article 5
Òrgans de govern i administració
El Consorci és governat i administrat pels òrgans següents:
a. El Ple
b. El Consell d'Administració
c. La Presidència
d. La Gerència

Article 6
Composició del Ple
1. El Ple està integrat per les entitats consorciades, que disposen dels vots en la 
proporció següent:
a) L'Administració de la Generalitat de Catalunya té el 51% de la totalitat de vots.
b) Els altres ens consorciats tenen el 49% de la totalitat dels vots, distribuïts en funció 
del seu percentatge de participació en el finançament del Consorci.
2. La Presidència del Ple, que alhora és la Presidència del Consorci, correspon a la 
persona titular de la direcció general competent en matèria de política lingüística.
3. Cada entitat consorciada designa un vocal, excepte l'Administració de la Generalitat 
de Catalunya que pot designar fins a un màxim de deu vocals sens perjudici de 
l'assignació de vots a què fa referència l'apartat 1.
4. Els membres de les entitats consorciades que no hi assisteixin poden delegar el vot 
en la Presidència o en els membres de les altres entitats consorciades.
5. Una persona representant del Comitè d'Empresa del Consorci i la persona titular de 
la Gerència assisteixen a les reunions del Ple amb veu però sense vot.
6. La Secretaria del Ple, que no és membre d'aquest, assisteix a les sessions amb veu 
i sense vot.



7. Poden assistir al Ple, amb dret a veu i sense vot, altres persones que convidi la 
Presidència i, si escau, a proposta dels ens locals, perquè les seves aportacions puguin 
ser útils per decidir sobre els punts de l'ordre del dia.

Article 7
Funcions del Ple
El Ple, com a màxim òrgan de govern, té les funcions següents:
a. Aprovar la modificació dels Estatuts.
b.Ratificar el projecte de pressupost i dels comptes anuals aprovats pel Consell 
d'Administració.
c. Vetllar per la consecució de les finalitats pròpies del Consorci.
d. Ratificar el Pla general d'actuació i els programes anuals d'activitats del Consorci 
aprovats pel Consell d'Administració.
e. Ratificar el reglament de règim interior aprovat pel Consell d'Administració.
f. Ratificar la incorporació i l'exclusió de nous membres al Consorci.
g. Acordar la dissolució del Consorci, nomenar el liquidador i acordar, si escau, les 
condicions de la quota de liquidació dels béns del Consorci.

Article 8
Funcionament del Ple
1. El Ple es pot constituir i convocar, pot celebrar sessions, adoptar acords i remetre 
actes tant de manera presencial com a distància.
En les sessions que el Ple celebri a distància, els seus membres poden estar en llocs 
diferents sempre que s'asseguri per mitjans electrònics, telefònics i audiovisuals, la 
identitat dels membres o les persones que els supleixin, el contingut de les seves 
manifestacions, el moment en què es produeixen així com la interactivitat i 
intercomunicació entre ells en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la 
sessió. El correu electrònic, les audioconferències i les videoconferències es consideren 
mitjans electrònics vàlids.
2. Perquè la constitució del Ple sigui vàlida als efectes de la celebració de sessions, 
deliberacions i preses d'acords, es requereix l'assistència, presencial o a distància, de 
les persones que ostentin la Presidència i la Secretaria, o, si és el cas, de les qui les 
supleixin, i cal que els membres que hi assisteixin presencialment o a distància 
representin almenys el 61% dels vots possibles, en primera convocatòria, i el 55% en 
segona convocatòria.
3. Les convocatòries s'han de remetre als membres del Ple per mitjans electrònics i 
s'hi ha de fer constar l'ordre del dia juntament amb la documentació necessària per a 
la seva deliberació quan sigui possible, les condicions en què tindrà lloc la sessió, el 
sistema de connexió, i, si escau, els llocs en què estiguin disponibles els mitjans 
tècnics necessaris per assistir i participar a la reunió.
4. Només poden ser tractats els assumptes que figuren a l'ordre del dia llevat que hi 
siguin presents tots els membres del Ple i es declari la urgència de l'assumpte amb el 
vot favorable de la majoria absoluta.
5. Els acords del Ple s'adopten per majoria simple de vots. En cas d'empat dirimeix els 
resultats de les votacions la persona titular de la Presidència. Quan s'assisteixi a 
distància, els acords s'entenen adoptats al lloc que correspon a la seu del Consorci.
6. Els qui acreditin la titularitat d'un interès legítim es poden dirigir a la Secretaria del 
Ple perquè se'ls expedeixi una certificació dels seus acords. La certificació s'expedeix 
per mitjans electrònics, llevat que la persona interessada manifesti el contrari i no 
tingui l'obligació de relacionar-se amb les administracions per aquesta via.



           

7. De cada sessió que celebri el Ple la Secretaria ha d'estendre l'acta en què han de 
constar els assistents, l'ordre del dia de la reunió, el lloc i el temps en què s'ha 
efectuat, els punts principals de les deliberacions, el contingut dels acords adoptats, el 
sentit dels vots, i l'explicació breu del parer d'un membre en cas que aquest ho 
demani.
8. Els membres del Ple que discrepin de l'acord majoritari adoptat pel Ple poden 
formalitzar un vot particular per escrit en el termini de setanta-dues hores, que s'ha 
d'incorporar al text de l'acord.
9. Les sessions que celebri el Ple es poden gravar. El fitxer resultant de la gravació, 
juntament amb la certificació d'autenticitat i integritat expedida per la Secretaria del 
Ple, i tots els documents en suport electrònic que s'utilitzin com a documents de la 
sessió, poden acompanyar l'acta de les sessions, sense necessitat de fer-hi constar els 
punts principals de les deliberacions, i s'han de conservar de manera que es garanteixi 
l'accés als membres del Ple.
10. L'acta de cada sessió es pot aprovar en la mateixa reunió o en la següent 
immediata. La Secretaria ha d'elaborar l'acta amb el vistiplau de la Presidència i l'ha 
de remetre per mitjans electrònics als membres del Ple els quals poden manifestar la 
seva conformitat o objeccions al text, a l'efecte d'aprovar-la. En cas afirmatiu, es 
considera aprovada a la mateixa reunió.
11. La Secretaria pot emetre certificats sobre els acords específics que s'hagin adoptat 
a les sessions, sens perjudici de l'aprovació ulterior de l'acta, fent-hi constar 
específicament aquesta circumstància.
12. El Ple es reuneix amb caràcter ordinari un cop al semestre, i amb caràcter 
extraordinari sempre que sigui convocat per la Presidència o a proposta d'un terç de 
les entitats consorciades.

Article 9
Composició del Consell d'Administració
1. El Consell d'Administració està presidit per la persona que exerceix la presidència 
del Ple.
2. Formen part del Consell d'Administració, a més de la Presidència del Ple, dues 
vicepresidències que són nomenades per la persona que exerceix la Presidència, 
d'entre els vocals del Consell d'Administració. La Vicepresidència primera és 
nomenada a proposta dels ens locals consorciats. La Vicepresidència segona correspon 
a un representant de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
3. El Consell d'Administració, a més de la Presidència, està integrat per vuit vocals, 
quatre dels quals són designats per la persona titular del departament de 
l'Administració de la Generalitat competent en matèria de política lingüística, a 
proposta de la persona titular de la direcció general que exerceix aquesta 
competència.
Els quatre restants són designats a proposta de les entitats associatives d'ens locals 
de Catalunya d'entre els representants en el Ple dels ens locals consorciats.
4. També hi han d'assistir, amb veu però sense vot, la persona titular de la Gerència i 
la persona que exerceix la Secretaria de Ple, que actua també com a secretari o 
secretària del Consell d'Administració.
5. Poden assistir al Consell d'Administració, amb dret a veu i sense vot, altres 
persones que convidi la Presidència, perquè les seves aportacions puguin ser útils per 
decidir sobre els punts de l'ordre del dia.
6. Els membres del Consell d'Administració que no hi assisteixin poden delegar el vot 
en la Presidència, Vicepresidències o vocals.



7. El Consell d'Administració pot crear comissions de treball o ponències que siguin 
necessàries o escaients per al bon funcionament de la institució. Aquestes comissions 
o ponències poden incorporar amb caràcter puntual o permanent persones externes al 
Consorci.
8. Les persones representants de les institucions i ens consorciats en el Consell 
d'Administració poden ser substituïdes en qualsevol moment per l'entitat o institució 
representada.

Article 10
Funcions del Consell d'Administració
Són funcions del Consell d'Administració:
a. Aprovar la incorporació i l'exclusió de membres del Consorci.
b. Aprovar els pressupostos, els comptes anuals i les operacions de crèdit, així com 
elevar els pressupostos i els comptes anuals al Ple per a la seva ratificació.
c. Aprovar el Pla general d'actuació i els programes anuals d'activitats així com elevar-
los al Ple per a la seva ratificació.
d. Disposar i alienar béns i drets del Consorci, i fer-ne transaccions.
e. Aprovar el reglament de règim interior així com elevar-lo al Ple per a la seva 
ratificació.
f. Designar la persona titular de la Gerència i la que exerceixi la Secretaria del 
Consorci, a proposta de la Presidència.
g. Acceptar donacions.
h. Aprovar el mapa de serveis i centres de normalització lingüística, així com també el 
seu desplegament i modificació.
i. Aprovar la plantilla, la relació de llocs de treball del personal del Consorci i les 
retribucions del personal d'acord amb les previsions pressupostàries i la normativa 
aplicable.
j. Aprovar la contractació d'obres, serveis i subministraments quan reuneixi 
acumulativament els dos requisits següents:
j.1) Que l'import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
j.2) Que suposi una despesa plurianual superior a quatre anys.
k. Adoptar mesures per a la consecució de les finalitats del Consorci.
l. Elevar al Plenari la proposta de modificació dels Estatuts.

Article 11
Funcionament del Consell d'Administració
1. Perquè la constitució del Consell d'Administració sigui vàlida, als efectes de la 
celebració de sessions, deliberacions i preses d'acords, es requereix l'assistència, 
presencial o a distància, de les persones que tinguin la Presidència i la Secretaria, o, si 
és el cas, de les qui les supleixin, i caldrà que els membres que hi assisteixin, 
presencialment o a distància, representin almenys la meitat més u dels seus 
membres, en primera convocatòria, i la meitat en segona convocatòria.
2. El Consell d'Administració es reuneix amb caràcter ordinari un cop al semestre, i 
amb caràcter extraordinari, sempre que sigui convocat per la Presidència. La 
Vicepresidència primera i els membres designats pels ens locals consorciats en el Ple 
també poden demanar una convocatòria amb caràcter extraordinari, sempre que 
acreditin tenir almenys l'acord d'un terç de les entitats locals consorciades.
3. Els acords del Consell d'Administració s'adopten per majoria simple de vots. En cas 
d'empat dirimeix els resultats de les votacions la persona titular de la Presidència o, si 
no hi assisteix, la Vicepresidència segona.



           

4. Pel que fa a la resta de la regulació del funcionament del Consell d'Administració, és 
d'aplicació el que s'estableix per al Ple a l'article 8.

Article 12
Funcions de la Presidència
Són funcions de la Presidència:
a. Exercir l'alta representació del Consorci.
b. Ordenar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries i fixar l'ordre del 
dia del Ple i del Consell d'Administració, tenint en compte, si escau, la petició de la 
resta de membres sempre que s'hagin formulat amb l'antelació suficient.
c. Presidir les sessions del Ple i del Consell d'Administració, moderar les deliberacions i 
els debats, i suspendre-les per causes justificades.
d. Dirimir amb el seu vot els empats a l'efecte de l'adopció d'acords del Ple i del 
Consell d'Administració.
e. Visar les actes i les certificacions dels acords del Ple i del Consell d'Administració.
f. Assegurar el compliment de les lleis.
g. Subscriure en nom del Consorci els contractes i els convenis per al compliment dels 
seus fins.
h. Aprovar la contractació d'obres, serveis i subministraments excepte en el supòsit 
que correspon al Consell d'Administració d'acord amb l'article 10.j).
i. Proposar al Consell d'Administració l'aprovació i la modificació del mapa de serveis i 
centres de normalització lingüística.
j. Autoritzar l'obertura i la supressió dels serveis locals de català, d'acord amb la 
planificació general aprovada pel Consell d'Administració.
k. Proposar al Consell d'Administració la designació de les persones que exerceixen la 
Gerència i la Secretaria del Consorci.
l. Designar les persones que exerceixen la Direcció dels centres de normalització 
lingüística, d'acord amb l'article 16.1.
m. Presentar al Consell d'Administració el projecte de pressupost i els comptes anuals 
per a la seva aprovació i posterior ratificació al Ple.
n. Autoritzar, quan es consideri convenient, la presència d'assessors o tècnics a les 
reunions del Ple i del Consell d'Administració.
o. Exercir les altres funcions inherents al càrrec.
p. Qualsevol altra funció que li sigui delegada pel Ple i el Consell d'Administració.

Article 13
Funcions de la Gerència
Són funcions de la Gerència:
a. Sota les directrius de la Presidència, exercir el comandament, la supervisió i la 
coordinació dels serveis adscrits.
b. Vetllar per l'execució dels acords dels òrgans de govern del Consorci.
c. Dur a terme l'execució dels projectes i les activitats del Consorci, així com fer-ne el 
seguiment i l'avaluació.
d. Exercir la direcció del personal del Consorci.
e. Elaborar la relació de llocs de treball i altres instruments de gestió i planificació.
f. Elaborar el projecte de pressupost i els comptes anuals del Consorci, dirigir i 
supervisar la gestió econòmica, ordenar els pagaments i gestionar la contractació i el 
patrimoni adscrit al Consorci.
g. Integrar, optimitzar la gestió i avaluar els diferents serveis i àmbits del Consorci.
h. Exercir les funcions que li siguin delegades pels òrgans col·legiats de govern i la 
Presidència del Consorci.



Article 14
Secretaria
1. La Secretaria del Consorci és exercida per una persona al servei del Consorci. 
Correspon al Consell d'Administració la seva designació a proposta de la Presidència 
del Ple.
2. Les funcions de la Secretaria del Consorci són les següents, en relació amb el Ple i 
el Consell
d'Administració:
a. Fer la convocatòria de les sessions, per ordre de la Presidència.
b. Estendre l'acta de la sessió.
c. Tenir cura que es practiquin els actes de comunicació necessaris.
d. Estendre els certificats pertinents.
e. Custodiar i arxivar les actes.
f. Facilitar als membres dels òrgans col·legiats del Consorci la informació necessària 
per a l'exercici de les
seves funcions.
g. Complir les altres funcions inherents al càrrec.

Article 15
Organització del Consorci
1. El Consorci s'organitza funcionalment en els Serveis Centrals i els centres de 
normalització lingüística.
2. Cada centre de normalització lingüística, que integren els serveis locals de català 
que s'hi adscriuen, ha d'assumir per a tot el seu àmbit territorial, com a mínim, les 
funcions següents:
a. Estendre el coneixement del català.
b. Fomentar l'ús del català.
c. Prestar serveis d'assessorament lingüístic.

Article 16
Direcció dels centres de normalització lingüística
1. Cada centre de normalització lingüística disposa d'una persona que n'exerceix la 
Direcció, elegida mitjançant un procediment selectiu, d'acord amb els principis de 
publicitat, mèrit i capacitat, d'acord amb el que estableix el reglament de règim 
interior del Consorci.
El reglament de règim interior també ha de regular la participació en el procés de 
selecció de la Direcció dels ens locals consorciats ubicats en el seu àmbit territorial 
d'actuació.
2. Les funcions de la Direcció són les següents:
a. Representar el Consorci i el centre de normalització lingüística i ser el referent en 
l'àmbit territorial en tot el que afecta la normalització lingüística.
b. Projectar la missió del Consorci i del centre de normalització lingüística en tots els 
àmbits mitjançant actuacions al territori.
c. Elaborar, executar i avaluar el programa local anual d'activitats de normalització 
lingüística en el marc del Pla general d'actuació del Consorci.
d. Planificar i gestionar els recursos econòmics i les infraestructures necessàries per 
garantir el bon funcionament del centre de normalització lingüística.
e. Exercir la direcció del personal del centre de normalització lingüística.
f. Exercir les funcions que li siguin delegades per la Presidència o la Gerència.



           

Article 17
Consell de centre
1. A cada centre de normalització lingüística es constitueix un consell de centre.
2. Cada consell de centre té representants de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya i representants dels ens locals i de les entitats del seu àmbit territorial 
relacionades amb la política lingüística. També en forma part la persona que ocupi la 
direcció del centre. L'Administració de la Generalitat de Catalunya ha de disposar del 
51% dels vots que corresponen al consell de centre. D'entre els membres designats 
per l'Administració de la Generalitat ha d'haver-hi almenys un representant de la 
direcció general competent en matèria de política lingüística.
3. Al consell de centre hi ha una persona que n'ocupa la Presidència i s'elegeix d'entre 
les persones representants dels ens locals que tenen un major percentatge de 
participació al Consorci. En cas que no hi hagi cap candidatura presentada pels ens 
locals, la Presidència s'ha d'exercir per un representant de l'Administració de la 
Generalitat. La persona que ocupi la Presidència del consell de centre del centre de 
normalització lingüística de Barcelona ha de ser un representant de l'Ajuntament de 
Barcelona.
4. El reglament de règim interior ha de regular quines persones o institucions poden 
ser representades als consells i n'ha de concretar el percentatge de vot, qui n'efectua 
el nomenament i cessament, i també ha de determinar l'estructura i el règim de 
funcionament.
Article 18
Funcions del consell de centre
1. El consell de centre és l'òrgan de direcció local del centre de normalització 
lingüística, sens perjudici de les facultats que corresponen als òrgans de govern del 
Consorci i de les funcions de la Direcció del centre, que n'ha d'executar els programes. 
A més, el consell de centre té la finalitat de promoure les activitats i les iniciatives 
locals que s'escaiguin.
2. Correspon al consell de centre:
a. Aprovar el programa local anual d'activitats de normalització lingüística en el marc 
del Pla general d'actuació del Consorci i elevar-lo a la persona que exerceixi la 
Gerència del Consorci.
b. Fer el seguiment i avaluar els programes i activitats del centre.
c. Ser informat per la Direcció del centre sobre el seu funcionament.
d. Participar en la presa de decisions relatives al seu funcionament i a l'execució de la 
política de normalització lingüística en l'àmbit local.
3. Els acords del consell de centre requereixen una majoria de dos terços dels seus 
membres representants.

Article 19
Serveis locals de català
1. Els serveis locals de català tenen la missió d'impulsar la normalització de l'ús del 
català en l'àmbit local, mitjançant programes anuals, i oferir assessorament lingüístic i 
el coneixement del català.
2. La integració dels serveis locals de català en els respectius centres de normalització 
lingüística es produeix per conveni entre el Consorci i els ens locals afectats.

Article 20
Recursos econòmics
Els recursos econòmics del Consorci són els següents:
a. Les aportacions de les entitats consorciades.



b. El rendiment de l'explotació del seu patrimoni.
c. Els drets de matrícula dels cursos que organitza i altres ingressos per prestació de 
serveis diversos.
d. Els ingressos extraordinaris obtinguts en operacions de crèdit.
e. Les donacions, el patrocini, el mecenatge i les subvencions de qualsevol naturalesa.
f. Qualsevol altre que li pugui correspondre d'acord amb les lleis.

Article 21
Règim de les aportacions dels ens consorciats
1. L'Administració de la Generalitat de Catalunya i els altres ens consorciats, així com 
aquells que s'hi adhereixin o puguin adherir-s'hi en el futur, garanteixen el 
finançament del Consorci. A aquests efectes, en cada exercici pressupostari els ens 
consorciats, en vista de la previsió dels ingressos propis del Consorci i de la previsió 
de despeses, han de consignar en els seus pressupostos les aportacions 
pressupostàries corresponents amb la finalitat de garantir la totalitat del finançament 
de l'activitat ordinària del Consorci.
2. Les aportacions dels ens consorciats es regeixen pels principis següents:
a) L'aportació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya ha de ser l'import 
equivalent al cost del capítol 1 del personal estructural del Consorci, les dotacions del 
qual s'aproven cada any als pressupostos de la Generalitat de Catalunya. L'aportació 
dels altres ens consorciats, sens perjudici del que s'estableix per als consells 
comarcals i diputacions, ha de garantir la infraestructura, i despesa vinculada, així 
com les despeses de funcionament (capítols 2 al 6) necessàries per al 
desenvolupament de l'activitat del conjunt del Consorci.
Les aportacions dels ens locals consorciats es fan amb caràcter proporcional a la seva 
població a través de l'establiment de trams, i també atenent la capitalitat de 
Catalunya i la de les seves comarques. Aquestes aportacions es fan mitjançant 
transferències, com a màxim semestrals. L'aportació dels consells comarcals 
consisteix a garantir els recursos corresponents a la infraestructura, i despesa 
vinculada, així com aquells altres serveis necessaris per fer possible el funcionament 
dels serveis comarcals. L'aportació de les diputacions es determina mitjançant un 
conveni que ha de contenir els objectius a assolir i que poden ser objecte de revisió 
anual. Aquestes aportacions també es fan per transferències semestrals.
Sense perjudici de l'establert a l'apartat anterior, el Consorci pot desenvolupar, a 
banda de la seva activitat ordinària, plans específics i concrets el finançament dels 
quals s'assumeix en els termes que acordin els ens consorciats afectats.
b) L'ens consorciat que no compleixi els seus compromisos de finançament de 
l'exercici pressupostari en curs, a partir del primer dia de l'exercici següent queda 
suspès temporalment del dret a vot i participació en els òrgans de govern del Consorci 
i en el consell de centre on tingui la representació.
c) L'aportació de mitjans materials o de prestació de serveis pels ens consorciats que 
no estiguin al corrent dels seus compromisos financers amb el Consorci no ha de ser 
tinguda en compte en el procés de liquidació de les despeses d'aquest.
d) Si un ens consorciat incompleix els seus compromisos durant un període de dos 
exercicis pressupostaris, el Consell d'Administració ha d'elaborar una proposta que pot 
incloure la revisió dels serveis i les condicions en què aquests es presten en la seva 
demarcació territorial així com l'adopció d'un acord d'amortització del deute, que ha de 
ser formalitzat per escrit entre el Consorci i l'ens deutor, i que en cap cas no pot 
superar el termini de dos anys. El Ple, a proposta del Consell d'Administració, pot 
acordar també l'exclusió de l'ens consorciat del Consorci.



           

e) En cas d'exclusió d'un membre del Consorci, aquest s'ha de fer càrrec, 
proporcionalment a la seva aportació, de totes les obligacions econòmiques que el 
Consorci tingui contretes amb motiu dels serveis que presti en la demarcació de l'ens 
que se separi o bé ha d'assumir la corresponsabilitat en la liquidació dels respectius 
centres de normalització lingüística i serveis locals del català.
El Ple ha de determinar en cada cas, a proposta del Consell d'Administració, l'aplicació 
del que estableix aquest apartat.

Article 22
Règim financer, patrimonial i de contractació
1. El règim pressupostari aplicable al Consorci és el que determinen la normativa 
reguladora de les finances públiques de la Generalitat per a aquest tipus d'entitats, i 
els criteris o normativa de desplegament que pugui dictar l'òrgan competent en 
matèria de pressupostos de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
2. El règim comptable aplicable al Consorci és el que disposen la normativa reguladora 
de les finances públiques de la Generalitat per a aquest tipus d'entitats, i les 
instruccions i normativa de desplegament que dicti la Intervenció General de la 
Generalitat de Catalunya.
3. El Consorci aprova cada any un pressupost general d'ingressos i de despeses, que 
ha de formar part dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
4. Amb caràcter previ a la realització de les activitats pressupostades, el Consorci ha 
de comptar o tenir garantides les aportacions compromeses per a la seva execució i 
ho ha d'acreditar degudament en el procediment corresponent.
5. El reglament de règim interior del Consorci ha de concretar el règim econòmic de 
gestió pressupostària i el control intern, sens perjudici del control financer a càrrec de 
la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, que s'ha de dur a terme 
mitjançant el procediment d'auditoria d'acord amb la normativa que sigui d'aplicació.
6. Els comptes anuals del Consorci s'han d'auditar sota la responsabilitat de la 
Intervenció de la Generalitat de Catalunya.
7. Els comptes del Consorci s'inclouen en el compte general de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya.
8. El règim patrimonial aplicable al Consorci és el que estableix la normativa 
reguladora del patrimoni de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
9. El règim de contractació aplicable al Consorci és el que estableix la normativa de 
contractes del sector públic.

Article 23
Règim de personal
1. El Consorci ha de disposar del personal necessari per al compliment de les seves 
comeses. El seu nombre, categories i funcions s'han de determinar en la plantilla i la 
relació de llocs de treball que el Consell d'Administració aprovi.
2. El personal del Consorci pot ser:
a. Personal laboral contractat pel Consorci, que engloba el personal contractat en 
règim laboral amb anterioritat al 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es 
puguin efectuar en el marc de la normativa vigent.
b. Personal funcionari o laboral procedent de les administracions que en formen part.
3. El règim jurídic d'aplicació al personal del Consorci és el que correspon al personal 
de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
4. La selecció del personal s'ha de fer mitjançant convocatòria pública d'acord amb els 
principis d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat, sens perjudici de les especialitats que 
siguin d'aplicació al personal directiu.



5. Les retribucions del personal del Consorci no poden superar, en cap cas, les 
establertes per a llocs de treball equivalents a l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya.

Article 24
Separació del Consorci
1. Els membres del Consorci se'n poden separar en qualsevol moment, sens perjudici 
de la seva responsabilitat per les obligacions pendents de compliment. L'exercici del 
dret de separació s'ha de notificar per escrit al Ple.
2. Exercit el dret de separació per algun dels ens consorciats, no es produeix la 
dissolució del Consorci si almenys dos ens públics pertanyents a administracions 
diferents acorden romandre al Consorci i la seva continuïtat.
3. Quan l'exercici del dret de separació no tingui com a efecte la dissolució del 
Consorci, s'han d'aplicar les regles següents:
a) Es considera quota de separació que correspon a qui exercita el seu dret de 
separació la que li hauria correspost en la liquidació. A falta de determinació de la 
quota de liquidació, s'han de tenir en compte tant el percentatge de les aportacions 
que hagi efectuat qui exerceix el dret de separació al fons patrimonial del Consorci 
com el finançament concedit cada any.
El Consorci ha d'acordar la forma i les condicions en què s'ha d'efectuar el pagament 
de la quota de separació, en cas que aquesta resulti positiva, així com la forma i les 
condicions del pagament del deute que correspongui a qui exerceix el dret de 
separació si la quota és negativa.
L'efectiva separació del Consorci es produeix una vegada determinada la quota de 
separació, en cas que aquesta resulti positiva, o una vegada s'hagi pagat el deute, si 
la quota és negativa.
b) Si el Consorci és adscrit a l'administració que ha exercit el dret de separació, el Ple 
ha d'acordar a quina de les restants administracions o entitats o organismes públics 
vinculats o dependents d'administracions que hi romanen queda adscrit el Consorci, 
d'acord amb la legislació aplicable.

Article 25
Modificació dels Estatuts i dissolució del Consorci
1. Correspon al Ple, a proposta del Consell d'Administració, aprovar la modificació dels 
Estatuts així com acordar la dissolució del Consorci. Ambdues atribucions s'han de 
ratificar pels ens consorciats.
2. En tot cas, és causa de dissolució la impossibilitat legal o material de dur a terme 
les seves finalitats.
3. Les entitats consorciades poden acordar per majoria de dues terceres parts del Ple 
la cessió global d'actius i passius a una altra entitat del sector públic jurídicament 
adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l'activitat i assolir els objectius 
del Consorci que es liquida.

Article 26
Liquidació del Consorci
1. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.
2. En el moment d'adoptar l'acord de dissolució, el Ple nomena una comissió 
liquidadora, que ha de ser un òrgan o entitat, vinculada o dependent, de 
l'Administració pública a què el Consorci resta adscrit.
3. Correspon al liquidador calcular la quota de liquidació de cada membre del 
Consorci. La quota de liquidació es calcula d'acord amb la participació de cadascun 



           

dels membres en el saldo resultant del patrimoni net després de la liquidació. A aquest 
efecte, es té en compte el percentatge de les aportacions efectuades per cada 
membre del Consorci al seu fons patrimonial i el finançament concedit cada any.
4. El Consorci ha d'acordar les condicions del pagament de la quota de liquidació, si és 
positiva.
Disposició addicional. Activitats o serveis coincidents En el seu àmbit territorial, els 
ens locals consorciats no han de promoure ni finançar activitats o serveis coincidents 
amb els del Consorci, sense l'acord previ dels altres membres afectats.

Disposició transitòria. Aportacions financeres
1. L'aportació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya és, inicialment, del 
65% de les necessitats financeres del Consorci. No obstant això, l'aportació de la 
Generalitat s'ha d'ampliar progressivament fins assolir l'import equivalent al cost del 
capítol 1 del personal estructural del Consorci, les dotacions del qual són les que 
aprova el pressupost de la Generalitat, d'acord amb l'article 21.2.a). Sens perjudici del 
que s'estableix per als consells comarcals i les diputacions, l'aportació dels altres ens 
consorciats cobreix el 35% restant de les necessitats financeres del Consorci d'acord 
amb els pressupostos del Consorci del 2017. L'aportació dels consells comarcals 
consisteix a garantir els recursos corresponents a la infraestructura, i despesa 
vinculada, així com aquells altres serveis necessaris per fer possible el funcionament 
dels serveis comarcals. L'aportació de les diputacions es determina mitjançant un 
conveni que ha de contenir els objectius que es volen assolir i que poden ser objecte 
de revisió anual.
2. Durant el termini de cinc anys, a partir de la publicació d'aquests Estatuts al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, les aportacions de l'Administració de la 
Generalitat han d'augmentar progressivament fins assolir el que disposa la lletra a) de 
l'article 21.2. Durant el termini esmentat, els ens locals han de mantenir l'aportació 
aprovada als pressupostos del Consorci del 2017, entesa en termes constants, amb la 
finalitat que el Consorci pugui consolidar i millorar la prestació dels serveis. L'aportació 
de les diputacions serà la que determini el conveni vigent. Aquestes aportacions s'han 
de fer mitjançant transferències, com a màxim semestrals.

Annex 
1. Administració de la Generalitat de Catalunya
2. Diputació de Girona
3. Els ajuntaments següents:
Abrera
Arbúcies
Badalona
Badia del Vallès
Barberà del Vallès
Barcelona
Berga
La Bisbal d'Empordà
Blanes
Calafell
Caldes de Montbui
Calella
Calonge
Cambrils
Canovelles



Cardedeu
Castellar del Vallès
Castellbisbal
Castelldefels
Centelles
Cerdanyola del Vallès
Cervelló
Constantí
Corbera de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Esparreguera
Esplugues de Llobregat
Figueres
La Garriga
Gavà
Girona
Granollers
L'Hospitalet de Llobregat
Igualada
La Llagosta
Lleida
Lloret de Mar
Manlleu
Manresa
Martorell
El Masnou
Mataró
Molins de Rei
Mollet del Vallès
Montcada i Reixac
Montmeló
Montornès del Vallès
Olesa de Montserrat
Olot
Palafrugell
Palamós
Palau-solità i Plegamans
Pallejà
La Palma de Cervelló
Parets del Vallès
Pineda de Mar
Polinyà
El Prat de Llobregat
Premià de Dalt
Premià de Mar
Reus
Ripollet
Roses
Rubí
Sabadell
Salou



           

Salt
Sant Adrià de Besòs
Sant Andreu de la Barca
Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat del Vallès
Sant Feliu de Llobregat
Sant Joan Despí
Sant Just Desvern
Sant Pere de Ribes
Sant Quirze del Vallès
Sant Sadurní d'Anoia
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma de Gramenet
Santa Perpètua de Mogoda
Sitges
Tarragona
Teià
Terrassa
Tordera
Torroella de Montgrí
Tortosa
Vallirana
Valls
Vendrell
Vic
Viladecans
Vilafranca del Penedès
Vilanova i la Geltrú
Vila-seca
Vilassar de Dalt
Vilassar de Mar
4. Els consells comarcals següents:
L'Alta Ribagorça
L'Alt Camp
L'Alt Empordà
L'Alt Penedès
L'Alt Urgell
L'Anoia
El Bages
El Baix Camp
El Baix Ebre
El Baix Empordà
El Baix Penedès
El Berguedà
La Cerdanya
La Conca de Barberà
El Garraf
Les Garrigues
La Garrotxa
El Gironès
El Maresme



El Montsià
La Noguera
Osona
El Pallars Jussà
El Pallars Sobirà
El Pla de l'Estany
El Pla d'Urgell
El Priorat
La Ribera d'Ebre
El Ripollès
La Segarra
El Segrià
La Selva
El Solsonès
El Tarragonès
La Terra Alta
L'Urgell
El Vallès Oriental

8. PRP2018/1092. RATIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ INICIAL DE LA  
DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI DE TURISME DEL VALLÈS OCCIDENTAL 

Per unanimitat dels 16 regidors presents dels dissets que componen la 
Corporació, i per tant, amb el quòrum l’establert a l’article 114.3.d) el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s’acordà:

PRIMER.- Ratificar l’acord de dissolució del Consorci de Turisme del Vallès 
Occidental aprovat en sessió de 24 de juliol de 2018, en els termes adoptats pel 
seu Consell General, que tindrà efectes en data 31 de desembre de 2018, i 
determinar la successió universal de l’actiu i passiu i, en general, la reversió de 
tots els béns, els drets i les obligacions del Consorci a favor del Consell Comarcal 
del Vallès Occidental.

SEGON.- Delegar al Consorci de Turisme del Vallès Occidental per una millor 
coordinació del procediment, la publicació dels acords de l’exposició pública, que 
d’una manera conjunta es realitzarà durant el termini de trenta dies en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província, i  al tauler 
d’anuncis del Consorci. Delegar també la resolució de les al·legacions, si es 
presenten, i la seva aprovació definitiva. 

TERCER.- Establir que la continuïtat de l’activitat de foment del turisme quedarà 
garantida mitjançant l’aportació municipals directament al Consell Comarcal que 
corresponguin per tal de mantenir el finançament de l’activitat, per la consolidació 
del personal del Consorci al Consell Comarcal i l’impuls personal i polític dels 
consellers i dels responsables l’àrea nova que es crearà.



           

QUART.- Comunicar els precedents acords al Consorci de Turisme del Vallès 
Occidental .

9. PRP2018/1157. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 
CIUTADANS (Cs), EN DATA 6 DE SETEMBRE DE 2018, REGISTRE 
D'ENTRADA NÚM.12870, DE CONDEMNA DE TOTA LA VIOLÈNCIA A 
CATALUNYA I PER LA CONVIVÈNCIA I EL RESPECTE ENTRE TOTA LA 
CIUTADANIA

Per 9 vots a favor dels grups municipals PP, CIUTADANS, GANEMOS PALAU i 
PSC-CP, per 6 vots en contra dels grups municipals CUP, ERC-AM, PDeCAT-
DEMÒCRATES i el regidor no adscrit Sr. Miquel Truyols i l’abstenció d’ ICV-E, 
s’acordà:

PRIMER: L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans condemna tots els actes 
vandàlics contra seus de partits polítics, els insults, les amenaces, agressions o 
l’assetjament contra grups i individus, entre els quals molts electes, que estan 
sovintejant a Catalunya. Així mateix, rebutja tots els actes vandàlics o violents que 
s’han produït i es produeixen en concentracions i manifestacions celebrades en 
els darrers mesos a Catalunya.

SEGON: L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans condemna expressament les 
inadmissibles practiques de declarar persona non grata per les seves idees i 
d’assenyalar públicament a qui pensa diferent i a qui actua en compliment de les 
funcions publiques que té encomanades, i mostra el seu més enèrgic rebuig pel 
fet de que determinats càrrecs públics promoguin tals iniciatives des de les 
institucions de les que formen part.

TERCER: Traslladar aquests acords al President del Parlament de Catalunya, als 
membres de la Mesa del Parlament de Catalunya, al President de la Generalitat 
de Catalunya i als Grups Parlamentaris representats en el Parlament de 
Catalunya.

10. PRP2018/1182. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
D'ESQUERRA REPUBLICANA, EN DATA 18 DE SETEMBRE DE 2018, 
REGISTRE D'ENTRADA NÚM.13492, PER A LA COMMEMORACIÓ DEL 
REFERÈNDUM D'AUTODETERMINACÍÓ DE L'1 D'OCTUBRE DE 2017.

Conforme a la proposta de la Junta de Portaveus de data 24 de setembre de 2018 
i l’establert a l’article 73.3.g) del ROM, es procedeix a la votació dels diferents 
punts d’acord de la moció de forma separada amb el següent resultat.



Per 7 vots a favor dels grups municipals ICV-E, CUP , PDeCAT-DEMÒCRATES,  
ERC-AM i el regidor no adscrit Sr. Miquel Truyols, amb 8 vots en contra dels 
grups municipals CIUTADANS, PP, PSC-CP i 1 abstenció de GANEMOS PALAU, 
no prospera:

PRIMER. Reconèixer la tasca de les persones que varen fer possible la 
celebració del referèndum de l’1 d’octubre de 2017 i que hi van participar 
activament per poder donar veu al poble de Catalunya en relació al seu futur 
polític.

Per 8 vots a favor dels grups municipals ICV-E, CUP, ERC-AM, PDeCAT-
DEMÒCRATES, GANEMOS PALAU i el regidor no adscrit Sr. Miquel Truyols, 
amb 2 vots en contra dels grups municipals CIUTADANS,  i 6 abstencions de 
PSC-CP i PP, s’acordà:

SEGON. Manifestar la solidaritat amb la ciutadania que va ser brutalment 
agredida per les forces de seguretat de l’Estat quan es dirigia de manera pacífica 
a votar.

Per 7 vots a favor dels grups municipals ICV-E, CUP , PDeCAT-DEMÒCRATES,  
ERC-AM,  i el regidor no adscrit Sr. Miquel Truyols, amb 9 vots en contra dels 
grups municipals CIUTADANS, PP, PSC-CP i GANEMOS PALAU, no prospera:

TERCER. Exigir l’immediat alliberament de les preses i presos polítics i el 
lliure retorn de les persones exiliades.

QUART. Comunicar aquest acord al Govern de Catalunya, al Parlament i a 
les entitats municipalistes.

11. PRP2018/1183. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA AMB L'ADSCRIPCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL GANEMOS, EN 
DATA 20 DE SETEMBRE DE 2018, REGISTRE D'ENTRADA NÚM.13639, 
CONTRA EL RETARD EN LA IMPLANTACIÓ DELS JUTJATS NÚM.9 I 10 DE 
SABADELL.

Per unanimitat dels 16 regidors  presents, s’acordà:

PRIMER.- Expressar el recolzament del Ple de  l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans al posicionament de l’ICASBD l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de 
Sabadell,  en relació a la problemàtica de l'anunciat retard en la implantació dels 
dos nous Jutjats de Primera Instància núms. 9 i 10 de Sabadell.



           

SEGON.- Expressar l’absolut rebuig a l’anunciat retard en la posada en marxa 
dels dos nous Jutjats  esmentats, exigint que es respecti la data inicialment 
prevista d’entrada en funcionament, el 31 de desembre de 2018, a fi i efecte de no 
agreujar encara més la insostenible situació de col·lapse que des de fa mesos 
arrossega la jurisdicció civil en aquest partit judicial.

TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord al departament de Justícia, al Consell 
General del Poder Judicial i al Col·legi d’Advocats de Sabadell.

12. PRP2018/1184. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ICV D'ADHESIÓ AL 
COMUNICAT DE LA FAPAC AL CONSELLER D'ENSENYAMENT JOSEP 
BARGALLÓ SOBRE EL DECRET DE MENJADORS ESCOLARS.

Per 11 vots a favor dels grups municipals ICV-E, CUP, PP, PSC-CP, CIUTADANS 
i GANEMOS PALAU, per 1 vot en contra del grup municipal d’ERC-AM, i 4 
abstencions de PDeCAT-DEMÒCRATES i el regidor no adscrit Sr. Miquel Truyols, 
s’acordà:

PRIMER- Adherir a l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans  a la carta que la 
FAPAC va fer arribar al Conseller d’Ensenyament Josep Bargalló el passat 13 de 
setembre, i sumar-nos al rebuig al Decret Marc (veure document adjunt).

13. PRP2018/1158. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS EMESES PER 
L'ALCALDIA I ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE 
L'ULTIMA 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 19 de juliol, 26 de juliol i 6 de 
setembre de 2018 que han tingut lloc des de l’última sessió plenària:

Codi
Data 

resolució Títol

2018/1172 14/09/2018 Resolució expedient
2018/1171 14/09/2018 RESOPD0914 aprovació despeses i reconeixement d'obligacions
2018/1170 14/09/2018 Resolució devolució ICIO
2018/1169 14/09/2018 Arranjament vidre trencat en les tasques de desbrossada Pla Alzina
2018/1168 14/09/2018 Aprovant els havers a abonar regidors AGOST 2018



2018/1167 14/09/2018
Designant lletrat davant Consorci Inspecció de Treball i Seguretat Social 
de Catalunya expedient 8/022699/17

2018/1166 14/09/2018 Avançament part proporcional paga extra JRC AGOST 18
2018/1165 14/09/2018 Avançament part proporcional paga extra JRC SETEMBRE 2018
2018/1164 14/09/2018  Reso resposta al.legacions exp. informatiu  JT  2018 /22 
2018/1163 14/09/2018 APROVACIÓ TX. MERCAT 3ER. TRIM ORGT
2018/1162 14/09/2018 APROVACIÓ TX. DIVERSES ORGT

2018/1161 14/09/2018
APROVACIÓ FACTURES RELACIÓ CGAP 189 RESOLUCIÓ 
D'ALCALDIA

2018/1160 13/09/2018 Aprovant els havers a abonar personal municipal Agost 2018
2018/1159 13/09/2018 2018/3193 cobrament taxa 27 cens
2018/1158 13/09/2018 2018/3194 cobrament taxa 27 cens
2018/1157 13/09/2018 2018/3199 cobrament taxa 27 cens
2018/1156 13/09/2018 2018/3188 cobrament taxa 27 cens
2018/1155 13/09/2018 2018/3202 cobrament taxa 27 cens
2018/1154 13/09/2018 2018/3207 cobrament taxa 27 cens
2018/1153 13/09/2018 2018/3209 cobrament taxa 27 cens
2018/1152 13/09/2018 2018/3218 cobrament taxa 27 cens
2018/1151 13/09/2018 2018/3208 cobrament taxa 27 cens
2018/1150 13/09/2018 2018/3211 cobrament taxa 27 cens
2018/1149 13/09/2018 2018/3221 cobrament taxa 27 cens
2018/1148 13/09/2018 Resolució tancament exp. amb sanció pagada C
2018/1147 13/09/2018 2018/3185 cobrament taxa 27 cens
2018/1146 13/09/2018 Reconeixement quart trienni treballador municipal
2018/1145 13/09/2018 Reconeixement nou trienni treballador municipal
2018/1144 13/09/2018 Reconeixement cinquè trienni treballador municipal
2018/1143 13/09/2018 Reconeixement setè trienni treballador municipal
2018/1142 13/09/2018 Reconeixement setè trienni treballador municipal
2018/1141 13/09/2018 Reconeixent cinquè trienni treballador municipal
2018/1140 13/09/2018 Reconeixement setè trienni treballador municipal
2018/1139 13/09/2018 Reconeixement novè trienni treballador municipal
2018/1138 13/09/2018 2018/3183 cobrament taxa 27 cens
2018/1137 13/09/2018 Reconeixement setè trienni treballador municipal
2018/1136 13/09/2018 2018/3173 cobrament taxa 27  cens
2018/1135 13/09/2018 2018/3181  Cobrament taxa 27 cens
2018/1134 13/09/2018 2018/3161 cobrament taxa 27 cens
2018/1133 13/09/2018 2018/3175 cobrament taxa 27 cens
2018/1132 13/09/2018 2018/3180 cobrament taxa 27 cens
2018/1131 10/09/2018 Resolució expedient Companyies 2018/42
2018/1130 10/09/2018 RELACIÓ NUM. 00034 TRANSF. PAGAMENTS 10 SETEMB,
2018/1129 10/09/2018  2018/2926    2018 /17 Aprovació contractació obra Skatepark
2018/1128 07/09/2018 BAIXA ICIO EP (ORGT)
2018/1127 07/09/2018 Resolució de l'Alcaldia autoritzant l'acabament de la reducció de jornada 

que fins ara gaudia una treballadora municipal 
2018/1126 07/09/2018 RESOPD0907
2018/1125 07/09/2018 Resolució d'alcaldia tarjeta d'aparcament
2018/1124 07/09/2018 Resolució d'Alcaldia tarjeta d'aparcament
2018/1123 07/09/2018 Resolució d'alcaldia. Baixa rebuts AEM



           

2018/1122 07/09/2018 Resolució d'alcaldia. Baixa rebut AEM
2018/1121 07/09/2018  2018/2926    2018 /17 Resolució inici expedient contractació obres Pista 

Skatepark
2018/1120 06/09/2018 RELACIÓ CGAP 185 RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
2018/1119 06/09/2018 Ressolució 18037703 infracció trànsit
2018/1118 06/09/2018  2018/1936    2018 /2 Resolució aprovació Pla de Seguretat i Salut obres 

Folch i Torres
2018/1117 06/09/2018 Resolució expedient OVP CPSDT 2018_80
2018/1116 06/09/2018 BAIXA TX. ACTIVITATS JS TRANS 2016 SL (ORGT)
2018/1115 06/09/2018 TX. US DEIXALLERIA (ORGT)
2018/1114 05/09/2018 BAIXA I ALTA TX. UTILITZAT. DEIXALLERIA (ORGT)
2018/1113 05/09/2018 TX. ESCOLA MUSICA (ORGT)
2018/1112 03/09/2018 RELACIÓ PAGAMENTS NUM. 00033 3setembbva
2018/1111 03/09/2018 Resolució 18037118 infracció trànsit
2018/1110 03/09/2018 infracció trànsit
2018/1109 01/09/2018 Resolució 18036832 infracció trànsit

2018/1108 30/08/2018
APROVACIÓ FACTURES RELACIÓ CGAP 181 RESOLUCIÓ 
D'ALCALDIA

2018/1107 30/08/2018 RELACIO 176 RESOPD0830
2018/1106 30/08/2018 RELACIO 173 DESPESES DIVERSES AGOST
2018/1105 29/08/2018 Resolució primer càrrec
2018/1104 29/08/2018 RELACIÓ INGRESSOS JULIOL NUM. 171
2018/1103 29/08/2018 Resolució d'alcaldia. Baixa rebut AEM
2018/1102 28/08/2018 FONS INVERSIONS ANUAL CASSA
2018/1101 28/08/2018 Resolució 18036261 infracció trànsit
2018/1100 28/08/2018 Resolució 1800000100 infracció trànsit
2018/1099 28/08/2018  2018/2770    2018 /13  Contractació de serveis

2018/1098 24/08/2018
AUTORITZANT OCUPACIÓ VIA PÚBLICA MUDANÇA A L'AV. 
CATALUNYA 

2018/1097 24/08/2018  2018/2770    2018 /13 Contractació de serveis
2018/1096 24/08/2018 RESOLUCIO AVOCACIO FM 2018
2018/1095 24/08/2018 RELACIO 174 DESP. DIVERSES AGOST OBLIGACIONS
2018/1094 24/08/2018 RELACIÓ CGAP 180 RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
2018/1093 24/08/2018 RELACIÓ CGAP 179 RESOLUCIÓ ALCALDIA PER AVOCACIÓ
2018/1092 23/08/2018 Resolució 18035938 infracció trànsit
2018/1091 22/08/2018 R.A PARALITZACIÓ OBRES CAMÍ DE LA SERRA
2018/1090 22/08/2018 resolució autorització terrassa
2018/1089 22/08/2018  2018/2920    2018 /16 aprovació contractació pavimentació vials
2018/1088 21/08/2018 Resolució permís Comunicació prèvia municipal d´establiments no 

permanents desmuntables
2018/1087 20/08/2018 Resolució 18035172 infracció trànsit
2018/1086 20/08/2018 Resolució 18032670 infracció trànsit
2018/1085 17/08/2018 Resolució autoritzant incorporació Agent Policia Local qui estava en 

situación d'excedència.
2018/1084 16/08/2018  2018/2920    2018 /16 - Concessió d´obra pública
2018/1083 16/08/2018 Resolució de l’Alcaldia autoritzant la comissió de serveis, a partir del dia 

3 de setembre de 2018,  per assignació temporal de funcions a l’Escola 
Palau. 

2018/1082 16/08/2018 Resolució designació interventora accidental els dies 16 i 17 d'agost de 



2018
2018/1081 14/08/2018 Obres de construcció d'habitatge unifamiliar al Camí de la Serra
2018/1080 14/08/2018 RELACIO 172 RESOPD(AVO)0814
2018/1079 13/08/2018  2018/2274    2018 /10  Contractació de serveis
2018/1078 13/08/2018 Resolució P181152491 infracció de trànsit
2018/1077 13/08/2018 Reso aprovació contractació i plecs exp. 2018/022-2808 neteja, 

manteniment i conserv, parcs i jardins.
2018/1076 10/08/2018  2018/2920    2018 /16  inici exp.contractacio obres pavimentació
2018/1075 09/08/2018 RELACIO 175 RESOPD0809 contractes menors
2018/1074 09/08/2018 autorització grua c/ arquitecte torres i clave 
2018/1073 08/08/2018 R.A AUTORITZANT EL TRASLLAT D'ARMARI DE TELEFONI AUBICAT 

AL C/ NOU
2018/1072 08/08/2018 AUTORITZACIÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ I CANALITZACIÓ DE 

CONDUCTE PER NOVA ARQUETA AL C/ FOLCH I TORRES 
2018/1071 08/08/2018 CONCEDINT LL. OBRES MAJORS EXP. 2018/77 CONDICIONAT PER 

A LA CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AL C/ GAIG
2018/1070 08/08/2018 RESOLUCIÓ D'ALCADIA PER LEGALITZACIÓ D'OBRES I 

COBRAMENT DEL CORRESPONENT ICIO I TAXA EXP. 
PARCEL.LACIÓ NÚM. 2017/11

2018/1069 07/08/2018

SOL.LICITA AUTORITZACIÓ PER A LES OBRES D'AMPLIACIÓ DE LA 
XARXA ELÈCTRICA, OBERTURA I TANCAMENT DE RASA AL C/ 
ISAAC PERAL

2018/1068 07/08/2018 SOL.LICITA AUTORITZACIÓ  PER A LES OBRES  D'OBERTURA I 
TANCAMENT DE RASA AL C/ ISAAC PERAL

2018/1067 07/08/2018 2018/28 resolució autorització renovació ocupació via pública - terrassa
2018/1066 06/08/2018 RECTIFICACIÓ D'ERROR MATERIAL EN L'ACORD DE LA JUNTA DE 

GOVERN LOCAL DE DATA 19-7-18 , EN EL SENTIT DE RECTIFICAR 
L'ADREÇA DE L'OBRA 

2018/1065 06/08/2018 resolució adjudicació parada 38 mercat setmanal
2018/1064 06/08/2018 RELACIO 162 RESOPD(AVOD)0803
2018/1063 06/08/2018 RELACIO 160 RESOPD0803
2018/1062 06/08/2018 exp. 2017/25 requeriment documentació
2018/1061 06/08/2018  Aprovació modificació contracte servei manteniment, desbrossada i 

neteja zones verdes....... exp. 2017/016-2709    
2018/1060 06/08/2018 Resolució delegació alcaldia 6/8 al 9/8
2018/1059 06/08/2018 Acceptació desistiment comunicat per MULTISERVEIS NDEVANT, SL. 

exp. contractació 2015/008
2018/1058 06/08/2018  2018/2017    2018 /5 Expedients sancionadors d´activitats
2018/1057 06/08/2018  2018/2313    2018 /1  Resolució Concessiói Subvencions 2018
2018/1056 06/08/2018  2018/669    2018 /2 Expedient disciplinari urbanisme
2018/1055 06/08/2018 Adjudicació contractació expedient  2018/020 (2172)
2018/1054 06/08/2018  Aprovació modificació contracte Servei neteja d'edificis, locals i 

dependències municipals exp. 2017/024-2777
2018/1053 03/08/2018 2018/2881 cobrament taxa 21 llicència
2018/1052 03/08/2018 Resolucio 18030085 infracció trànsit
2018/1051 03/08/2018 Resolució 18034201 infracció trànsit
2018/1050 03/08/2018 2018/2871 cobrament taxa 27 cens
2018/1049 03/08/2018 Resolució d'Alcaldia aprovant llista d’ordre per efectuar les contractacions 

per vacants que puguin existir a l’Escola Municipal de Música 



           

2018/1048 03/08/2018 Resolució d'Alcaldia aprovant llista d’ordre de la Borsa de Treball d’Oficial 
de 1a. Paleta-Conductor de la Brigada de manteniment i serveis 

2018/1047 03/08/2018 resolució baixa càrrec per duplicitat
2018/1046 02/08/2018 2018/2848 TAXA 27 CENS
2018/1045 02/08/2018 2018/2829 cobrament taxa 27 cens
2018/1044 02/08/2018 Resolució Alcaldía d'Aprovació llista d’ordre de la Borsa de Treball de 

Bidell/Conserge
2018/1043 02/08/2018  2018/2808    2018 /15 Contractació de serveis
2018/1042 02/08/2018 Aprovació llista d’ordre de la Borsa de Treball de Tècnic/a Auxiliar de 

Comunicació i Ràdio 
2018/1041 02/08/2018 AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB CAMIÓ ELEVADOR 

EL DIA 3 D'AGOST AL C/ SANT JOAN
2018/1040 02/08/2018 2018/2847 cobrament taxa 27 cens
2018/1039 02/08/2018 Aprovant havers abonar regidors
2018/1038 01/08/2018  2018/2831    2018 /13  Renovació nínxol
2018/1037 01/08/2018  2018/2830    2018 /14 Decret Renovació nínxol 2 anys
2018/1036 31/07/2018 2018/2810 taxa 27 cens
2018/1035 31/07/2018 2018/2811 taxa 27 cens
2018/1034 31/07/2018 2018/2769 concessió llicència GPP
2018/1033 31/07/2018 2018/2774 concessió llicència GPP
2018/1032 31/07/2018 2018/2815 taxa 27 cens
2018/1031 31/07/2018 RELACIO 149 DESPESES DIVERSES JULIOL 
2018/1030 31/07/2018 Resolució 18033459 infracció trànsit
2018/1029 31/07/2018 2018/2805 Taxa 27 cens
2018/1028 31/07/2018 2018/2806 taxa 27 llicència GPP
2018/1027 31/07/2018 2018/2807 taxa 27 llicència GPP
2018/1026 30/07/2018 decret requeriment informe tècnic
2018/1025 30/07/2018 RELACIO 31 30 juliolbbva
2018/1024 30/07/2018  2018/2798    2018 /616 Resolució incoació expedient BII Padró mpal. 

d'Habitants
2018/1023 30/07/2018  2018/2797    2018 /615 Resolució incoació expedient B-II 
2018/1022 30/07/2018 RELACIO 161 DESPESES DIVERSES JULIOL OBLIGACIONS 
2018/1021 27/07/2018 Aprovant havers a abonar personal municipal JULIOL 2018
2018/1020 27/07/2018 APROVACIÓ FACTURES  RELACIÓ CGAP 169 RESOLUCIÓ 

D'ALCALDIA PER AVOCACIÓ 
2018/1019 27/07/2018  2018/1316  Resolució exp Sancionador
2018/1018 27/07/2018 FER ACUSAMENT DE REBUDA, EN COMPLIMENT D’ALLÒ 

ESTABLERT A LA DILIGÈNCIA D’ORDENACIÓ EMESA EN DATA 18 
DE JULIOL DE 2018, DUENT A TERME LES CORRESPONENTS 
NOTIFICACIONS AL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 
NÚMERO 5 DE BARCELONA.

2018/1017 27/07/2018 2018/2735 Reso Concessió de la llicència GPP
2018/1016 27/07/2018 2018/2736 Reso concessió llicència GPP
2018/1015 27/07/2018 RELACIÓ FACTURES CGAP NÚM. 167 RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
2018/1014 27/07/2018 AUTORITZANT PRÒRROGA FOBRES EXP. 2007/37 DE FINALITZACIÓ 

DE CONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AL C/ 
BALEARS, 13 FINS EL 31 DE DESEMBRE DE 2018

2018/1013 27/07/2018 BAIXA TX. DEIXALLERIA
2018/1012 27/07/2018 AD BARRATS JULIOL



2018/1011 27/07/2018 RELACIÓ CGAP 164 APROVACIÓ FACTURES RESOLUCIÓ 
D'ALCALDIA AVOCACIO

2018/1010 27/07/2018 resolució retirada cartells 
2018/1009 27/07/2018  2018/2779    2018 /613 Resolució incoació exp. de baixa per inscripció 

indeguda al Padró mpal. d'Habitants
2018/1008 27/07/2018 Delegació intervenció del 27 de juliol a l'1 d'agost
2018/1007 27/07/2018 Reso resposta al.legacions expedient inf. C. Aranda  EXP18_15
2018/1006 26/07/2018 Nomenament dels membres de la Comissió Municipal de Delimitació
2018/1005 26/07/2018 resolució requeriment documentació
2018/1004 26/07/2018 2018/2768 taxa 27 cens
2018/1003 26/07/2018 2018/2769 cobrament taxa 27 llicència GPP
2018/1002 26/07/2018 2018/2773 cobrament taxa 27  GPP
2018/1001 26/07/2018 2018/2774 cobrament taxa 27 llicència GPP
2018/1000 26/07/2018 Resolució neteja finca Major 6  EXP18_28
2018/999 26/07/2018 Resolució 18032037 infracció de trànsit
2018/998 26/07/2018 Resolució 18033121 infracció de trànsit
2018/997 26/07/2018  2018/2006    2018 /611 Resolució incoació expedient de baixa per 

inscripció indeguda al Padró mpal. d'Habitants
2018/996 26/07/2018  2018/2762    2018 /612 Resolució incoació expedient de baixa per 

inscripció indeguda al Padró mpal. d'Habitants
2018/995 26/07/2018 2018/2735 taxa 27 llicènciia GPP
2018/994 26/07/2018 2018/2736  cobrament taxa 27 GPP
2018/993 26/07/2018  2018/1750    2018 /610  Resolució incoació expedient de baixa per 

inscripció indeguda al Padró mpal. d'Habitants
2018/992 26/07/2018 Resolució segona modificació Pla Normatiu mpal 2018
2018/991 25/07/2018 Resolució Junta extraordinària 26.07.18
2018/990 25/07/2018  2018/2642  Reso  Inscripció d´activitat al registre sanitari
2018/989 25/07/2018 2018/2690 llicència gos perillos 
2018/988 25/07/2018 Resolució aprovació llista provisional admesos i exclosos Borsa de 

Treball Professors de Música
2018/987 25/07/2018 Resolució esmena error material Llista admesos i exclosos Borsa de 

Treball Bidell
2018/986 24/07/2018  2018/1371    2018 /367 Resolució finalització expedient BII baixa ja feta
2018/985 24/07/2018 2018/2690 cobrament taxa 27 llicència gos perillos
2018/984 24/07/2018  2018/2500    2018 /4 Responsabilitat patrimonial
2018/983 24/07/2018 Resolució 18032446 infracció trànsit
2018/982 24/07/2018  2018/1956   C. Castanyer
2018/981 24/07/2018 MODIFICACIÓ PRESSUPOST NUM. 6/2018
2018/980 24/07/2018 Concedint bestreta de 500€ a un/a treballador/a
2018/979 24/07/2018 Admissió a tràmit reclamació patrimonial
2018/978 24/07/2018 Autoritzant avançament part proporcional paga nadal empleat mpal.
2018/977 24/07/2018 rectifiació error material
2018/976 24/07/2018 Resolució d'Alcaldia aprovant la llista provisional admesos/es i 

exclosos/es per a la realització de les proves del procés selectiu per la 
Borsa de Treball de Tècnic Auxiliar de Comunicació i Ràdio

2018/975 24/07/2018 Resolució d'Alcaldia aprovant llista provisional admesos/es i exclosos/es 
per a la realització de les proves del procés selectiu per la Borsa de 
Treball de Bidell/Conserge.

2018/974 23/07/2018 Reso OVP 24_7 i 6_8 Obres majors



           

2018/973 23/07/2018 Resolució alcaldía relativa a desistiment de la sol·licitud presentada per 
continuar amb la tramitació de l'expedient

2018/972 23/07/2018 Resolució alcaldía càlcul ICIO (2)
2018/971 23/07/2018 RELACIO 154 DESPESES DIVERSES JULIOL OBLIGACIONS 
2018/970 23/07/2018 RELACIO 30 23juliolcpens
2018/969 23/07/2018  2018/1495    2018 /24 Control de plagues
2018/968 23/07/2018  2018/463    2018 /242 RESOLUCIÓ FINALITZACIÓ EXP. BII B-CR JA 

TRAMITADA
2018/967 23/07/2018 Reso desistiment exp 2018/12
2018/966 23/07/2018 Resolució d'alcaldia tarjeta d'aparcament de M.N.T
2018/965 23/07/2018 CPSDT RETIRADA DE DUES PLAQUES DE METACRILAT DE LES 

CAIXES LLUMINOSES I SUBSTITUCIÓ PER UNES DE SANDWICH 
2018/964 20/07/2018 APROVACIÓ FACTURES RELACIÓ CGAP NÚM. 157 RESOLUCIÓ 

D'ALCALDIA
2018/963 20/07/2018 RELACIO 146 RESOPD0720
2018/962 20/07/2018 Resolució desistiment Obres majors
2018/961 20/07/2018 RELACIO 151 RESOPD(AVOD)0720
2018/960 20/07/2018 RELACIÓ NUM. 00156 INGRESSOS DIVERSOS JUNY
2018/959 20/07/2018 Resolució expedient via pública 2018_58
2018/958 20/07/2018 Autorització via pública per l'ús dels jardins del Castell de Plegamans per 

poder organitzar una ballada de sardanes el dia 16 d'agost de 2018.
2018/957 20/07/2018 Reso exp informatiu JT  EXP18_22
2018/956 19/07/2018 2018/2571 cobrament taxa 27 cens
2018/955 19/07/2018  2018/2565    2018 /9 Renovació nínxol
2018/954 19/07/2018  2018/2568    2018 /10  Renovació Columbari
2018/953 19/07/2018  2018/2569    2018 /12  Renovació nínxol
2018/952 19/07/2018  2018/2567    2018 /11 Sol·licitud de concessió de nínxol
2018/951 19/07/2018  2018/2566    2018 /8 Sol·licitud de concessió de nínxol
2018/950 19/07/2018 Resolució 18026967 infracció de trànsit
2018/949 19/07/2018 Arxivament expedient rrhh
2018/948 19/07/2018 Resolució alcaldía calcul gas natural
2018/947 19/07/2018 resolució requeriment documentació visita control - exp. 2018/13
2018/946 19/07/2018 Rectificació error material detectat en la data de finalització de la pròrroga 

del contracte exp. 2017/009 Servei d'Arquitectura Tècnica.
2018/945 18/07/2018 APROVACIÓ LIQUIDACIONS P.P. ACTIVA'T ALS 60
2018/944 18/07/2018 APROVACIÓ RELACIÓ 145 DESPESES I FRES PAGADES JUNY
2018/943 18/07/2018  2018/2361    2018 /5 Expedient disciplinari urbanisme
2018/942 18/07/2018  2018/2525  Inscripció d´activitat al registre sanitari
2018/941 18/07/2018 Resolució Alcaldia d'Aprovació llista d’ordre de la Borsa de Treball 

d’Educadors/es d’Escoles Bressol Municipals 
2018/940 18/07/2018 Resolució expedient parcel.lació 2017_3
2018/939 18/07/2018 Resolució 18031154 infracció trànsit
2018/938 18/07/2018 Resolució 18029811 infracció trànsit
2018/937 18/07/2018 Resolució delegació matrimoni civil dia 21/07 
2018/936 18/07/2018 Resolució delegació matrimoni civil dia 31/08/2018 
2018/935 18/07/2018 Resolució delegació matrimoni civil el dia 21/07/2018
2018/934 18/07/2018 Resolució adjudicació parades Mercat setmanal
2018/933 18/07/2018 Resolució expedient recurs
2018/932 18/07/2018 RELACIO 29 16juliolcbank



2018/931 18/07/2018 AMORTIZ. EXTRA BBVA INVERSIONS 2017
2018/930 18/07/2018 Resolució neteja finca c. Castanyer  EXP18_50
2018/929 16/07/2018  2018/2365    2018 /8 Projectes d´urbanització
2018/928 16/07/2018 Admissió a tràmit i audiencia expedient reclamació patrimonial 

RP4284_2017 MOD
2018/927 16/07/2018 2018/2487 cobrament taxa 27 cens
2018/926 16/07/2018  2018/2362    2018 /7 Projectes d´urbanització
2018/925 16/07/2018 2018/2478 taxa 27 cens
2018/924 16/07/2018 2018/2325  llicència gos perillos
2018/923 16/07/2018  DINAR SOLIDARI ERC PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
2018/922 16/07/2018  2018/2423    exp sancionador no evitar la fugida 
2018/921 16/07/2018 2018/2477 taxa 27 cens
2018/920 16/07/2018  2018/228    2018 /12 Ordres d´execució urbanisme
2018/919 16/07/2018  2018/219    2018 /3 Ordres d´execució urbanisme
2018/918 16/07/2018  2018/1247    2018 /42 Ordres d´execució urbanisme
2018/917 16/07/2018  2018/2419   RSM Inscripció d´activitat al registre sanitari
2018/916 16/07/2018 Reconeixement nou trienni treballador municipal
2018/915 16/07/2018 Reconeixement nou trienni treballador municipal

14. PROPOSTES D’URGÈNCIA:

14.1 PRP2018/1200. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PDECAT-
DEMÒCRATES, EN DATA 24 DE SETEMBRE DE 2018, REGISTRE 
D’ENTRADA NÚM.13755, SOBRE LA FALTA D’INDEPENDÈNCIA DEL PODER 
JUDICIAL.

Per 15 vots a favor dels grups municipals PSC-CP, PDeCAT-DEMÒCRATES, 
GANEMOS PALAU, CIUTADANS, ICV-E, ERC-AM, CUP i el regidor no adscrit Sr. 
Miquel Truyols, i 1 vots en contra del grup municipal PP, s’acordà declarar la 
urgència de la inclusió en l’ordre del dia d’aquest punt amb els requisits establerts 
a l’article 106.2 del DL 2/2003. Efectuat aquest tràmit previ, sotmesa la moció a 
aprovació aquesta no prospera per 9 vots en contra dels grups municipals PP, 
CIUTADANS, GANEMOS PALAU i PSC-CP, per 6 vots a favor dels grups 
municipals ICV-E, PDeCAT-DEMÒCRATES, ERC-AM i el regidor no adscrit Sr. 
Miquel Truyols i l’abstenció de la CUP. 
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