
 

 

 
PLE ORDINARI 25 DE FEBRER DE 2016 

 
Hora inici: 19:00h. 
Hora acabament:  21:53h. 
 
 
Assistents: 
 
Sra. TERESA PADRÓS CASAÑAS (PSC-CP) 
Sra. MARIA CARME CABEZA NIETO (PSC-CP) 
Sr.   MIQUEL ROVIRA BADIA (PSC-CP) 
Sra. MARIA DEL CARME SANZ CABERO (PSC-CP) 
Sr.   MARC SANABRIA ROBLEDO (PSC-CP) 
Sr.   JAUME OLIVERAS MALLA (CIU) 
Sr.   JORDI  PUJOL LOZANO (CiU) 
Sra. LAURA NAVARRO CEBALLOS (CiU) 
Sr.   JOSÉ LUIS HERAS MARCOS (GANEMOS PALAU) 
Sra. LUISA FERNÁNDEZ GARCÍA (GANEMOS PALAU) 
Sr.   JUAN MARTÍNEZ NIETO (C’s) 
Sr.   ANDRÉS MARTÍNEZ PALACIO (C’s) 
Sr.   JORDI  MÉNDEZ CORDOBÉS (CUP-CAV-PA). 
Sr.   JORDI PLAZA i NUALART (ERC-AM) 
Sra.  MARIA ÀNGELS MARCUELLO MARTINEZ (ICV-E) 
Sra. MERCEDES RODRIGUEZ BAEZA (PP 
Sr.    MIQUEL TRUYOLS i ROCABRUNA  (REGIDOR NO  ADSCRIT)  
 
 
Secretària accidental: 
 
Sra. SANDRA CORTIELLA SALVADOR 
 
 
Interventor: 
 
Sr. ESAÚ SOTO MARTÍNEZ 
 
 
 
 
 
 



ORDRE DEL DIA 
 
 
 
1.- ES DÓNA COMPTE AL PLE: 

 
a) DE L’ESCRIT PRESENTAT EN DATA 2 DE FEBRER DE 201 5 PER 
PART DEL REGIDOR SR. JOSÉ LUIS HERAS MARCOS ON ENTR E 
D’ALTRES QÜESTIONS, RENÚNCIA A: 
 

• La representació que en nom de l’Ajuntament ha ostentat  
      davant diversos òrgans i entitats supramunicipals. 
• A les delegacions que li van ser atorgades per resolució de  
      l’alcaldia de data 19 de juny de 2015. 
• Al nomenament com a quart Tinent d’Alcalde. 
• A ser membre de la Junta de Govern Local 
• A ser membre de la Comissió Interàrees. 
 

 
b) DE LES SEGÜENTS RESOLUCIONS D’ALCALDIA: 
 

• Resolució d’Alcaldia 160/2016 de modificació del decret de delegacions 
específiques que comprenen la direcció i gestió dels assumptes 
participació ciutadana, transparència, cooperació i solidaritat.  

• Resolució d’Alcaldia 161/2016 de modificació dels decrets de 
nomenament dels membres de la Junta de Govern i Tinents d’Alcalde. 

• Resolució d’Alcaldia 162/2016  d’acceptació de la renúncia del regidor 
com a membre de la Comissió Interàrees. 

 
 
 
 
2.- DESIGNACIÓ DE NOU REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DE 
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS DAVANT DEL FONS CATALÀ DE 
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT. 
 
Per 13 vots a favor pels regidors del grup municipals PSC, PP, C’s, CIU i els 
regidors Sra. Luisa Fernández i Sr. Miquel Truyols, i l’abstenció dels regidors 
dels grups municipals ERC, ICV-E, CUP-PA i el regidor de Ganemos Sr. Heras, 
s’acordà: 
 
 



 

 

- Designar al regidor Sr. Jaume Oliveras Malla com a representant de l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans en el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 
 
- Comunicar aquest acord als interessats i al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament. 
 
 
 
 
3.- DESIGNACIÓ DE NOU REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DE 
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS DAVANT LA XARXA DE CIUTATS  I 
POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT. 
 
Per 13 vots a favor pels regidors del grup municipals PSC, PP, C’s, CIU i els 
regidors Sra. Luisa Fernández i Sr. Miquel Truyols, amb l’abstenció dels 
regidors dels grups municipals ERC, ICV-E i CUP-PA i el vot en contra del 
regidor de Ganemos Sr. Heras, s’acordà: 
 
 
- Designar a la regidora Sra. Luisa Fernández García com a representant de 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans davant la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat 
 
- Comunicar aquest acord als interessats i a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat. 
 
 
 
 
4.- DESIGNACIÓ DE NOU REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DE 
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS DAVANT EL CONSELL PLENARI DEL 
CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DEL VALLÈS OCCI DENTAL. 
 
Per 14 vots a favor pels regidors del grup municipals PSC, PP, C’s, Ganemos, 
CIU i el regidor Sr. Miquel Truyols, i amb l’abstenció dels regidors dels grups 
municipals ERC, ICV-E i CUP-PA, s’acordà: 
 
 
- Designar a la regidora Sra. Carme Sanz Cabero, com a representant substituta de 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans en la Consell plenari del Consorci per a la 
Gestió de Residus del Vallès Occidental. 
 
- Comunicar aquest acord als interessats i al Consorci per a la Gestió de Residus del 
Vallès Occidental. 



5.- ABONAMENT AL PERSONAL MUNICIPAL DE LA QUANTITAT  
RESTANT I PENDENT DE PERCEBRE DE LA PAGA EXTRA DE 
DESEMBRE DE 2012 
 
Per unanimitat, s’acordà: 
 
 
Primer.- Aprovar l’abonament, quan el Servei de R.H. hagi realitzat els càlculs 
pertinents, al personal al servei de la Corporació de la part que resti pendent de pagar, 
en funció dels serveis que hagués acreditat cada treballador o treballadora municipal,  
de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012.  
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa a càrrec del Capítol I de l’estat de despeses 
del Pressupost municipal de 2016.  
 
Tercer.- Notificar el present acord al Comitè d’Empresa, als Delegats de Personal 
funcionari d’aquest Ajuntament, al Servei de Recursos Humans i a la Intervenció 
municipal. 
 
 
 
 
6.- INFORME D’INTERVENCIÓ TRIMESTRAL RESPECTE DEL P AGAMENT 
DE FACTURES QUART TRIMESTRE DE 2015. 
 
Per unanimitat, s’acordà: 
 
 
Primer.- Aprovació de l’informe de tresoreria i intervenció en relació a les factures 
pendents de pagament del quart trimestre de l’any 2015. 
 
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. 
 
 
 
 
7.- DONAR COMPLIMENT AL DISPOSAT A L’ARTICLE 20.Uno .2.C) DE LA 
LLEI GENERAL DE PRESSUPOSTOS DE L’ESTAT PER A L’ANY  2016 EN 
RELACIÓ A LA REPOSICIÓ DE DUES PLACES D’AGENT DE LA  POLICIA 
LOCAL  
 
 



 

 

Per unanimitat, s’acordà: 
 
 
Primer.- Sol•licitar, en aplicació del disposat a l’article 20.Uno.2.C), 2n. paràgraf,  al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la reposició de dues places 
vacants a la plantilla de la Policia Local d’aquest Ajuntament, cosa que representa una 
taxa de reposició del 33,33% de les places vacants a la plantilla de la Policia Local.  
 
Segon.- Posar de manifest que amb la reposició del 33,33 % de les places vacants a la 
plantilla de la Policia Local aquesta mesura no es posa en risc l’acompliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, en els termes establerts a l’article 11.4 de la Llei 
Orgànica 2/2012. 
 
Tercer.- Que l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans compleix o no supera els límits 
que fixa la legislació reguladora de les Hisendes Locals o, en el seu cas, les Lleis de 
Pressupostos Generals de l’Estat, en matèria d’autorització d’operacions de deute. 
 
Quart.- Que l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans compleix el principi d’estabilitat 
al qual es refereix l’article 11.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, tant en la liquidació del pressupost de 
l’exercici immediat anterior com en el pressupost vigent. 
 
 
 
 
8.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DEL PARC  DE 
L’ESPAI D’INTERÈS NATURAL DE GALLECS 
 
 
Per unanimitat dels disset regidors presents que composen la Corporació, i per 
tant, conforme a l’establert a l’article 114.3.d) del Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya, s’acordà: 
 
 
 
1. Ratificar l’acord adoptat pel Consell Plenari del Consorci del Parc de l’Espai 
d’Interès Natural de Gallecs en data 23 de desembre de 2015, d’aprovació inicial de la 
modificació dels Estatuts del Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs 
en els seus articles 20, 29 i 30, conforme a la transcripció que es fa en annex I. 
 
2. Notificar aquest acord al Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de 
Gallecs. 
 
 



 
9.- RATIFICACIÓ MODIFICACIÓ ESTATUTS DEL CONSORCI P ER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA. 
 
 
Per unanimitat dels disset regidors presents que composen la Corporació, i per 
tant, conforme a l’establert a l’article 114.3.d) del Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya, s’acordà: 
 
  
PRIMER.-  Ratificar la modificació dels articles 1, 3, 23, 24, 25, 26 i 27 dels Estatuts 
del Consorci per a la Normalització Lingüística, que va aprovar el Ple del Consorci en 
data 8 de maig de 2015, conforme al contingut que es transcriu: 
 
 
Article 1 
 
- S’afegeixen dos apartats a l’article 1, amb el redactat següent: 
 
“5) El Consorci s’adscriu a l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el 
departament competent en matèria de política lingüística. 
6) El Consorci es regeix per aquests Estatuts, pel reglament de règim interior, per la 
normativa general reguladora dels consorcis i, supletòriament, per la normativa 
aplicable a les entitats de dret públic de la Generalitat de Catalunya que han d’ajustar 
la seva activitat a l’ordenament jurídic privat. La contractació es regeix per la legislació 
de contractes del sector públic.” 
 
Article 3 
 
- S’afegeix un nou paràgraf a l’article 3, amb el redactat següent: 
“El Consorci té les potestats següents: la reglamentària, en relació amb els serveis que 
presta; la d’autoorganització; la tributària, referida a les taxes; 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.” 
 
- Es modifiquen els articles 23, 24, 25, 26 i 27, que resten redactats de la manera 
següent: 
 
“Article 23 
 
Règim financer i patrimonial 
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 disposa 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. 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 resulti d’aplicació. 
5. Els comptes anuals del Consorci s’han d’auditar sota la responsabilitat de la 
Intervenció de la Generalitat de Catalunya. 
6. Els comptes del Consorci s’inclouen en el compte general de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 
7. El règim patrimonial aplicable al Consorci és el que estableix la normativa 
reguladora del patrimoni de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.” 
 
“Article 24 
 
Règim de personal 
1. El Consorci ha de comptar amb el personal necessari per al compliment de les 
seves comeses. El seu nombre, categories i funcions s’han de determinar en la 
plantilla, la relació de llocs de treball i altres instruments de gestió i planificació que el 
Consell d’Administració aprovi. 
2. El personal del Consorci pot ser: 
a) Personal funcionari o laboral procedent d’una reassignació de llocs de treball de les 
administracions que en formen part. 
b) 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. 
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 
resultin 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 25 
 
Separació del Consorci 



1. Els membres del Consorci se’n poden separar en qualsevol moment, sense 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 manca 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. Si el membre del Consorci que exerceix el seu dret de 
separació no hagués realitzat aportacions per no estar-hi obligat, el criteri de 
repartiment serà la participació en els ingressos que, si escau, hagi rebut durant el 
temps que ha format part del Consorci. 
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 
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 26 
Modificació dels Estatuts i dissolució del Consorci 
1. Correspon al Ple acordar la modificació d’aquests Estatuts i la dissolució, i s’ha de 
ratificar pels ens consorciats. 
2. Les entitats consorciades poden acordar per majoria de dues terceres parts del Ple 
la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la 
finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i assolir els objectius del Consorci que 
es liquida.” 
 
“Article 27 
 
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 un liquidador. En 
defecte d’acord, el liquidador és el gerent del Consorci. 
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. Si 
algun dels membres del Consorci no ha realitzat aportacions per no estar-hi obligat, el 
criteri de repartiment és la participació en els ingressos que, si escau, hagi rebut 
durant el temps que ha format part del Consorci. 
4. El Consorci ha d’acordar les condicions del pagament de la quota de liquidació, si és 
positiva.”      
                                                                                                                 
SEGON.- Notificar aquest acord al Consorci per a la Normalització Lingüística. 
 
 
 
 
10.- APROVACIÓ CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS  
 
 
Per 16 vots a favor pels regidors del grup municipals PSC, PP, C’s, Ganemos, 
CIU, ERC, ICV-VE i el regidor Sr. Miquel Truyols, i amb el vot en contra del 
regidor del grup municipal de la CUP-PA, s’acordà: 
 
- Aprovar la constitució del Consell Municipal de Serveis Socials com a òrgan sectorial 
de participació, consulta i assessorament en temes de caràcter social i benestar social de 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. 
 
 
 
 
11.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS REGULADORS DEL CONSE LL 
ASSESSOR DEL COMERÇ I DEL CONSUM 
 
 
Per 13 vots a favor pels regidors del grup municipals PSC, ERC, C’s, CIU i els 
regidors Sra. Luisa Fernández i Sr. Miquel Truyols, amb l’abstenció dels 
regidors dels grups municipals PP, ICV-E i el regidor de Ganemos Sr. Heras, i 
el vot en contra de la CUP-PA, s’acordà: 
 
 
Primer.- Aprovar la modificació del estatuts reguladors del Consell Assessor del 
Comerç i del Consum, conforme al següent detall: 
 
1) Modificar l’article 6.5 que diu: 
 
“5. Són Vocals del Consell: 
 



a) Un representant designat per cada grup polític amb representació a 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. 
b) Un representant de la Cambra de Comerç de Palau-solità i Plegamans. 
c) Un representant de les Associacions de Veïns. 
d)Un representant de cadascuna de les associacions de comerciants.” 
 
que restaria redactat, una vegada modificat, de la següent manera: 
 
“5. Són Vocals del Consell: 
 
a) Un representant designat per cada grup polític amb representació a 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. 
b) Un representant de la Cambra de Comerç de Sabadell. 
c) Un representant de PIMEC Comerç del Vallès Occidental. 
d) Un representant de les Associacions de Veïns. 
e) Un representant de cadascuna de les associacions de comerciants. 
f) Un/a treballador/a municipal de l’Àrea de Comerç, Consum, Fires i Mercats, qui 
també farà les funcions de secretari/a del Consell.” 
 
 
2) Modificar l’article 6.3, on diu: 
 
“3. La secretaria correspon a l’assessor jurídic de l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans.” 
 
que restaria redactat de la següent manera: 
 
“3. La secretaria correspondrà a la persona que l’Alcaldia o bé el/la regidor/a delgat/da 
designin d’entre el personal municipal adscrit a l’Àrea de Comerç, Consum i Fires i 
Mercats.”  
 
 
Segon.- Exposar durant el termini de trenta dies els esmentats estatuts en el Butlletí 
Oficial de la Província i al tauler d’edictes municipal, als efectes que es puguin 
presentar reclamacions i suggeriments. Si transcorregut aquest termini no s'ha produït 
cap al•legació, s'entendrà definitivament aprovat. 
 
Tercer.- Facultar a l'Alcaldessa-Presidenta o persona en qui delegui per signar tota la 
documentació necessària per a l'efectivitat dels presents acords. 
 
 
 
 
 
12.- ADHESIÓ AL REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI D’AJ UDA A 
DOMICILI 



 

 

 
 
Per unanimitat, s’acordà: 
 
 
Primer.- APROVAR continuar adherit al Servei d’ajuda a domicili (SAD) que porta a 
terme el CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL, en base als 
antecedents i fonament jurídics assenyalats a la part expositiva d’aquesta PROPOSTA 
D’ACORD. 
 
Segon.-  ESTABLIR que la vigència d’aquesta adhesió s’estén fins que alguna de les 
dues parts expressin la seva voluntat de finalitzar l’adhesió. 
 
Tercer.-  ACCEPTAR l’aplicació del Reglament regulador del servei d’ajuda a domicili 
del Consell Comarcal del Vallès Occidental, disposicions de gestió, pagament del preu 
públic establert i les normes aprovades per l’ens comarcal que afectin al servei. 
 
Quart.- NOTIFICAR els presents acords al Consell Comarcal del Vallès Occidental, per 
la qual cosa es faculta àmpliament a l’alcaldia – presidència i a la secretaria a la 
signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució dels mateixos. 
 
 
 
 
13.- PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA C UP-PA EN 
DATA 5 DE FEBRER DE 2016, REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 1 .464, AMB 
L’ADHESIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ICV-E, ERC, PSC I  REGIDOR 
SENYOR MIQUEL TRUYOLS, DE SUPORT AL MANIFEST EN DEF ENSA DE 
L’ESCOLA PÚBLICA ALS MUNICIPIS DEL VALLÈS OCCIDENTA L. 
 
 
Per 14 vots a favor pels regidors del grup municipals PSC, CUP-PA, CIU, ERC, 
Ganemos, ICV-VE i el regidor Sr. Miquel Truyols, amb l’abstenció dels regidors 
del grup municipal C’s i el vot en contra del grup municipal del PP, s’acordà: 
 
 
Demanar als serveis territorials d’ensenyament que adopti els següents compromisos: 
1. Posar en valor i respectar la co-responsabilitat dels ajuntaments i els governs 
locals en la planificació educativa. 
La llei atorga competències a aquests en matèria de zonificació, reserva de places per 
a alumnes amb necessitats educatives especials o l’establiment de ràtios, a més 
d’altres polítiques educatives que es porten a terme a cada poble o ciutat. 
2. Manteniment de totes les línies a la preinscripció. 



3. Reducció de ràtios per a garantir el manteniment de grups i la millora de la 
qualitat educativa. 
4. Pla calendaritzat urgent de millores dels edificis i equipaments dels centres 
educatius públics de la comarca. 
5. Pla calendaritzat, d’acord amb els ajuntaments, de construcció de centres 
públics que garanteixi una oferta de places públiques suficient per a tot l’alumnat amb 
especial atenció a la formació professional i contínua. 
6. Suprimir els concerts a les escoles d’elit i que segreguen per sexe. 
7. Instar el Govern de la Generalitat a obrir un procés obert a tota la comunitat 
educativa per revisar l’actual model educatiu i consensuar un nou marc legal fruit d’un 
gran pacte per l’educació que organitzi el sistema educatiu a Catalunya, adaptat a la 
nova realitat política i a l’actual context econòmic, social i demogràfic. 
8. Comunicar aquests acords al departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, a la Coordinadora per l’Ensenyament Públic del Vallès Occidental 
(http://www.cepvoc.wordpress.com/), a tots els grups amb representació al Parlament 
de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació Catalana de 
Municipis, al Consell Comarcal del Vallès Occidental i a la Diputació de Barcelona. 
 
 
 
 
14.- PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CIU EN DATA 15 
DE FEBRER DE 2016, REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 1872 D’A DHESIÓ 
INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLE GAMANS A 
LA DECLARACIÓ UNIVERSAL SOBRE ELS ARXIUS. 
 
Per unanimitat, s’acordà: 
 
 
Primer. Adoptar institucionalment la Declaració Universal sobre els Arxius elaborada i 
aprovada pel Consell Internacional d’Arxius i reconeguda com a pròpia per la 
UNESCO, el text de la qual es transcriu a continuació:  
 
Declaració Universal sobre els Arxius 
 
“Els arxius registren decisions, accions i memòria. Constitueixen un patrimoni únic i 
insubstituïble que es transmet de generació en generació. Els documents són 
gestionats als arxius des del seu origen amb la finalitat de preservar-ne el valor i el 
significat. Són fonts fiables d’informació que garanteixen la seguretat i la transparència 
de les actuacions administratives de les organitzacions. Els arxius juguen un paper 
essencial en el desenvolupament de la societat contribuint a la constitució i 
salvaguarda de la memòria individual i col•lectiva. L’accés lliure als arxius enriqueix el 
nostre coneixement de la societat, promou la democràcia, protegeix els drets de la 
ciutadania i millora la qualitat de vida. 
 



 

 

 
Per això, nosaltres reconeixem:  
� el caràcter únic dels arxius com a fidels testimonis de les activitats 
administratives, culturals i intel•lectuals, i com a reflex de l’evolució de les societats;  
� el caràcter essencial dels arxius per a garantir una gestió eficaç, responsable i 
transparent, per a protegir els drets de la ciutadania, assegurar la memòria individual i 
col•lectiva, comprendre el passat, documentar el present i preparar el futur; 
� la diversitat dels arxius per deixar constància del conjunt d’activitats de la 
humanitat;  
� la multiplicitat de suports en els quals han estat produïts i conservats els 
documents, ja sigui el paper, el digital, l’audiovisual i d’altres de qualsevol naturalesa; 
� el paper dels arxivers els quals, com a professionals qualificats, amb formació 
inicial i continuada, serveixen a la societat en la mesura que garanteixen el procés de 
producció dels documents, els seleccionen i els preserven per al seu ús;  
� la responsabilitat de tots –ciutadans, gestors i responsables públics, propietaris 
i custodis d’arxius públics i privats, i arxivers i altres professionals del camp de la 
informació– en la gestió dels arxius; 
 
Per tant, ens comprometem a treballar conjuntament per tal que: 
� S’adoptin i es reforcin polítiques i lleis apropiades en matèria d’arxius;  
� la gestió dels arxius sigui valorada i exercida plenament en el si de tots els 
organismes, públics o privats, els quals generen i fan servir els documents en el 
transcurs de les seves activitats;  
� es dotin els arxius amb els recursos adequats que n’assegurin la correcta 
administració, amb previsió de contractació de professionals degudament qualificats;  
� els arxius siguin gestionats i preservats en les condicions que assegurin la seva 
autenticitat, la seva fiabilitat, la seva integritat i el seu ús;  
� els arxius siguin accessibles a tothom, però respectant les lleis pertinents i els 
drets de les persones, dels creadors, dels propietaris i dels usuaris;  
� els arxius siguin utilitzats per a la promoció d’una ciutadania responsable.” 
 
 
Segon. Tenir en compte els principis que s’hi enuncien, i a aplicar estratègies i 
programes per tal d’assolir els objectius que s’hi descriuen, d’acord amb els objectius 
bàsics de promoció de les bones pràctiques en l’exercici de les funcions d’arxiu i gestió 
de documents i la preservació i difusió del patrimoni documental, tant en l’àmbit públic 
com privat.  
 
Tercer. Comunicar el present acord a l’Associació d’arxivers de Catalunya i a la Mesa 
del Parlament de Catalunya.” 
 
 
 
 
 



15.- PROPOSTA PRESENTADA PER L’EQUIP DE GOVERN EN D ATA 15 
DE FEBRER DE 2016, REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 1905 SOB RE ELS 
ACORDS DE LA CONFERÈNCIA SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC DE  PARIS 
2015. 
 
 
Per unanimitat s’acordà: 
 
1. Donar suport a la Declaració de París de la Climate Summit for leaders (Una 
contribució decisiva dels municipis i les regions a la COP 21) i avançar-nos als 
objectius previstos en l'acord de París de 2015 de la COP 21 en tota l'extensió de les 
nostres autoritats. 
2. Creació al llarg d’aquesta legislatura del PLA ESTRATÈGIC MUNICIPAL per 
per endegar la implantació dels acords Paris 2015, d’acord amb les nostres 
possibilitats.  
3. En el marc d'aquest Pla Estratègic, promoure ¡ donar suport a accions i 
iniciatives fent especial atenció en el desenvolupament de projectes lligats a:  
a. Projectes d'economia verda i social per a la creació de nova ocupació  
b. Projectes d’autosuficiència energètica amb èmfasi especial en l'estalvi 
d’eficiència i eficàcia i rehabilitació energètica, d'infraestructures domèstiques, de 
serveis i industrials  
c. Mobilitat i transport  
d. Participació i educació  
4. Instar l'Administració de l'Estat i la Generalitat de Catalunya a impulsar 
polítiques de suport i ajut als municipis per tal d'assolir conjuntament els objectius 
establerts en la Conferència Internacional sobre el Canvi Climàtic i especialment la 
Declaració de París de la Climate Summit for leaders (Una contribució decisiva dels 
municipis i les regions a la COP 21) 
5. Instar a la Generalitat de Catalunya a reprendre els treballs per a l’aprovació de 
la llei de canvi climàtic de Catalunya per afrontar els reptes energètics i climàtics, la 
regulació a llarg termini a nivell d’adaptació i mitigació i la transició vers una la 
descarbonització de l’economia catalana i a la protecció social i ambiental, ambiciosa i 
concreta  
6. Traslladar aquests acords als municipis de la província de Barcelona, a les 
entitats municipalistes, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l'Estat 
Espanyol. 
 
 
 
 
 
16.- PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-E  EN DATA 
15 DE FEBRER DE 2016, REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 1909 PER A 



 

 

L’APROVACIÓ D’UN CODI ÈTIC DEL CONSISTORI I LA CONS TITUCIÓ DE 
LA COMISSIÓ DE TRANSPARÈNCIA. 
 
 
Per 7 vots a favor pels regidors del grup municipals CUP-PA, C’s, ERC, ICV-E i 
els regidors Sr. Miquel Truyols i Sr. Jose Luis Heras, i amb l’abstenció dels 
regidors del grup municipal CIU, PSC-CP, PP i la regidora Sra. Luisa 
Fernández, amb les esmenes proposades amb posterioritat a la celebració de 
la Comissió Informativa Permanent,  s’acordà: 
 
Primer: Aprovar el Codi Ètic, consensuat entre tots els Grups Municipals, al Ple del 
mes de març. 
 
Segon: Aprovar la constitució, en un termini no superior a tres mesos desprès de la 
seva aprovació pel ple de l’Ajuntament  de la Comissió de Transparència; aquesta 
Comissió serà l’encarregada d’elaborar una proposta de Reglament a aprovar pel Ple. 
 
 
 
 
17.- PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’INICI ATIVA EN 
DATA 15 DE FEBRER DE 2016, REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 1911 
CONTRA LA CRIMINALITZACIÓ DEL DRET DE VAGA I LA DER OGACIÓ 
DE L’ARTICLE 315.3 DEL CODI PENAL. 
 
 
Per 11 vots a favor dels regidors del grup municipals PSC-CP, CUP-PA, ERC, 
ICV-E, Ganemos i el regidor Sr. Miquel Truyols, amb l’abstenció dels regidors 
del grup municipal de CIU, i el vot en contra dels regidors dels grups municipals 
del PP i C’s, s’acordà: 
 
 
 
1. Instar al Congrés dels Diputats a posar en marxa el procés de derogació de 
l'article 315.3 de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal. 
2. Instar el Ministeri Fiscal perquè, en els procediments penals en curs, presenti 
escrit sol•licitant l'arxiu definitiu de les actuacions. 
3. Instar a la revisió dels procediments en què a instància del ministeri fiscal es 
dicta una sentència condemnatòria per tal que, un cop s'hagi derogat l'esmentat 
apartat 3 de l'article 315 del Codi Penal, es procedeixi a la seva anul•lació. 
4. Instar que el ministeri fiscal promogui la revisió de totes les situacions 
penitenciàries que hi pugui haver derivades de l'aplicació de l'apartat 3 de l'article 315 
del Codi Penal, i promogui els expedients d'indemnització pels perjudicis soferts 
derivats de la privació de llibertat que s'haguessin seguit per aquesta causa. 



5. Manifestem el nostre suport als i les més de 300 treballadors, treballadores i/o 
sindicalistes encausats i encausades per haver exercit el dret de vaga, en la confiança 
de la seva honradesa, reconeixent el seu treball al llarg dels anys, en defensa dels 
drets del conjunt dels treballadors i treballadores. 
6. Traslladar els presents acords al Ministeri Fiscal, als grups parlamentaris del 
Congrés dels Diputats, al Ministeri de l’Interior i als sindicats signants del manifest del 
ple de la cimera sindical “contra la criminalització del dret de vaga per la derogació de 
l'article 315.3 del Codi Penal” i a la “Comissió Internacional en defensa dels 300 
processats per vaga a Espanya. 
 
 
 
 
18.- PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-E  EN DATA 
15 DE FEBRER DE 2016, REGISTRE D’ENTRADA 1912 PER D UR A TERME 
PROVA PILOT D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A FAMÍLIES DE L 
MUNICIPI. 
 
 
Per 9 vots en contra dels grups municipals PSC-CP, CiU, i la regidora Sra. 
Luisa Fernández, i 8 vots a favor dels grups municipals CUP-PA, ERC, ICV-E, 
C’s, PP i els regidors Sr. Sr. Miquel Truyols i Sr. Jose Luis Heras, no prosperà 
la proposta presentada pel grup municipal d’ICV-E en data 15 de febrer de 
2016, registre d’entrada núm. 1912, per dur a terme prova pilot 
d’assessorament energètic a famílies del municipi. 
 
 
 
 
19.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS EMESES PER L’A LCALDIA I 
ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ 
PLENÀRIA. 
 
 
En compliment de l’article 33.5 del ROM i de l’article 46.2.e) de la Llei 7/1985 de Bases 
de Règim Local, s’adjunta relació escrita de les resolucions adoptades per l’alcaldia, 
complint-se tanmateix l’obligació de lliurar còpia de les actes corresponents a la Junta 
de Govern Local de dates 8 i 18 de febrer de 2016, que han tingut lloc des de l’última 
sessió plenària: 



 

 



 
 
 
 



 

 

 
 

 



 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 



 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 



 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 



 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
 
Palau-solità i Plegamans, 4 de març de 2016 
 
 
L’Alcaldessa,                                             La Secretària, 
 
 
 
 
Teresa Padrós Casañas                            M. Assumpció Rodríguez Marín 
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