
Novembre de 201 6

Ple ordinari del 29 de setembre
1 .- Aprovació de l'acta an-
terior.
Es va aprovar l 'acta de la
sessió ordinària del 21 de
jul iol .
UNANIMITAT

2.- Donar compte dels De-
crets d'Alcaldia.
Es va donar compte dels
Decrets d'Alcaldia emesos
de l '1 de jul iol al 8 de se-
tembre de 201 6, que van
del número 486 al 669.

3.- Donar compte dels In-
formes d'Intervenció del
segon trimestre de 201 6.
El Ple va donar compte dels
informes d'intervenció del
segon trimestre de 201 6.
El regidor d'Hisenda, Jordi
Juárez, va comentar que,
per complir amb la l lei pres-
supostària, l 'Ajuntament
està pagant a proveïdors a
un promig de 30 dies.

4.- Aprovació del Compte
General de 201 5.
El Ple va aprovar els estats i
comptes anuals de l 'Ajunta-
ment corresponents a
l 'exercici 201 5.
El regidor d'Hisenda, Jordi
Juárez, va comentar que
l 'Ajuntament està en un bon
moment, amb un equi l ibri
entre despeses i ingressos,
i un deute que ha disminuït
molt i se situa per sota del
50%. El regidor d'Hisenda
va fer un resum de les des-
peses per àrees, per tal que
la gent es fes una idea d'on
es destinen els diners:
- Joventut: 423.000€; 1 ,2%
- Ensenyament: 541 .000€
- Serveis Socials: 295.000€;
4%
- Esports: 505.000€
- Escoles Bressol: 300.000€
- Transport: 600.000€
- Pol icia: 1 .200.000€
- Medi Ambient: 250.000€
- Recursos humans (amb
l 'assumpció de serveis):
1 .740.000€
- Enl lumenat: 730.000€
- Serveis Generals:
900.000€
- Escombraries: 1 .700.000€
- Comunicació: 1 50.000€
- Brigada: 71 0.000€
Jordi Juárez també va des-
tacar 1 .569.000€ d'amortit-
zació de préstecs (46%) i
1 .1 00.000€ en inversions.
Segons el regidor d'Hisen-
da, el període 201 5-201 6 no
s'han fet grans inversions,
però s'han fet les necessà-
ries com manteniment de
carrers i reasfaltatges. El
201 6 continuarà així, se-

gons el regidor, però en un
futur proper hi ha inversions
a la vista, que els comptes
sanejats permetran afrontar
i s'intentarà que no facin
augmentar molt l 'endeuta-
ment i la situació financera
es pugui mantenir com fins
ara.
PSC – A FAVOR
ERC – A FAVOR
ICV-EUiA – A FAVOR
CiU – A FAVOR
PP_ ABSTENCIÓ

5.- Aprovació inicial de les
Contribucions Especials
per les obres de Clave-
gueram del carrer d'en
Bosc.
El Ple va aprovar provisio-
nalment la imposició de
Contribucions Especials per
a les obres de clavegueram
del carrer d'en Bosc.
La regidora d'Obres, Lour-
des Estéfano, va expl icar
que aquest punt havia trigat
a portar-se al Ple perquè
s'estava esperant un sub-
venció del Consorci per a la
Defensa de la Conca del
Besòs, que ha fet baixar en
un 24% el cost, que junta-
ment amb un estudi més
acurat ha arribat a baixar un
45%; la quantitat a repartir
entre 1 2 propietaris és de
51 .000€.
UNANIMITAT

6.- Convocatòria del pro-
cediment per a l'execució
de les obres del casal de
la Gent Gran de Palaudà-
ries.
El Ple va aprovar els Plecs
de Clàusules econòmico
administratives per a la
contractació de les obres
del Projecte de Casal de la
Gent Gran de Palaudàries.
La regidora d'Infraestructu-
res i equipaments, Lourdes
Estéfano, va comentar qua-
tre coses del Plec de clàu-
sules:
- el preu de sortida és de
61 4.000€ més IVA
- es tindrà en compte
l 'experiència amb fusta, ja
que és la base principal del
projecte
- també es tindrà en compte
l 'apl icació de la tecnologia
BIM
- i també es valoraran mil lo-
res en: aparcament exis-
tent, noves places
d'aparcament per al Casal,
enjardinament de l 'entrada i
mobi l iari i instal · lacions.
UNANIMITAT

7.- Moció en suport als

acords de pau a Colòmbi-
a.
El Ple va acordar donar su-
port als acords signats pel
Govern de la Repúbl ica de
Colòmbia i els represen-
tants de les Forces Arma-
des Revolucionàries de
Colòmbia (FARC).
UNANIMITAT

8.- Moció per a l'adhesió a
la campanya "No puc es-
perar".
El Ple va acordar l 'adhesió
de l 'Ajuntament al projecte
"No puc esperar!" amb la fi-
nal itat de col· laborar i ajudar
en la difusió i campanya
d'aquest projecte pensat per
a faci l i tar el dia a dia de les
persones que necessiten
uti l i tzar un lavabo urgent-
ment per un problema mè-
dic no contagiós.
UNANIMITAT

9.- Afers urgents.
No n'hi havia.

1 0.- Mocions.
ERC va presentar 2 moci-
ons:
- Moció per la defensa del
dret de les dones al trebal l
en igualtat d'oportunitats.
Aquesta moció es va votar
per punts:
Punts 1 i 2:
1 . - Donar suport al Parla-
ment de Catalunya i al Go-
vern de la General itat en les
iniciatives legislatives que
permetin fer plenament
apl icables i efectives les
l leis suspeses pel Tribunal
Constitucionals
2.- Participar de les accions
que es puguin organitzar en
rebuig de la suspensió de
les l leis catalanes i a favor
de la sobirania del Parla-
ment de Catalunya.
PSC – EN CONTRA
ERC – A FAVOR
ICV-EUiA – ABSTENCIÓ
CiU – A FAVOR
PP_ EN CONTRA
Punts 3, 4 i 5:
3. - Garantir el compliment
per part de l 'Ajuntament de
l 'article 1 5 de la l lei 1 7/201 5
sobre l 'obl igatorietat d'ela-
borar, aprovar, executar i
avaluar un la d'igualtat de
dones i homes destinat al
personal al seu servei, així
com d'un protocol per pre-
venir i abordar l 'assetjament
sexual per raó de sexe.
4. - Dona suport i assessorar
les empreses del municipi
en aquest sentitt.
5. - Fer arribar aquest acord.
UNANIMITAT

- Moció en defensa de la ti-
tularitat catalana de les vies
que es construeixen al
Val lès.
Aquesta moció instava al
Govern de l 'Estat Espanyol
a anul· lar la l icitació de la
redacció de l 'estudi infor-
matiu de la B-40 (Tram Ter-
rassa-Granol lers) i al
Govern de la General itat a
fer les oportunes accions
polítiques i jurídiques per
aturar la l icitació i a recla-
mar a l 'Estat espanyol la
plena competència sobre
qualsevol nova infraestruc-
tura de mobil i tat al Val lès
com es desprèn del vigent
Estatut de Catalunya.
El PP va manifestar estar
en contra del 4t Cinturó
però també d'aquesta moció
"que busca una nova com-
petència del Parlament de
Catalunya".
PSC – A FAVOR
ERC – A FAVOR
ICV-EUiA – A FAVOR
CiU – A FAVOR
PP_ EN CONTRA
L'equip de govern va pre-
sentar una moció conjunta:
- Moció contra la LOMCE i
de suport a la proposta de
resolució per a la retirada
de les avaluacions finals a
l 'ESO i al Batxi l lerat.
Aquesta moció instava a
manifestar el ple suport de
la corporació local a la pro-

posta de resolució presen-
tada per Catalunya Sí que
es Pot al Parlament de Ca-
talunya per sol· l icitar al Go-
vern de l 'Espanya la
retirada del Real Decreto
31 0/201 6, de 29 de jul iol ,
pel qual es regulen les ava-
luacions finals d' Eduació
Secundària Obl igatòria i de
Batxi l lerat.
PSC – A FAVOR
ERC – A FAVOR
ICV-EUiA – A FAVOR
CiU – A FAVOR
PP_ EN CONTRA
El PP va presentar una mo-
ció:
- Moció a favor de l 'estat de
dret.
Aquesta moció instava a re-
butjar l 'aprovació de l 'Estudi
del Procés Constituent o el
confl icte que provoca entre
el Parlament de Catalunya i
el Tribunal Constitucional .
PSC – ABSTENCIÓ
ERC – EN CONTRA
ICV-EUiA – ABSTENCIÓ
CiU – EN CONTRA
PP_ A FAVOR

11 .- Preguntes.
El PP va fer cinc preguntes
sobre: el "Donem la cara",
la situació laboral de dos
regidors, la composició de
la Junta de Govern Local, la
neteja d'espais públ ics i una
vorera peri l losa a Can Sal-
got.
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