PLE ORDINARI NÚM. 47/2011-2015
A la seu de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, al Carrer Pau Casals, 26-34, el dia 21
de maig de 2015, a les 20.02 hores, es reuneixen per celebrar Ple núm. 47/20112015, de caràcter ordinari, sota la Presidència del senyor Alcalde Gerard Segú i López.
Assistits pel secretari acctal., Joan Sàbat i Olivé, que certifica.
ASSISTENTS A LA REUNIÓ
Gerard Segú López
Jesús Blanco i Flórez
Alfonso Muñoz Saura
Eva Melús Fierro
Miguel Angel Jansà Moñino
Georgina Saumell i Xuriguera
Anna Martínez Almoril
Joan Piqué Andreu
José Manuel Valdivia Godoy
Juan Ramon Vílchez Enríquez
Francisco Javier Belloso Garrido
Sandra Aguadé Fernández
Lourdes Ruiz Domínguez

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

Alcalde (Progrés)
1r. tinent d’alcalde (Progrés)
2n. tinent d’alcalde (Progrés)
3a. tinent d’alcalde (Progrés)
4t. tinent d’alcalde (Progrés)
Regidora (Progrés)
Regidora (Progrés)
Regidor (CiU)
Regidor (CiU)
Regidor (ERC)
Regidor (PP)
Regidora (VISCC)
Regidora (PSC)

ORDRE DEL DIA
I.- PART RESOLUTIVA
1.

SECRETARIA
1.1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al dia 30-04-2015

2.

ALCALDIA
2.1. Aprovació de la rectificació de l’inventari general de béns i drets de la corporació a
data 31/12/2014

3.

JOVENTUT
3.1. Aprovació del conveni de col·laboració 2015 amb l’Associació Juvenil Activa’t

4.

MEDI AMBIENT
4.1. Incoació de l’expedient i aprovació dels Plecs de clàusules per a l’adjudicació del
contracte administratiu especial per a la neteja viària del municipi de Santa Coloma
de Cervelló. Exp. núm. CAE.obe.01/15

II.- PART DE CONTROL DEL PLE
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Donar compte de les actes de les Juntes de Govern lliurades
Donar compte de les llicències d’obres majors concedides
Donar compte de la relació de totes les resolucions dictades per l’Alcaldia i les Regidories
Delegades
Donar compte dels informes d’intervenció (1/2015) i Tresoreria (1/2015) sobre la
morositat en les operacions comercials en compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol,
de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre
Donar compte de l’informe relatiu al Període Mig de Pagament (PMP) trimestral a
proveïdors de les AAPP segons RD 635/2014. 1rt trimestre 2015
Donar compte de l’estat d’execució del pressupost del 1rt trimestre 2015
Interpel·lacions, precs i preguntes

ORDRE DEL DIA
1.

SECRETARIA
1.1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al dia 3004-2015

Es presentada l’acta de la sessió anterior corresponent al dia 30 d’abril de 2015, la qual es
examinada i trobada conforme per unanimitat dels reunits.
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APROVADA PER UNANIMITAT DELS REUNITS (13)
2.

ALCALDIA
2.1. Aprovació de la rectificació de l’inventari general de béns i drets de la
corporació a data 31/12/2014

La darrera rectificació de l’inventari general de béns va ser aprovada pel ple de l’Ajuntament
en sessió del dia 24 de febrer de 2000, referida al 31 de desembre de 1999 .
Durant el temps transcorregut des del 31-12-1999 han estat adquirits uns béns determinats,
han estat donats de baixa uns altres, i s’han produït modificacions en alguns béns de la
Corporació. Totes aquestes alteracions obren a l’expedient instruït a l’efecte.
Les normes aplicables són els articles 222 del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya i als articles 100 i següents del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals.
L’inventari general ha de ser autoritzat pel secretari de la Corporació amb el vist-i-plau del
president, i una còpia d’aquest i de les seves rectificacions s’ha de trametre al Departament
de Governació de la Generalitat de Catalunya.
El ple és l’òrgan competent per aprovar la rectificació i la comprovació de l’inventari, amb el
quòrum de majoria simple.
En conseqüència, aquesta comissió informativa proposa a l’Ajuntament en ple, l’adopció del
següent acord:
Primer.- Aprovar la rectificació de l’inventari general de béns de l’Ajuntament de Santa
Coloma de Cervelló referida al 31 de desembre de 2014, formalitzat en els documents que
s’acompanyen al present dictamen.
Segon.- Trametre certificat de l’acord i còpia de l’inventari general de béns, autoritzada pel
secretari i amb el vist-i-plau de l’alcalde, a la Direcció General d’Administració Local de la
Generalitat de Catalunya.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Es tracta de l’aprovació d’aquesta rectificació a
l’inventari, que més que una rectificació és una actualització. Fa molts anys que estem
pendents de poder actualitzar l’inventari general de Béns i a través de la col.laboració, que
hem tingut, d’un pla d’ocupació i d’una persona arxivera que també ens ha ajudat a posar en
ordre tot el que és l’inventari de béns, s’han pogut actualitzar i crear les fitxes de tot aquest
inventari per tant aprovem la rectificació de l’inventari aprovat anteriorment amb tota
aquesta actualització.
APROVAT AMB VOTS A FAVOR DELS MEMBRES DELS GRUPS DE PROGRÉS (7), CIU
(2), PP (1) I VISCC (1) I ABSTENCIÓ DELS MEMBRES DELS GRUPS D’ERC (1) I PSC
(1)
3.

JOVENTUT
3.1. Aprovació del conveni de col·laboració 2015 amb l’Associació Juvenil
Activa’t

Atès que és voluntat d’aquest Consistori donar suport a aquelles iniciatives que fomenten i
potencien la participació ciutadana.
Atès que un dels principals objectius de la Regidoria de Joventut és fomentar la participació
social dels joves i el foment de l’associacionisme juvenil al municipi.
Atès que durant l’any s’han programat diferents activitats organitzades i coogestionades amb
l’entitat Juvenil: “Associació juvenil Activa’t” de Santa Coloma de Cervelló : (projecte “ Anem
al teatre”,Sortides i tallers, actes dins dels Cicles Festius , projecte Hort Jove al Centre
Recursos Juvenils Can Carletes etc.)
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Atès que la Regidoria de Joventut ha realitzat diferents reunions per coordinar aquests actes
amb l’esmentada associació.
Atès que d'acord amb allò que disposa l'article 240.1 del RDL 2/2003, de 28 d’abril pel que
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els ens locals poden
atorgar subvencions i ajuts de contingut econòmic o d'una altra naturalesa a favor d'entitats
públiques o privades i de particulars que fan activitats que complementen o supleixen les
competències locals tot comprovant l'aplicació efectiva de les mesures de foment a la
finalitat prevista.
Atès que en data, 31-10-91 el Ple d'aquesta Corporació va aprovar la normativa reguladora
dels convenis de col·laboració.
Atès que l’entitat ha presentat justificació correcta de despeses conveni exercici 2014, amb
data 28 de gener de 2015 i registre d’entrada nº 285.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents :
ACORDS:
Primer.- Aprovar la signatura d’un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Santa
Coloma de Cervelló i l’Associació Juvenil Activa’t, per coadjuvar part de les despeses
derivades dels actes que duran a terme al llarg del 2015.
Segon.- Aprovar la despesa de 600€, amb càrrec de la partida 22.331.48000. Aportacions
Joventut, que té dotació econòmica suficient per cobrir les despeses derivades d’aquest
conveni.
Tercer.- Facultar expressament el senyor Gerard Segú i López en qualitat d’alcalde i regidor
de Joventut per a la Signatura de l’esmentat conveni.
Quart.- Donar trasllat de la present resolució al Departament d’Intervenció, a l’Associació
Juvenil Activa’t, així com a la Regidoria de Joventut.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Es tracta de la renovació d’un conveni, un conveni
que ja fa anys que estem treballant amb l’Associació Juvenil Activa’t. Es manté l’aportació i
els conceptes dels anys anteriors. S’ha actualitzat les activitats que tenen previstes realitzar
aquest any però manté la línia de col·laboració dels últims anys amb aquesta Associació.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS REUNITS (13)
4.

MEDI AMBIENT
4.1. Incoació de l’expedient i aprovació dels Plecs de clàusules per a
l’adjudicació del contracte administratiu especial per a la neteja viària del
municipi de Santa Coloma de Cervelló. Exp. núm. CAE.obe.01/15

I.- Justificació i antecedents de la contractació
El contracte de gestió del servei públic de neteja viària de Santa Coloma de Cervelló finalitza
la seva vigència el dia 27 de juny de 2015. A hores d’ara s’han redactat el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de regir el contracte
administratiu especial per a la neteja viària del municipi de Santa Coloma de Cervelló.
La neteja viària és un servei mínim obligatori que s’ha de prestar en tots els municipis, amb
independència del seu nombre d’habitants, tal com prescriuen els articles 26.1 a) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i 67 a) del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya. A més a més, es tracta d’un servei que s’ha de prestar de manera continuada i
ininterrompuda per tal de mantenir el municipi en les necessàries condicions de salubritat i
higiene.
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No obstant, el nou contracte per a la prestació del servei de neteja viària no podrà estar
adjudicat abans de la data d’expiració del contracte vigent, tenint en compte que el termini
per a la presentació d’ofertes és de dos mesos, que és complexa la valoració de les ofertes
(complexitat derivada dels criteris d’adjudicació) i que des del 23 de maig fins el 13 de juny
de 2015 els membres de la Corporació continuaran en les seves funcions només per a
l’administració ordinària. Per aquest motiu cal que l’actual contractista continuï prestant el
servei fins que un altre es faci càrrec de la gestió.
II.- Règim jurídic
A) Aquest contracte té naturalesa administrativa i es regirà per aquest Plec de Clàusules
Administratives particulars i per les normes contingudes en:
1- RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la LCSP.
2- Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en allò que no contradigui la LCSP.
3- El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre LCSP.
4- El Plec de clàusules administratives generals aplicables a les contractacions de serveis i de
subministraments, altres contractes administratius i als privats de l’ajuntament de Santa
Coloma de Cervelló, aprovat inicialment pel Ple de l’ajuntament en data 26 de febrer de
2009, definitivament en data 25 de març de 2010 (BOPB Nº 83 de 07/04/2010, pàgines 113
a 128)
5- La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
6- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
7- El Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprovà el Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
8- El Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals (Decret 179/1995, de 13 de
juny).
9- La regulació especifica de la Generalitat de Catalunya.
10- La normativa sobre Seguretat i Salut en el Treball, bàsicament recollida en la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals, i en disposicions mínimes de
seguretat i salut.
B) A més d’aquest plec tindran caràcter contractual els documents següents:
- El plec de prescripcions tècniques.
- El document en què es formalitza el contracte.
III.- Continuïtat en la prestació del servei de l’actual contractista
L’article 235 a) del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, estableix que en
cas d’extinció normal del contracte, el contractista ha de prestar el servei fins que un altre es
faci càrrec de la gestió.
IV.- Competència orgànica
L’òrgan competent per a contractar en el present cas és el Ple, perquè, d’acord amb la
disposició addicional 2ª del RDL 3/2011, text refós LCSP, la seva durada és superior a quatre
anys.
Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Comunicar a l’empresa Servei de Neteja el Rebelde, S.L., actual contractista del
servei de neteja viària del municipi de Santa Coloma de Cervelló, que ha de continuar
prestant el servei fins que un altre es faci càrrec de la gestió, sense que això comporti en cap
cas la pròrroga del contracte.
Segon.- Aprovar l’expedient del contracte administratiu especial per a la neteja viària del
municipi de Santa Coloma de Cervelló. mitjançant procediment obert en base a una
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pluralitat de criteris d’adjudicació, amb un pressupost base de licitació de 1.552.000,00 €,
més l’IVA suportat per aquesta Administració, amb un termini inicial d’execució de vuit anys,
prorrogables anualment altres dos anys més. Exp. núm. CAE.obe.01/15
Tercer.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars juntament amb el plec de
prescripcions tècniques, obrants a l'expedient, que han de regir la contractació esmentada.
GEORGINA SAUMELL XURIGUERA, REGIDORA DE MEDI AMBIENT, SOLIDARITAT I
COOPERACIÓ, DIU: Ara fa 25 anys que es va licitar per últim cop aquest servei de neteja
viària i per tant no només ha canviat la realitat del municipi durant aquests anys si no que
també fins i tot les tècniques de neteja no són les mateixes ara que fa 25 anys.
No només toca tornar a treure a concurs aquests servei, si no que també hem hagut
d’actualitzar una mica les dades de com és ara l’actualitat del nostre municipi.
Per això hem comptat amb la col.laboració de la Diputació de Barcelona que ens ha realitzat
una auditoria, un estudi, de com és el nostre municipi i quines serien les característiques que
hauria de tenir aquest servei de neteja actualment.
Fet aquest estudi al final s’ha decidit fer un contracte de 8 anys, prorrogable a 2 anys. El
personal també comunico que serà subrogat i com a dades destacades d’aquest servei les
freqüències mínimes que s’exigiran són: al Casc Antic la neteja diària; la resta del centre un
cop a la setmana; la Colònia dos cops a la setmana i a les urbanitzacions seria neteja
quinzenal. Això és un mínim, després, per puntuació, poden proposar millores, per tant,
aquest seria el que tenim ara i una miqueta més i si això ho milloren perfecte.
També es demana una nova flota de vehicles, perquè l’actual ja està que no es pot aguantar
més i fa més de 10 anys que la tenen i per tant no compleix ni normatives... no, sí que
compleix normatives però es pot millorar molt en l’emissió de gasos, en l’impacte acústic i
per tant s’exigeix la seva renovació.
També s’afegeix una bossa d’hores per moments puntuals, com seria en festes majors, Festa
de la Cirera i qualsevol altre actuació que l’Ajuntament consideri actuar.
També es farà neteja de zones amb aigua a pressió, en vessaments d’olis en cas d’accidents
o en les atraccions que quan hi ha fires sempre es deixa bassals d’oli i per tant doncs
s’afegeix aquest punt i de neteja de grafitis, que fins ara això no es recull.
En principi això. Intentarem augmentar freqüències i poca cosa més.
JOAN PIQUÉ ANDREU, REGIDOR, DIU: Nosaltres creiem que amb aquesta renovació i
aquestes clàusules també ens hagués agradat fer una mica la comparativa de les que hi
havia abans i les que hi ha ara i aquesta setmana és molt fotuda per poder-ho fer. Jo crec
que això ho haguéssim pogut posposar pel següent Ple, sinó es cap inconvenient, i ho
haguéssim pogut estudiar més bé i estar una miqueta més informats.
El que sap greu és que en aquestes clàusules hi hagi aquests canvis tan brutals com és
canviar tota la flota de camions.
GEORGINA SAUMELL XURIGUERA, REGIDORA DE MEDI AMBIENT, SOLIDARITAT I
COOPERACIÓ, DIU: No, no. No és la recollida d’escombraries, és la neteja viària, que només
hi ha una escombradora i un vehicle per recollir el mobiliari, no hi entra cap camió, són dos
vehicles.
Aquí no és recollida d’escombraries, només és neteja viària, el que són els carrers.
JOAN PIQUÉ ANDREU, REGIDOR, DIU: Tot plegat... la nostra pronunciació és aquesta. Ho
haguéssim pogut posposar, haguéssim pogut fer una comparativa, estudiar-ho millor i
almenys està més al corrent d’aquesta diferència en aquest plec de clàusules, senzillament.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Recordar en tot cas Joan, que aquest plec de
clàusules accepten en les condicions econòmiques per l’aplicació de la Llei de desindexació, el
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Ple passat ja formava part de l’ordre del dia i per tant ja se n’havia parlat a la Informativa de
fa més d’un mes i per tant hi havia opció de consultar la documentació des de fa molt més
temps, no d’aquesta setmana. L’únic que ha canviat, tal i com es va explicar en el moment
de plantejar la retirada del punt del Ple anterior, era un problema de l’aplicació de la Llei de
desindexació i per tant en els termes econòmics del contracte, però no en els termes tècnics
ni de condicions contractuals.
JUAN RAMON VILCHEZ ENRÍQUEZ, REGIDOR, DIU: Jo també crec que aquest Plec s’hauria
d’haver pogut aprovar en el pròxim Ple o dintre de dos plens. Penso que és un contracte
prou important per consensuar-lo entre totes les forces polítiques que estem al Consistori.
No s’ha tingut en compte la densitat de població, es continua considerant urbanitzacions i no
s’ha detallat la densitat de població, Can Via 2, té molta més densitat de població que altres
llocs del poble i sembla ser que continuarà sent cada 15 dies. Es tindria que haver tingut en
compte la densitat, la necessitat i és un plec, com vam dir també a la Informativa, que
segurament s’hagués hagut d’esperar al mes següent o dintre de dos mesos. No hi ha
problemes de pròrroga, ho he preguntat. Com heu dit vosaltres també s’ha de fer el servei
fins que no s’adjudica a un altre adjudicatari, vull dir, no hi havia necessitat d’aprovar-ho en
aquest Ple i no heu buscat el consens. Estem com sempre – mireu la documentació i allí
podreu dir el que vulgueu - no heu fet una reunió prèvia per parlar amb l’Oposició,
comentar-hi, dir-ho, no, això no s’ha fet, fins i tot en l’últim Ple d’aquesta legislatura s’ha
actuat d’aquesta manera – no heu vist els papers, no ho heu volgut treballar i ho aprovem
nosaltres – només això.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: En qualsevol cas, que diguis que no s’ha tingut en
compte les densitats de població és una cosa que imagines, perquè hi ha una auditoria feta
per part de la Diputació que ha proposat en cada àmbit del municipi les actuacions, segons
els criteris tècnics que es determinen en el conjunt de la Diputació, perquè han fet aquest
estudi la gent que fa assessorament específic en aquests temes i les propostes que han
plantejat és la que es trasllada al plecs, per tant això no s’ajusta a la realitat.
Pel que fa a la resta de consideracions també dic el mateix que he dit al Joan. Ja fa un mes
que vam estar parlant d’aquest contracte i es podria haver plantejat. Nosaltres podríem
haver convocat una reunió, d’acord, però vosaltres podríeu haver demanat una reunió
igualment, per tant, anem reiterant el discurs de sempre. Nosaltres tenim la nostra feina i hi
ha gent que té la seva feina i tothom ha de fer la seva feina i no només nosaltres hem de fer
la nostra més la dels altres.
LOURDES RUIZ DOMÍNGUEZ, REGIDORA, DIU: Nosaltres també ens abstindrem en aquest
punt pel mateix que vam parlar a la Comissió Informativa. Jo crec que fer un Ple per aprovar
el plec aquest de pressa i corren abans d’eleccions podíem haver esperat a que es formés el
nou consistori perquè el servei no queda sense fer, el servei es prorroga i ja ho vaig
comentar, per tant, jo no trobo ètic ara aprovar de pressa i corren aquest plec, per tant
nosaltres com a grup socialista ens abstindrem en aquest punt.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: En tot cas repetim l’argumentació que vam dir a la
Comissió Informativa, el que fem en aquests moments és incoar l’expedient per aquesta
contractació que els contractes de serveis públics, l’empresa adjudicatària, malgrat arribar a
l’extinció del contracte vigent hagi de continuar oferint el servei, això no vol dir que tu puguis
senzillament confiar en que es pot seguir el servei. El que nosaltres pretenem és iniciar
aquest expedient abans de que acabi aquest contracte perquè ningú pugui dir, perquè
evidentment també hi hauria la defensa d’altres empreses interessades en aquest concurs, o
d’altres sistemes de gestió que poguessin interessar-se en aquest concurs, de dir perquè no
hem incoat un expedient quan hi ha un contracte que fa 25 anys que se sap que s’acaba en
una data determinada.
En tot cas el proper govern pot aturar el concurs de licitació, aquest procés de licitació, i
plantejar el que vulgui però ningú podrà dir mai que abans de la finalització d’aquest
contracte agafant una clàusula que és extraordinària per garantir el servei públic, però que
no és una cosa que puguis convertir en una actuació d’ofici i normalitzada, l’Ajuntament no
ha iniciat el procés de contractació.

PLENS. LEGISLATURA 2011-2015. Pagina 6 de 12

Això és el que vam explicar el dilluns i és el que seguim mantenint, per això ho fem en
aquests moments.
FRANCISCO JAVIER BELLOSO GARRIDO, REGIDOR, DIU: Voy a explicar mi voto
abstencionista en este caso. No voy a repetir, coincido con el resto de grupos. Está metido
con calzador este punto de la orden del día y de hecho por eso hemos hecho el Pleno de hoy,
porque si no seguramente no se hubiera hecho y por tanto las cosas de prisa y corriendo
creo que no se deben aprobar y mucho menos cuando estamos a dos días de una elecciones
municipales, por tanto nosotros también nos abstenemos en este punto.
APROVAT AMB VOTS A FAVOR DELS MEMBRES DEL GRUP DE PROGRÉS (7) I
ABSTENCIÓ DELS MEMBRES DELS GRUPS DE CIU (2), ERC (1), PP (1), VISCC (1) I
PSC (1)
II.- PART DE CONTROL DEL PLE

A. Donar compte de les actes de les Juntes de Govern lliurades
Es fa constar que s’ha lliurat a tots els Regidors còpia íntegra de les actes de les sessions de
la Junta de Govern Local número 83/2011-2015 celebrada en sessió ordinària, el dia 16
d’abril de 2015, i número 84/2011-2015 celebrada en sessió ordinària, el dia 30 d’abril de
2015.
ELS REGIDORS RESTEN ASSABENTATS
B. Donar compte de les llicències d’obres majors concedides
Es dóna compte al Ple de les llicències d’obres concedides des del darrer Ple ordinari, i que a
continuació es relacionen:
- 4/2015 sol·licitada per Enrique Merino Jiménez,
Josep Mª Folch i Torres, 14

consistent en construcció piscina al c/

- 7/2015 sol·licitada per Pedro López Sanfeliu, consistent en construcció piscina exterior,
al carrer Espígol núm. 19.
- 8/2015 sol·licitada per Carlos Saumell Lasala, consistent en construcció piscina exterior,
al carrer Espígol núm. 21.
ELS REGIDORS RESTEN ASSABENTATS
C. Donar compte de la relació de totes les resolucions dictades per l’Alcaldia i les
Regidories Delegades
Durant el mes d’abril de 2015, per part de l’Alcaldia i les Regidories Delegades s’han dictat
els decrets relacionats a continuació i que resten a disposició de tots els integrants de la
Corporació que vulguin examinar-los.
RELACIÓ DE DECRETS DE L’ALCALDIA ABRIL DE 2015
Núm.

Data decret

110

NO EXISTEIX

111

02/04/2015

112

02/04/2015

113

07/04/2015

114

07/04/2015

Àrea

Assumpte

Convivència i
MULTES. Estimació al·legacions exp. 1500000064
Seguretat
Serveis Socials Atorgament ajuts urgents
Autorització d’ús del Centre Municipal Sant Lluís a la Colla
Cultura
Drac i diables de la Colònia Güell
Llocs de col·locació gratuïta de cartells electorals i locals
Alcaldia
oficials i llocs públics que es reserven per la realització
gratuïta d'actes de campanya electoral
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115

07/04/2015

Urbanisme

Incoació Clausura 2/2014 Salut Fruits SCP
Aprovació del procés de preinscripció i matrícula d'alumnes
a la Llar d'Infants Municipal Rojas Feliu, de Santa Coloma
de Cervelló, per al curs 2015-2016

116

08/04/2015

Educació

117

08/04/2015

Convivència i
Seguretat

118

08/04/2015

Esports

119

09/04/2015

Cultura

120

09/04/2015

121

10/04/2015

122

10/04/2015

123

10/04/2015

124

10/04/2015

125

13/04/2015

126

13/04/2015

127

13/04/2015

128

16/04/2015

129

16/04/2015

Estadística

Tancament exp. Baixa Ofici 11-12-2014

130

17/04/2015

Urbanisme

Aprovació Pla SiS reforma Pl. Constitució

131

21/04/2015

Estadística

Tancament expedient baixa ofici 04/04/2015

132

21/04/2015

133

21/04/2015

134

21/04/2015

135

21/04/2015

136

23/04/2015

137

23/04/2015

138

23/04/2015

139

24/04/2015

140

27/04/2015

141

27/04/2015

142

27/04/2015

143

27/04/2015

144

27/04/2015

MULTES. Acord incoació de sancions relació 15014996
Sol·licitud d’espais municipals per a reunió informativa per
part del Procés Constituent de Santa Coloma de Cervelló
Sol·licitud d’ús del Centre Municipal Can Baruta

Serveis Socials Ajut urgent exp. 50/2012
Aprovació projecte pla d'ocupació "Manteniment i
Promoció
conservació de via pública, edificis municipals i espais
Econòmica
naturals"
Aprovació projecte pla d'ocupació "Suport a la dinamització
Promoció
comunitària i a la millora de la cohesió social. Agent cívic
Econòmica
2015"
Contractació de 5 treballadors en atur per realitzar el
Recursos
projecte de pla d'ocupació "Manteniment i conservació de
Humans
via pública, edificis municipals i espais naturals"
Contractació de 2 treballadors en atur per realitzar el
Recursos
projecte de pla d'ocupació "Suport a la dinamització
Humans
comunitària i a la millora de la cohesió socials. Agent cívic
2015"
Convivència i
MULTES. Acord incoació sancions relació 15016224
Seguretat
Alcaldia
Delegació Alcaldia casament
Recursos
Bases plaça Tècnic gestió
Humans
Serveis Socials Atorgament ajuts urgents

Serveis Socials Atorgament ajuts urgents
Aprovació de la modificació 5/2015 del pressupost vigent.
Hisenda
Incorporació de romanents afectats
Recursos
Aprovació bases provisió lloc de treball tècnic organització,
Humans
processos i gestió interna
Recursos
Convocatòria procés de provisió del lloc de treball de
Humans
Tècnic organització, processos i gestió interna
Recursos
Autorització Comissió serveis Agent Policia Local
Humans
Recursos
Autorització Comissió de serveis Agent Policia Local
Humans
Acceptació Programa complementari de garantia de
Serveis Socials
cohesió social
Recursos
Contractació de 2 peons per urgència mesos maig i juny
Humans
Aprovació projecte pla d'ocupació Suport a la dinamització
Promoció
comunitària i a la millora de la cohesió social. Patis oberts
Econòmica
2015.
Urbanisme
Clausura 2/2014, termini tancament
Convivència i
MULTES. Acord incoació sancions relació 15017271
Seguretat
Convivència i
MULTES. Acord incoació de sancions relació 15018539
Seguretat
Secretaria
Resolució expd. RRPP 5/2012. Romera Algaba, Josefa
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145

30/04/2015

Estadística

Inici Expedient Baixa Ofici 01/15

ELS REGIDORS RESTEN ASSABENTATS
D. Donar compte dels informes d’intervenció (1/2015) i Tresoreria (1/2015)
sobre la morositat en les operacions comercials en compliment de la Llei
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
estableix les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, publicada al
BOE del dia 6 de juliol de 2010.
Mitjançant Decret de l’Alcaldia 507/2010 de data 21/12/2010, s’aprovà el protocol dels
informes de morositat de la Tresoreria Municipal i de la Intervenció General.
L’article 5.4 de l’ esmentada llei estableix que la Intervenció General presentarà al Ple un
informe trimestral que contindrà una relació de factures o documents justificatius respecte
als quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació al registre de
factures i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de les
obligacions o s’hagi justificat per l’òrgan gestor l’absència de la tramitació dels mateixos. Així
mateix, també estableix que el Ple, en el termini de 15 dies des del dia de la reunió en la que
tingui coneixement de l’ esmentada informació, publicarà un informe agregat de la relació de
factures i documents que se li hagin presentat agrupant-los segons el seu estat de
tramitació.
L’article 4 de la mateixa llei estableix que els tresorers, o en el seu defecte, interventors de
les Corporacions locals elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels
terminis previstos en la Llei per al pagament de les obligacions de cada Ens local, que
inclourà necessàriament el número i quantia global de les obligacions pendents en les que
s’estigui incomplint el termini”
Vistos els informes:
Informe trimestral sobre la morositat en les operacions comercials nº 1/2015 de 27 d’abril de
2015.
Informe sobre el compliment dels terminis establerts en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials nº1/2015 de 27 d’abril de 2015
Es proposa al Ple de l’ajuntament
Primer i únic.- Prendre coneixement dels informes d’Intervenció i Tresoreria sobre la
morositat en les operacions comercials corresponents al primer trimestre del 2015 que
s’annexen (annex 1 i 2); i del compliment dels ratis de morositat.
ELS REGIDORS RESTEN ASSABENTATS
E. Donar compte de l’informe relatiu al Període Mig de Pagament (PMP) trimestral
a proveïdors de les AAPP segons RD 635/2014. 1rt trimestre 2015
El BOE de data 30 de juliol de 2014 recull el reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual
es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les
Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos de règim
de finançament previstos en la Llei Orgànica 2/2014, de 27 d’abril, d’estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Concretament el capítol II (Del període mig de pagament a proveïdors), estableix d’una
banda la metodologia per al càlcul del període mig de pagament en termes econòmics i
d’una altra la manera en què s’ha de publicar aquest període mig de pagament.
Vist l’informe d’Intervenció de data 27 d’abril que es recull com a annex
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Es proposa al Ple de l’ajuntament
Primer i únic.- Prendre coneixement de l’informe d’Intervenció sobre el PMP corresponent al
primer trimestre del 2015 que s’annexa (annex 1); i del compliment del període màxim
previst en la llei.
ELS REGIDORS RESTEN ASSABENTATS
F. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost del 1r trimestre 2015
Atès que l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions
de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de 27 d’abril
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, preveu a l’article 16, l’obligació, de totes
les entitats locals, de remetre informació trimestral acumulada sobre l’estat d’execució dels
seus pressupostos d’ingressos i despeses al Ministeri d’Hisenda i Administracions Locals.
Atès que, tot i què les bases d’execució del pressupost 2015 de l’ajuntament no ho
preveuen, és voluntat de l’equip de govern remetre al Ple de l’ajuntament informació sobre
l’estat d’execució trimestral dels pressupostos d’ingressos i despeses.
Atès que, segons figura tant a l’informe de la intervenció municipal de data 14 de maig de
2015, com al propi aplicatiu del Ministeri d’Hisenda i AAPP(annexos 3 i 4), l’execució
pressupostària del primer trimestre del 2015 compleix els objectius d’estabilitat, i deute.
Vist tot l’anterior, es proposa al Ple de l’ajuntament
Primer i únic.- Prendre coneixement del contingut de l’estat d’execució pressupostària del
primer trimestre de l’exercici 2015 que s’annexa (annex 1); i del compliment dels objectius
exigits per la llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
ELS REGIDORS RESTEN ASSABENTATS
G. Interpel·lacions, precs i preguntes
JOAN PIQUÉ ANDREU, REGIDOR, DIU: Una pregunta senzilla referent a les obres del pavelló.
L’última vegada em vas dir, crec recordar, sobre serien aquest primer trimestre?
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: No recordo quan et vaig dir.
En tot cas vam aprovar en el seu moment el projecte. Vam aprovar, fa algunes juntes,
l’acceptació de la subvenció que venia de la Diputació per finançar aquesta obra de
rehabilitació. En el moment que tinguem disponibilitat de la partida pressupostària és quan
podem començar a licitar. Ara es començarà a licitar, de fet ja s’estan treballant les bases i
en el moment en el que estigui apunt la licitació es començarà el procés.
Hi ha hagut una qüestió, diguem, que sí que ha endarrerit algunes setmanes aquest procés i
és que la Diputació no ens confirmava formalment i, per tant, podíem disposar de la partida
pressupostària corresponent la subvenció fins que no fos definitiva l’aprovació del projecte, i
això, entre les publicacions i tot plegat ha endarrerit una mica el calendari inicialment
previst.
FRANCISCO JAVIER BELLOSO GARRIDO, REGIDOR, DIU: El otro día te envié un correo, a
propósito de la polémica que hay con el tema de las banderas, no he recibido respuesta
espero que puedas responderme aquí en el Pleno.
Sabes perfectamente que en las inmediaciones de los colegios electorales, ya no voy a hablar
en general, me refiero únicamente a las inmediaciones de los colegios electorales, no puede
haber ningún tipo de propaganda política, ni de simbología política.
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Actualmente, hace ya bastante tiempo hay una bandera justo en la puerta del polideportivo.
Sabes perfectamente que no puede estar el día de las elecciones, el domingo de la jornada
electoral.
La pregunta es sencilla, ¿vas a retirarla? ¿Sí o no?
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: No em consta que haguem rebut, per part de la Junta
Electoral, requeriment de que es retiri. No hi ha cap edifici públic, que és el que deia la Junta
Electoral Central, que en els edificis públics no hi podia haver cap bandera Estelada. No
tenim cap edifici públic en el que hi hagi una Estelada i, en tot cas, si rebem un requeriment
de la Junta Electoral per a que es faci una actuació, l’Ajuntament farà l’actuació que
correspongui. Però el que dictamina la Junta Electoral és que en els edificis públics no hi
poden haver banderes estelades, si n’hi hagués alguna en un edifici públic, haguéssim hagut
d’actuar en correspondència al requeriment de la Junta Electoral.
FRANCISCO JAVIER BELLOSO GARRIDO, REGIDOR, DIU: Es que yo no me estoy refiriendo a
la resolución de la Junta Electoral Central, me estoy refiriendo a que por ley no puede haber
en las inmediaciones, a 50 m. de los colegios electorales, ningún tipo de propaganda política,
ni ningún tipo de simbología política y el responsable es del Ayuntamiento, no la Junta
Electoral Central y entiendo que la Policía Local se debería encargar de retirar toda aquella
propaganda que pueda existir en los alrededores del colegio, si no voy mañana y pongo yo la
mía.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: En tot cas i això ho hauríem d’estudiar acuradament
el que diu la Llei Electoral és que a la immediació dels col·legis electorals no hi pot haver
propaganda política dels partits que es presenten a les eleccions i això fa l’àmbit aquest dels
cinquanta metres radials a partir del col·legi electoral. Aquí hauríem de veure el detall d’això.
En tot cas ho podem estudiar des de Secretaria, però, en tot cas, si hi ha alguna cosa en el
cas que tu dius no és una simbologia relacionada amb les eleccions, ni amb les candidatures
que es presenten a les eleccions.
Ho revisarem i si pertoca actuarem a dret a llei.
FRANCISCO JAVIER BELLOSO GARRIDO, REGIDOR, DIU: No digas que una bandera Estelada
no es una simbología política, ya es tomarme por tonto, la verdad.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Això en tot cas ho dius tu. Jo dic...
FRANCISCO JAVIER BELLOSO GARRIDO, REGIDOR, DIU: Es lo que estás diciendo. ¿Me estás
diciendo que una bandera Estelada en la puerta de un colegio electoral no es una simbología
política?
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Jo no he dit que no es una simbologia política. Jo dic
que la Llei....
FRANCISCO JAVIER BELLOSO GARRIDO, REGIDOR, DIU: Si es una simbología política no
puede estar el domingo Gerard y tú eres el responsable porque eres el alcalde. Y tú
responsabilidad es si el domingo a las ocho, cuando yo llegue, sigue la bandera Estelada ahí,
en el polideportivo, o no.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Jo assumeixo sempre les meves responsabilitats com
a alcalde, farem l’anàlisi que correspongui i si s’ha de fer alguna actuació la farem. Però no
es una simbologia relacionada amb aquestes eleccions, ni amb les candidatures d’aquestes
eleccions.
Si pertoca ja saps que jo faig tot el que em toca i el que no em toca també i si cal que pugi
jo al fanal pujaré jo. No serà la primera vegada que em veus fent coses que no em toquen
com a alcalde. Potser no m’hi veus perquè no estàs en el lloc on estic fent aquestes coses,
però nosaltres farem la feina que hem de fer que és analitzar si hem de fer alguna actuació.
Per ara no hi ha hagut cap requeriment que ens plantegi la mala situació, o la mala ubicació,
o la no adequació de la presència d’aquesta bandera. Ho analitzarem i si pertoca ho farem.

PLENS. LEGISLATURA 2011-2015. Pagina 11 de 12

JESÚS BLANCO FLÓREZ, REGIDOR D’EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, RECURSOS HUMANS, I
CONVIVÈNCIA I SEGURETAT, DIU: En tot cas, si ho consideres, sempre pots fer la
reclamació a la Junta Electoral que és a la que li pertoca, en tot cas, determinar a
l’Ajuntament si ha de retirar algun tipus de cartell o de pancarta que tingui referència a les
eleccions. Aquesta potestat la tens. Si ens arriba de la Junta Electoral ja farem el que
considerem.
ALFONSO MUÑOZ SAURA, REGIDOR D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA, DIU: Yo
solamente quería recordar que el fin de semana que viene es la Festa de la Cirera, entonces,
convendría que lo más rápidamente posible, una vez pasadas las elecciones se retirase toda
aquella publicidad electoral que hay colgadas en la farola y que hay colgadas en todas
partes. Más que porque el día de La Cirera que no tengamos ningún tipo de esta publicidad.
Esto va por todos los grupos y aprovecho también porque hay representantes de otros
grupos sin representación.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Doncs abans de tancar el Ple, com és l’últim Ple de la
legislatura i per tant l’últim Ple d’aquest mandat com a alcalde, només volia expressar
l’honor que ha sigut poder representar al nostre municipi, poder ser alcalde del poble que
m’estimo i del poble que vull, des de l’Ajuntament o des de on sigui, fer que sigui cada dia
millor.
Volia també agrair molt a l’Equip de Govern tota la feinada que s’ha fet aquests quatre anys,
tots els bons resultats, les hores i hores, fins a altes hores de la matinada que hem passat
molt sovint treballant en un projecte comú i, per tant, agrair-vos la feina que heu fet, la
vostra dedicació i el vostre compromís i especialment a l’Eva i al Miqui que no continuaran
segur a la propera legislatura, agrair-vos molt el vostre pas per l’Ajuntament, la feina feta, la
feina que ens deixeu més fàcil pels que vinguin darrera i desitjar-vos molta sort en els
camins que emprengueu.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les vint hores i vint-i-quatre
minuts, de la qual s’estén la present acta que, com a secretari, certifico.
Vistiplau Alcalde

Gerard Segú i López

El Secretari acctal.

Joan Sàbat i Olivé
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