PLE ORDINARI NÚM. 44/2011-2015
A la seu de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, al Carrer Pau Casals, 26-34, el dia 26
de març de 2015, a les 20.00 hores, es reuneixen per celebrar Ple núm. 44/20112015, 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 26-02-2015

2.

ALCALDIA
2.1. Pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat als ens
locals de Catalunya, adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a
l’empresa ENDESA ENERGIA SAU

3.

EDUCACIÓ
3.1. Aprovació del conveni de col·laboració amb l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes
(AMPA) de l’Escola Colònia Güell, corresponent al curs escolar 2014-2015
3.2. Aprovació del conveni de col·laboració amb l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes
(AMPA) de l’Escola Montpedrós, corresponent al curs escolar 2014-2015
3.3. Aprovació del conveni de col·laboració amb l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes
(AMPA) de l’Escola Pla de les Vinyes, corresponent al curs escolar 2014-2015
3.4. Aprovació del conveni de col·laboració amb l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes
(AMPA) de la Secció d’Institut Santa Coloma de Cervelló, corresponent al curs
escolar 2014-2015

4.

HISENDA
4.1. Aprovació Pla Pressupostari a mig termini de l’ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló per al període 2016-2018

5.

SERVEIS SOCIALS
5.1. Aprovació de les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts per als casals d’estiu
2015

6.

URBANISME
6.1. Desafectació de les finques registrals núm. 969 i núm. 5207, béns de domini públic

7.

PROPOSICIONS D’URGÈNCIA
7.1. Conveni entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
en matèria de seguretat viària
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II.- PART DE CONTROL
A.
B.
C.
D.
E.

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
Dació de compte del Decret de l’Alcaldia 64/2015 d’aprovació de la liquidació del
pressupost de l’exercici 2014
Interpel·lacions, precs i preguntes

GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Malgrat estem en família i amb els veïns de Can
Lluch. Ho hem comentat entre els portaveus abans del Ple ens sembla que és absolutament
convenient que comencem el Ple fent un record al dramàtic accident aeri que va ocórrer fa
un parell de dies a França, d’un avió que sortia de Barcelona i es dirigia a Düsseldorf amb
150 passatges i tripulació que hi ha perdut la vida.
L’Ajuntament es va sumar ahir a la crida que hi va haver per part d’entitats municipalistes i
de la Generalitat i del Govern de l’Estat per a que es fes un minut de silencia a la porta dels
edificis oficials i en tot cas de que quedi constància d’aquest fet, del reconeixement i del
condol de tots els regidors, de l’Ajuntament de Santa Coloma i de la població de Santa
Coloma en record a les víctimes d’aquest tràgic accident, i com que a més a més la majoria
de nosaltres o de vosaltres no veu poder ser-hi quan vam fer l’aturada de l’activitat de
l’Ajuntament en aquest minut de silenci, si us sembla podem fer un minut de silenci a l’inici
del Ple i després continuem amb normalitat.
ORDRE DEL DIA
I.- PART RESOLUTIVA
1. SECRETARIA
1.1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al dia 2602-2015
Es presentada l’acta de la sessió anterior corresponent al dia 26 de febrer de 2015, la qual es
examinada i trobada conforme per unanimitat dels reunits.
APROVADA PER UNANIMITAT DELS REUNITS (12)
2. ALCALDIA
2.1. Pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat
als ens locals de Catalunya, adjudicat pel Consorci Català pel
Desenvolupament Local a l’empresa ENDESA ENERGIA SAU
ANTECEDENTS
Primer.- En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat, destinat a les entitats
locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa Endesa Energia SAU,
havent- se formalitzat el corresponent contracte administratiu en data 19 de març de 2013
amb una durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins el 31 de març de 2014 i la relació
de preus unitaris que tot seguit es detallen:
Terme d’energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)
P1

P2

Euros/ kW i any
P3

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A)

P1

P2

P3

15,754249 9,452549 6,301700
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152,356
177,553

Sublot 2 (2.1A)
86,943 Sublot 3 (2.1 DHA)

150,938
183,228

Sublot 4 (2.0 A)
63,77 Sublot 5 (2.0DHA)

35,517224
35,517224
21,893189
21,893189

Segon.- En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc entre el
Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU.
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la modificació del
contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la incorporació de la tarifa de mitja
tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus unitaris que tot seguit s’indiquen:
Preus terme de Potència
T.A.(*)
P1
P2
P3
P4
P5
P6
3.1A
25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000
6.1
17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).
Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense IVA)

T.A.

PRODUCTE

3.1A

TP-DH3C

6.1

TP-DH6B

PREUS ENERGÍA (€/MWh)
P1
P2
P3

P4

P5

P6
0,00
138,231 119,319 85,149
0,000 0,000 0
69,5
171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 20

Tercer.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la proposta d’acord
relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril
de 2014 al 31 de març de 2015, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de
pròrroga.
Quart.- En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta d’acord
relativa a la segona pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica
amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1
d’abril de 2015 al 31 de març de 2016, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària
l’oferta de pròrroga, la qual va mostrar la seva conformitat dins el període d’audiència
establert a la clàusula setena del PCAP.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del
subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya
(Exp. 2012/01) en quan als períodes de pròrroga de la durada del contracte.
Segon.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc
del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de
Catalunya (Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels contractes derivats de
l’Acord marc.
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Tercer.- Article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) pel que fa a la
formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del
contracte dels corresponents documents contractuals.
Quart.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels contractes.
Cinquè.- Article 53.1 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, i resta de disposicions vigents en
matèria de règim local que regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment, aquest (Ajuntament, Consell Comarcal ...)
D’acord amb les consideracions anteriors, proposo al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Que l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló s’adhereix a la segona pròrroga de
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de
Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de dotze mesos, que va des
de l’1 d’abril de 2015 al 31 de març de 2016, amb les següents condicions econòmiques:

Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)
P1

P2

Preus (€/kW i any)

P3

P1

128,231 104,533 71,364 Sublot 1 (3.0A)
149,737
171,804
133,442
153,119

Sublot 2 (2.1A)
Sublot
3
(2.1
88,478 DHA)
Sublot 4 (2.0 A)
68,202 Sublot 5 (2.0DHA)

40,728885

P2

P3

24,437330 16,291555

44,444710
44,444710
42,043426
42,043426

Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les corresponents
actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui dictar en relació a les
parts de preu regulades en cada moment, que afectin al terme d’energia i que siguin
directament aplicables als consumidors finals de l’energia.
Segon.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci Català pel
desenvolupament Local (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).
Tercer. Notificar aquest acord a Endesa Energia , SAU com empresa adjudicatària del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Com sabeu aquest és un acord al que ens adherim i
que representa que el Consorci Català pel Desenvolupament Local es licita conjuntament per
tots els ajuntaments que s’hi adhereixen la contractació de subministrament elèctric. En
aquest cas l’oferta més favorable va ser la de ENDESA ENERGIA que és la que ens està
subministrant dintre d’aquest marc i com que és favorable per contenir la despesa de
l’Ajuntament, en aquest sentit, al tenir unes condicions millors que les del mercat si hi
accedíssim en solitari, doncs ens adherim a la pròrroga per tal de continua lligats en aquest
oferiment del Consorci.
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En tot cas, en el moment en el que hi hagi la finalització de l’adjudicació a ENDESA, el propi
Consorci farà un nou concurs i en funció de les condicions podrem valorar l’adhesió a la nova
oferta que guanyi el concurs.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS REUNITS (13)
3. EDUCACIÓ
3.1. Aprovació del conveni de col·laboració amb l’Associació de Mares i Pares
d’Alumnes (AMPA) de l’Escola Colònia Güell, corresponent al curs escolar
2014-2015
I.- ANTECEDENTS
Des de fa anys, l’Ajuntament, a través de la Regidoria d’Educació, concerta convenis de
col·laboració en matèria educativa amb les associacions de mares i pares d’alumnes (en
endavant, AMPA) dels centres educatius del municipi. L’objectiu és donar-les suport
econòmic o d’un altre tipus, en la realització d’activitats educatives adreçades a l’alumnat
d’aquests centres educatius i llurs famílies.
II.- FONAMENTS DE DRET I MOTIVACIÓ
D’acord amb allò que disposa l’article 240 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que
s’aprova el Text refòs de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, així com l’article
122.1 del Decret 179/1995, pel que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels
ens locals, 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.
És voluntat d’aquest Ajuntament, la concertació d’un conveni de col·laboració temporal pel
present curs escolar 2014-2015, amb aquelles associacions que ho sol·licitin i que
compleixin els requisits exigits.
L’AMPA de l’Escola Colònia Güell, realitza activitats educatives adreçades a l’alumnat del seu
centre. És voluntat d’aquesta Regidoria el recolzament d’aquestes activitats, no només en
matèria logística (cessió d’espais, de material, etc), sinó també en matèria econòmica, en la
mesura en què ho permetin les partides econòmiques de la nostra Regidoria.
Vist el text del conveni de col·laboració entre l’AMPA abans esmentada, i l’Ajuntament de
Santa Coloma de Cervelló, que s’adjunta com a annex al present dictamen (Annex 1).
Aquesta Regidoria proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, adjunt a la present proposta d’acord, entre
l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i l’AMPA de l’Escola Colònia Güell, amb
vigència per al present curs escolar 2014-2015 (Annex 1).
Segon.- Disposar l’aportació a l’AMPA de l’Escola Colònia Güell, amb CIF G-58348178, per la
quantitat de 403,20 euros, amb càrrec a la RC 2015-3257, de la partida
2015.50.320.48000 (Aportacions Educació). Aquesta aportació es farà efectiva una vegada
presentada, a la Regidoria d’Educació, la documentació requerida a l’apartat primer (apartat
4), del conveni de col·laboració, com a molt tard el 30 de setembre de 2015.
Tercer.- Aprovar l’imprès “Compte justificatiu simplificat”, així com llurs documents annexos
A, B, C i D, com a formulari justificatiu de l’aportació acordada amb l’AMPA de l’Escola
Colònia Güell (Annex 2).
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Quart.- Facultar el Regidor Delegat d’Educació per a la signatura del conveni, segons allò
establert al Decret de l’Alcaldia número 228/2011, de 14 de juny.
Cinquè.- Traslladar el present acord a Intervenció, als efectes oportuns.
Sisè.- Notificar l’associació interessada, el present acord.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS REUNITS (13)
3.2. Aprovació del conveni de col·laboració amb l’Associació de Mares i Pares
d’Alumnes (AMPA) de l’Escola Montpedrós, corresponent al curs escolar
2014-2015
I.- ANTECEDENTS
Des de fa anys, l’Ajuntament, a través de la Regidoria d’Educació, concerta convenis de
col·laboració en matèria educativa amb les associacions de mares i pares d’alumnes (en
endavant, AMPA) dels centres educatius del municipi. L’objectiu és donar-les suport
econòmic o d’un altre tipus, en la realització d’activitats educatives adreçades a l’alumnat
d’aquests centres educatius i llurs famílies.
II.- FONAMENTS DE DRET I MOTIVACIÓ
D’acord amb allò que disposa l’article 240 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que
s’aprova el Text refòs de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, així com l’article
122.1 del Decret 179/1995, pel que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels
ens locals, 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.
És voluntat d’aquest Ajuntament, la concertació d’un conveni de col·laboració temporal pel
present curs escolar 2014-2015, amb aquelles associacions que ho sol·licitin i que
compleixin els requisits exigits.
L’AMPA de l’Escola Montpedrós, realitza activitats educatives adreçades a l’alumnat del seu
centre. És voluntat d’aquesta Regidoria el recolzament d’aquestes activitats, no només en
matèria logística (cessió d’espais, de material, etc), sinó també en matèria econòmica, en la
mesura en què ho permetin les partides econòmiques de la nostra Regidoria.
Vist el text del conveni de col·laboració entre l’AMPA abans esmentada, i l’Ajuntament de
Santa Coloma de Cervelló, que s’adjunta com a annex al present dictamen (Annex 1).
Aquesta Regidoria proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, adjunt a la present proposta d’acord, entre
l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i l’AMPA de l’Escola Montpedrós, amb vigència
per al present curs escolar 2014-2015 (Annex 1).
Segon.- Disposar l’aportació a l’AMPA de l’Escola Montpedrós, amb CIF G-59121236, per la
quantitat de 212,00 euros, amb càrrec a la RC 2015-3257, de la partida
2015.50.320.48000 (Aportacions Educació). Aquesta aportació es farà efectiva una vegada
presentada, a la Regidoria d’Educació, la documentació requerida a l’apartat primer (apartat
4), del conveni de col·laboració, com a molt tard el 30 de setembre de 2015.
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Tercer.- Aprovar l’imprès “Compte justificatiu simplificat”, així com llurs documents annexos
A, B, C i D, com a formulari justificatiu de l’aportació acordada amb l’AMPA de l’Escola
Montpedrós (Annex 2).
Quart.- Facultar el Regidor Delegat d’Educació per a la signatura del conveni, segons allò
establert al Decret de l’Alcaldia número 228/2011, de 14 de juny.
Cinquè.- Traslladar el present acord a Intervenció, als efectes oportuns.
Sisè.- Notificar l’associació interessada, el present acord.
JESÚS BLANCO FLÓREZ, REGIDOR D’EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, RECURSOS HUMANS, I
CONVIVÈNCIA I SEGURETAT, DIU: Els següents quatre punts iguals, i el que varia és
l’apartat d’aportació que fem des de l’Ajuntament.
Són quatre dictàmens que corresponen a les tres AMPES de les escoles de primària i a
l’AMPA de l’Institut, amb unes quantitats que corresponen a cada AMPA, en concret a l’AMPA
de la Colònia Güell, són 403,20 €, en el cas de l’AMPA de Montpedrós, 212,00 €, l’AMPA del
Pla de les Vinyes són 436,00 € i l’AMPA de l’Institut Montpedrós SERIEN 300,00 €.
Primerament dir que aquestes aportacions corresponent a uns criteris que ja fa uns quants
cursos que vam pactar amb la comunitat educativa, vol dir amb la Direcció del centres i la
representació de las famílies. Aquests criteris han estat a revisió recentment. Els que veu
participar en el últim Consell Escolar, es va discutir i acordar per unanimitat el criteri a
continuar.
Les aportacions que fem, en la seva globalitat, tenen una distribució del 60 i 40%, vol dir
que el 60% de l’aportació són les que hem fet en l’anterior Junta de Govern i van destinades
al Projecte de Centre. Vol dir que són aportacions directes a les escoles i després hi ha el
40% que és la que va a les AMPES per acompanyar-les en el desenvolupament de les seves
activitats.
Aquest 60 i aquest 40% és una part fixa, en principi per tots els centres per igual, ja siguin
d’una línia o de dues i després hi ha una part que és individual pel número d’alumnes, que és
no està la diferència d’aportació a un centre o a un altre.
La variant que vam acordar en la revisió d’aquests criteris en l’últim Consell Escolar
Municipal, era que en la mesura que ja que un dels centres, que és l’Escola Montpedrós, va
reduint any rere any, aquest any ja no té un P-3 i l’any vinent no tindrà P-4, que tingués una
compensació en positiu, i això que vol dir? Ajustar el criteri perquè es comptabilitzes en
grup sencer en la màxima ràtio, o sigui que ni no té un P-3 i la màxima ràtio són 25 se’ls
comptabilitza com si tinguessin 25 alumnes a l’hora de fer l’aportació. Igual en altres cursos,
si per tot aquest procés es redueix el número d’alumnes perquè van a altres escoles es
comptabilitzaria el número total que han tingut anys anteriors. Aquesta va ser la variant que
vam aprovar per unanimitat el que és la Comunitat Educativa en l’últim Consell Escolar.
D’aquí correspon aquestes quantitats que avui passem a aprovació.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS REUNITS (13)
3.3. Aprovació del conveni de col·laboració amb l’Associació de Mares i Pares
d’Alumnes (AMPA) de l’Escola Pla de les Vinyes, corresponent al curs
escolar 2014-2015
I.- ANTECEDENTS
Des de fa anys, l’Ajuntament, a través de la Regidoria d’Educació, concerta convenis de
col·laboració en matèria educativa amb les associacions de mares i pares d’alumnes (en
endavant, AMPA) dels centres educatius del municipi. L’objectiu és donar-les suport
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econòmic o d’un altre tipus, en la realització d’activitats educatives adreçades a l’alumnat
d’aquests centres educatius i llurs famílies.
II.- FONAMENTS DE DRET I MOTIVACIÓ
D’acord amb allò que disposa l’article 240 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que
s’aprova el Text refòs de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, així com l’article
122.1 del Decret 179/1995, pel que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels
ens locals, 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.
És voluntat d’aquest Ajuntament, la concertació d’un conveni de col·laboració temporal pel
present curs escolar 2014-2015, amb aquelles associacions que ho sol·licitin i que
compleixin els requisits exigits.
L’AMPA de l’Escola Pla de les Vinyes, realitza activitats educatives adreçades a l’alumnat del
seu centre. És voluntat d’aquesta Regidoria el recolzament d’aquestes activitats, no només
en matèria logística (cessió d’espais, de material, etc), sinó també en matèria econòmica, en
la mesura en què ho permetin les partides econòmiques de la nostra Regidoria.
Vist el text del conveni de col·laboració entre l’AMPA abans esmentada, i l’Ajuntament de
Santa Coloma de Cervelló, que s’adjunta com a annex al present dictamen (Annex 1).
Aquesta Regidoria proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, adjunt a la present proposta d’acord, entre
l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i l’AMPA de l’Escola Pla de les Vinyes, amb
vigència per al present curs escolar 2014-2015 (Annex 1).
Segon.- Disposar l’aportació a l’AMPA de l’Escola Pla de les Vinyes, amb CIF G-64291354,
per la quantitat de 436,00 euros, amb càrrec a la RC 2015-3257, de la partida
2015.50.320.48000 (Aportacions Educació). Aquesta aportació es farà efectiva una vegada
presentada, a la Regidoria d’Educació, la documentació requerida a l’apartat primer (apartat
4), del conveni de col·laboració, com a molt tard el 30 de setembre de 2015.
Tercer.- Aprovar l’imprès “Compte justificatiu simplificat”, així com llurs documents annexos
A, B, C i D, com a formulari justificatiu de l’aportació acordada amb l’AMPA de l’Escola Pla de
les Vinyes (Annex 2).
Quart.- Facultar el Regidor Delegat d’Educació per a la signatura del conveni, segons allò
establert al Decret de l’Alcaldia número 228/2011, de 14 de juny.
Cinquè.- Traslladar el present acord a Intervenció, als efectes oportuns.
Sisè.- Notificar l’associació interessada, el present acord.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS REUNITS (13)
3.4. Aprovació del conveni de col·laboració amb l’Associació de Mares i Pares
d’Alumnes (AMPA) de la Secció d’Institut Santa Coloma de Cervelló,
corresponent al curs escolar 2014-2015
I.- ANTECEDENTS
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Des de fa anys, l’Ajuntament, a través de la Regidoria d’Educació, concerta convenis de
col·laboració en matèria educativa amb les associacions de mares i pares d’alumnes (en
endavant, AMPA) dels centres educatius del municipi. L’objectiu és donar-les suport
econòmic o d’un altre tipus, en la realització d’activitats educatives adreçades a l’alumnat
d’aquests centres educatius i llurs famílies.
II.- FONAMENTS DE DRET I MOTIVACIÓ
D’acord amb allò que disposa l’article 240 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que
s’aprova el Text refòs de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, així com l’article
122.1 del Decret 179/1995, pel que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels
ens locals, 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.
És voluntat d’aquest Ajuntament, la concertació d’un conveni de col·laboració temporal pel
present curs escolar 2014-2015, amb aquelles associacions que ho sol·licitin i que
compleixin els requisits exigits.
L’AMPA de la Secció d’Institut Santa Coloma de Cervelló, realitza activitats educatives
adreçades a l’alumnat del seu centre. És voluntat d’aquesta Regidoria el recolzament
d’aquestes activitats, no només en matèria logística (cessió d’espais, de material, etc), sinó
també en matèria econòmica, en la mesura en què ho permetin les partides econòmiques de
la nostra Regidoria.
Vist el text del conveni de col·laboració entre l’AMPA abans esmentada, i l’Ajuntament de
Santa Coloma de Cervelló, que s’adjunta com a annex al present dictamen (Annex 1).
Aquesta Regidoria proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, adjunt a la present proposta d’acord, entre
l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i l’AMPA de la Secció d’Institut Santa Coloma
de Cervelló, amb vigència per al present curs escolar 2014-2015 (Annex 1).
Segon.- Disposar l’aportació a l’AMPA de la Secció d’Institut Santa Coloma de Cervelló, amb
CIF G-66408501, per la quantitat de 300,00 euros, amb càrrec a la RC 2015-3257, de la
partida 2015.50.320.48000 (Aportacions Educació). Aquesta aportació es farà efectiva una
vegada presentada, a la Regidoria d’Educació, la documentació requerida a l’apartat primer
(apartat 4), del conveni de col·laboració, com a molt tard el 30 de setembre de 2015.
Tercer.- Aprovar l’imprès “Compte justificatiu simplificat”, així com llurs documents annexos
A, B, C i D, com a formulari justificatiu de l’aportació acordada amb l’AMPA de la Secció
d’Institut Santa Coloma de Cervelló (Annex 2).
Quart.- Facultar el Regidor Delegat d’Educació per a la signatura del conveni, segons allò
establert al Decret de l’Alcaldia número 228/2011, de 14 de juny.
Cinquè.- Traslladar el present acord a Intervenció, als efectes oportuns.
Sisè.- Notificar l’associació interessada, el present acord.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS REUNITS (13)
4. HISENDA
4.1. Aprovació Pla Pressupostari a mig termini de l’ajuntament de Santa Coloma
de Cervelló per al període 2016-2018
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De conformitat amb l’article 29.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, les administracions públiques han d’elaborar un
marc pressupostari a mig termini en el qual s’ha d’emmarcar l’elaboració dels pressupostos
anuals i a través del qual s’ha de garantir una programació pressupostària coherent amb els
objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic;
De conformitat amb l’article 29.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, els marcs pressupostaris a mitjà termini han
d’abraçar un període mínim de tres anys i contenir, entre altres paràmetres:
a) els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic.
b) les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en compte
tant la seva evolució tendencial com l’ impacte de les mesures previstes per al
període considerat.
c) els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions
d’ingressos i despeses;
En desenvolupament de l’anterior precepte l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1
d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació
previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, determina que abans del quinze de març de cada any, d’acord amb l’ informació
sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària i de deute públic que prèviament subministri
l’Estat, es trametran els marcs pressupostaris a mitjà termini en els que s’emmarcarà
l’elaboració dels pressupostos anuals.
El dia 6 de març el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha publicat a l’Oficina
Virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats Locals l’Aplicació del Pla Pressupostari
a Mig Termini 2016-2018 així com la Guia per a la comunicació d’informació del Pla
Pressupostari a Mig Termini.
De conformitat amb el que estableix la normativa en vigor, s’ha elaborat el pla pressupostari
prenent com a base el pressupost liquidat l’any 2014 i el pressupost aprovat per al 2015,
elaborant una previsió per als exercicis 2016, 2017 i 2018, juntament amb l’informe
d’intervenció on es detallen les hipòtesi que s’han considerat per a la seva realització.
Vistes les consideracions anteriors, proposo al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
1. Aprovar el Marc Pressupostari per al període 2016-2018 de conformitat amb l’Annex 1 el
qual forma part d’aquest dictamen a tots els efectes.
2. Trametre la informació continguda en el Marc Pressupostari per al període 2016-2018 a la
Oficina Virtual del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques abans del dia 23 de març
de 2015.
ALFONSO MUÑOZ SAURA, REGIDOR D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA, DIU: El Plan
Presupuestario es una obligación que tiene este Ayuntamiento, igual que todas las
administraciones, de hacer una previsión a medio plazo de los presupuestos que se
presentan cada año.
En nuestro caso lo vamos a hacer hasta 2018 y corresponde a unas tendencias que el
Interventor analiza y de los que da unos resultados. Han tomado el presupuesto ya liquidado
del 2014 y el presupuesto actual de 2015 y con esa línea de trabajo y unos parámetros
técnicos, completamente, y una fórmula mágica, tenemos un Plan Presupuestario de aquí al
2018.
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Decir que son unos presupuestos que no son reales, que simplemente es cumplir con lo que
nos marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria impuesta por el Gobierno Central.
Lo que sí que marca y esto sí que es cierto manca una tendencia en cuanto al gasto y a los
ingresos de los presupuestos.
APROVAT AMB VOTS A FAVOR DELS MEMBRES DELS GRUPS DE PROGRÉS (7) I ERC
(1) I ABSTENCIÓ DELS MEMBRES DELS GRUPS DE CIU (2), PP (1), VISCC (1) I
PSC(1)
5. SERVEIS SOCIALS
5.1. Aprovació de les bases per la concessió d’ajuts per persones i famílies amb
Aprovació de les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts per als
casals d’estiu 2015
I.- Fets i antecedents
Vist l’informe de la Regidoria de Serveis Socials de data 19-3-2015 que fonamenta la
necessitat d’elaborar un programa d’ajuts econòmics per a coadjuvar en les despeses
familiars dels casals d’estiu de l’any 2015 i que es transcriu tot seguit:
[...
Atès el context de situació de crisi actual i les dificultats econòmiques en que es
troben les famílies.
Atès que moltes famílies amb infants i adolescents a càrrec no poden fer front al cost
del casal d’estiu municipal.
Atès que Serveis Socials Bàsics vol oferir unes ajudes de caire més universal valorant
els llindars econòmics de les famílies del municipi.
Atès que des de el Departament de Serveis Socials Bàsics es vol potenciar la màxima
participació dels infants i adolescents en els casals d’estiu municipals
Atès que la participació dels infants i adolescents en activitats de lleure potencia el
seu benestar emocional, social i personal.
Atès que l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló ha incrementat el pressupost de
Serveis Socials Bàsics per donar resposta a les necessitats dels infants, adolescents i
famílies del municipi.
Per tot això, es considera oportú sol·licitar l’aprovació d’aquestes bases reguladores
adjuntes.
...]
Vista la proposta de Serveis Socials de bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts per a
l’esmentat programa, que s’adjunten com a annex 1 al present dictamen.
Vist el model de “Sol·licitud d’ajut per a l’atorgament d’ajuts per als casals d’estiu de l’any
2015”, que s’adjunten com a Annex 2 al present dictamen
II.- Fonaments jurídics
En aquest Ajuntament no hi ha cap ordenança general que reguli l’atorgament d’ajuts per als
casals d’estiu de l’any 2015, per la qual cosa cal aprovar unes bases específiques per a la
seva concessió.
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El procediment per a l’aprovació de les bases reguladores de la concessió de subvencions és
el previst per l’article 124 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (aprovat
per Decret 179/1995, de 13 de juny). En l’apartat 3 d’aquest article s’estableix que
l’aprovació de les bases correspon al ple de la corporació.
Atenent a les consideracions anteriors, al Ple proposo l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar les “bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts per als casals d’estiu
2015”, segons document Annex 1.
Segon.- Sotmetre a informació pública aquestes bases, per un termini mínim de vint dies
hàbils, als efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la publicació del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’edictes de
l’Ajuntament, i al web de l’Ajuntament, inserint, així mateix, referència de l’anunci al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
El termini computarà des de la darrera publicació oficial.
Les bases esmentades s’entendran definitivament aprovades si no es formula cap al·legació
ni reclamació durant el període d’informació pública.
Tercer.- Aprovar que el termini de presentació de sol·licituds i el model de sol·licitud
específic es determini mitjançant resolució de l’Alcaldia, que serà publicada al tauler
d’anuncis i al web de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló (santacolomadecervello.cat).
El termini per a la presentació de sol·licituds serà el període d’inscripció del casal d’estiu
2015.
Quart.- Destinar un import màxim de 4.000 € a aquests ajuts , amb càrrec a la partida de
beques 30.324.48002 del vigent pressupost municipal.
Cinquè.- Donar compte al Departament d’Intervenció i tresoreria d’aquest acord
JESÚS BLANCO FLÓREZ, REGIDOR D’EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, RECURSOS HUMANS, I
CONVIVÈNCIA I SEGURETAT, DIU: Recordeu l’any passat va ser el primer any que es van
posar aquest tipus d’ajuts econòmics per afavorir el que és la participació dels infants i
adolescents en els casals.
Aquest any són les mateixes bases que les de l’any passat, el llindar que s’estableix, que era
un llindar bastant alt, o sigui que no era un llindar que des del punt de vista de Serveis
Socials el que s’utilitza.
Vam posar la quantitat de 3.000,00 € perquè tampoc sabíem quanta gent podria sol·licitarho. No sabíem se seria una quantitat suficient o no, era bastant experimentar.
L’any passat, menys una família, pràcticament tota la gent que ho va sol·licitar va obtenir
aquest tipus d’ajut. Són ajuts fins al 50%. I en tot cas famílies que estan en seguiment de
Serveis Socials o de risc social, aquestes famílies tenen el suport del 100%, entrarien dins
del que són aquest tipus de bases d’ajuts.
Aquest any vam fer una avaluació. Aquests casals els organitzen les AMPES amb el suport de
l’Ajuntament i vam estar fent la valoració de com havien funcionat el casal anterior. En
general la valoració era molt positiva i aquest tipus d’ajuts econòmics ho valoraven com a
molt positiu, però consideraven que era curt i hauríem de mirar si es podia donar un suport
més ampli. Aquest va ser el debat.
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Vam fer una primera reunió, després vam fer una segona reunió on vam acordar incrementar
un 33%, l’any passat eren 3.000,00 € i aquest any són 4.000,00 €. Aquest és el canvi que hi
ha respecte de l’any passat en aquestes beques.
No incrementa el número d’alumnes al municipi i per tant això suposa que obtindran més
suport econòmic les famílies que ho sol·licitin, que era una mica l’objectiu.
L’objectiu és que cap infant amb problemes econòmics es quedi sense poder participar en el
casal, pel que suposa de relació, educatiu i de cohesió també.
LOURDES RUIZ DOMÍNGUEZ, REGIDORA, DIU: Com ja vam comentar l’any passat nosaltres
valorem positivament aquestes bases, òbviament, però sí que seguim sense entendre perquè
aquest any tampoc s’ha inclòs el tema de becar el menjador, perquè si hi ha nens i nenes
que durant tot l’any escolar necessiten la beca de menjador, no entenem perquè en els
casals d’estiu no s’inclou el menjador en aquestes bases.
JESÚS BLANCO FLÓREZ, REGIDOR D’EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, RECURSOS HUMANS, I
CONVIVÈNCIA I SEGURETAT, DIU: Hi ha un tema, les beques de menjador, durant el curs
escolar, són unes beques del Departament que gestiona el Consell Comarcal i que nosaltres
complementem moltes d’aquestes beques, encara que aquest any s’ha obert que siguin al
100%, que ha estat un avanç important, nosaltres acabem complementant, el funció de la
situació de les famílies, fins al 100% o de famílies que no entren dins aquests criteris i que
tenen una situació que socialment ho requereix també es dóna.
En aquest cas no s’han plantejat beques, en general no es plantegen beques de menjador en
els casals d’estiu. En tot cas si nosaltres tenim consciència de que hi ha famílies que tenen
aquesta necessitat Serveis Socials té una partida destinada a aquest suport en aquest sentit.
LOURDES RUIZ DOMÍNGUEZ, REGIDORA, DIU: És a dir que si hi ha alguna família, algun
infant que necessita aquesta ajuda, Serveis Social li pagarà el menjador del Casal d’Estiu?
JESÚS BLANCO FLÓREZ, REGIDOR D’EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, RECURSOS HUMANS, I
CONVIVÈNCIA I SEGURETAT, DIU: Si Serveis Socials valora aquesta necessitat, com en
altres situacions, es contempla i si és necessari es donarà aquest suport.
El que està clar és que no es permetrà que hi hagi desnutrició, que hi hagi famílies en una
situació de pobresa, que pel fet de no tenir menjador escolar, perquè també està dissabte i
també està diumenge, també està el temps de vacances, això és el que nosaltres, per sobre
de tot hem de garantir. El Casal d’Estiu és un servei d’esbarjo perquè el període vacacional
és molt llarg, serveix perquè l’alumnat i els nens del municipi en general s’ho passin bé,
també serveis com a conciliació de la vida familiar. Però està clar que si hi ha situacions de
necessitat, evidentment, està Serveis Socials.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Igual que Serveis Socials, durant el curs,
complementa les beques de la Generalitat en els casos en que hi ha necessitat detectada de
famílies que realment tenen un problema d’això, en el cas dels casals també quedarà cobert,
no quedarà cap nen fora del menjador si té una situació realment de dificultat.
LOURDES RUIZ DOMÍNGUEZ, REGIDORA, DIU: El que passa és que com les bases no ho
regula, potser hi ha famílies que com ja posa que no es subvencionarà la quota del menjador
i d’acollida, potser ho necessiten i no ho demanen perquè no entra en aquestes bases.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Molt probablement les que tenen la dificultat per no
poder accedir al menjador són les que ja no quedaran cobertes a través d’aquesta
convocatòria si no a través de Serveis Socials i serà un tema conegut per l’Ajuntament.
Qui s’inscrigui en el casal i tingui una situació realment de dificultat i no depengui només
d’aquesta ajuda si no d’una ajuda del 100% del casal i per tant molt probablement si
necessita ell menjador també anirà al menjador, anirà pel circuit de Serveis Socials.
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JESÚS BLANCO FLÓREZ, REGIDOR D’EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, RECURSOS HUMANS, I
CONVIVÈNCIA I SEGURETAT, DIU: Com diu el Gerard, fins i tot ens trobem amb famílies que
per la seva situació no apunten al nens al casal i són nens que necessiten anar al casal. Això
està detectat tant per les escoles com per Serveis Socials. Hi ha des de l’Educadora Social un
treball amb les famílies de que és convenient de que aquests nens hi participin al casal.
De vegades la iniciativa no surt de les pròpies famílies. Això passa també en les
extraescolars.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS REUNITS (13)
6. URBANISME
6.1. Desafectació de les finques registrals núm. 969 i núm. 5207, béns de
domini públic
I.- El secretari accidental de la Corporació en data 15 de gener de 2015 va emetre l’informe
que a continuació es transcriu:
[...
Assumpte.- Expedient per a la desafectació de béns de domini públic per a la
Cessió a la Generalitat de Catalunya dels terrenys i edifici per a la ubicació
d’un centre d’educació secundària
Joan Sàbat Olivé, secretari accidental de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló,
emeto el següent
INFORME
Primer.- En virtut del Protocol a subscriure entre l’Administració de la Generalitat
de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Santa
Coloma de Cervelló, per a la ubicació provisional d’una part de la secció d’Institut de
Santa Coloma de Cervelló, en un immoble propietat de l’Ajuntament, s’hauran de
cedir gratuïtament a la Generalitat de Catalunya les següents finques:
. La finca inscrita al Registre de la Propietat de Sant Boi de Llobregat, al Tom
599, Llibre 16 de Santa Coloma de Cervelló, full 52, finca número 969; amb
referència cadastral 7699614DF1779H0001ZY; i que està inscrita a l’inventari
de béns d’aquest Ajuntament com a bé de domini públic de servei públic,
amb el núm. d’ordre 3. En aquesta finca està situada l’escola Montpedrós.
. La finca inscrita al Registre de la Propietat de Sant Boi de Llobregat, al Tom
1367, Llibre 92 de Santa Coloma de Cervelló, full 28 girat, finca número
5207; amb referència cadastral 7699618DF1779H0001AY; i que està inscrita
a l’inventari de béns d’aquest Ajuntament com a bé de domini públic de
servei públic, amb el núm. d’ordre 11. En aquesta finca està situada la
prolongació del pati de l’escola Montpedrós.
Ambdues finques estan classificades pel Pla General Metropolità de Barcelona
(PGM) com a sòl urbà i qualificades com a 7b, Equipaments comunitaris i
dotacions, de nova creació de caràcter local.
Segon.- La cessió gratuïta del domini només és possible envers els béns
patrimonials, no respecte als demanials que són inalienables (articles 6 a) de la Llei
33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, 80.1 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 208.1 del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 7.1. del Reglament del
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patrimoni dels ens locals). Per tant, per poder cedir gratuïtament les dues finques
descrites, prèviament cal desafectar-les per tal que passin a tenir la condició de béns
patrimonials.
Tercer.- L’alteració de la qualificació jurídica dels béns dels ens locals està regulada
pels articles 81.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 204.1 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i l’article 20 del Reglament de patrimoni dels
ens locals. Els requisits exigits per aquests preceptes són els següents:
. En l’expedient cal acreditar l’oportunitat i la legalitat del canvi d’afectació.
. S’ha de sotmetre la proposta a informació pública prèviament a la seva resolució
pel Ple municipal, que és qui ostenta la competència per a alterar la qualificació
jurídica dels béns municipals. El termini d’informació pública ha de ser de vint dies
hàbils, en compliment del que prescriu l’article 178 del Reglament de patrimoni dels
ens locals.
. Pel fet de tractar-se d’una desafectació d’uns béns de domini públic, cal que l’acord
plenari s’adopti amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació, tal com estableixen els articles 47.2.n) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril i 114.3.m) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Quart.- Pel que fa a la conveniència i oportunitat de la desafectació d’ambdós béns
demanials, està abastament justificada, perquè, d’acord amb la situació actual i la
planificació de les necessitats educatives del municipi de Santa Coloma de Cervelló,
és necessari utilitzar les dependències de la finca on està ubicada l’escola Montpedrós
i la confrontant per tal d’ubicar la secció d’Institut de Santa Coloma de Cervelló.
En conseqüència, s’informa favorablement la desafectació dels dos béns de
domini públic de referència, sempre i quan es compleixin les determinacions
del present informe. No obstant això, el Ple de la corporació decidirà allò que
considerarà oportú.
...]
II.- En data 29 de gener de 2015 l’Ajuntament de Santa coloma de Cervelló, reunit en sessió
plenària va acordar incoar el procediment de desafectació de la finques descrites, mitjançant
la publicació de l’expedient que es tramita per l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
per a la desafectació de dos béns de domini públic de servei públic, propietat d’aquesta
Corporació.
III.- S’ha tramitat el preceptiu expedient per a procedir a la desafectació dels dos béns de
domini públic de servei públic descrits en l’informe més amunt transcrit. Aquest expedient
s’ha sotmès a informació pública durant vint dies hàbils (BOPB de 16/02/2015 i tauler
d’anuncis de la corporació) sense que s’hagi formulat cap al·legació, ni reclamació, tal com
s’acredita en la certificació del secretari accidental de data 12 de març de 2015.
Per tot el que s’ha exposat, la comissió informativa, en compliment del que estableixen els
articles 47.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i
114.3.m) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, proposa al ple
l’adopció del següent
ACORD
Únic.- Desafectar els béns de domini públic municipals següents:
. La finca inscrita al Registre de la Propietat de Sant Boi de Llobregat, al Tom 599,
Llibre 16 de Santa Coloma de Cervelló, full 52, finca número 969; amb referència
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cadastral 7699614DF1779H0001ZY; i que està inscrita a l’inventari de béns d’aquest
Ajuntament com a bé de domini públic de servei públic, amb el núm. d’ordre 3. En
aquesta finca està situada l’escola Montpedrós.
. La finca inscrita al Registre de la Propietat de Sant Boi de Llobregat, al Tom 1367,
Llibre 92 de Santa Coloma de Cervelló, full 28 girat, finca número 5207; amb
referència cadastral 7699618DF1779H0001AY; i que està inscrita a l’inventari de
béns d’aquest Ajuntament com a bé de domini públic de servei públic, amb el núm.
d’ordre 11. En aquesta finca està situada la prolongació del pati de l’escola
Montpedrós.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Sabeu que al Ple de gener vam acordar incoar
l’expedient perquè comencés aquest procés de desafectació. Ara ja, després de tota
l’evolució de l’expedient, és l’acord de desafectació.
Són les dues finques que s’han de cedir al Departament d’Ensenyament per a que construeixi
i ubiqui l’institut Montpedrós de Santa Coloma i abans hem de desafectar-ho per a poder fer
aquesta cessió.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS REUNITS (13)
7. PROPOSICIONS D’URGÈNCIA
7.1. Conveni entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló en matèria de seguretat viària
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Es tracta d’una proposta que ens ha arribat del Servei
Català de Trànsit que està conveniant amb els ajuntaments, en aquesta ocasió, ara, entre
8.000 i 10.000 habitants, amb els més grans ja ho ha anat fent en els últims temps.
És un acord marc que faci de paraigües en totes les col·laboracions entre els ajuntaments i el
Servei Català de Trànsit, en el nostre cas tenim ja col·laboracions per utilitzar l’espai per
educació viària a Viladecans, em sembla que és, de campanyes de promoció de la seguretat
viària i ara s’incorporaria això, que ens van proposar tot just ahir, que és la redacció del Pla
Local de Seguretat Viària que a més a més ens va molt bé per complementar el Pla de
Mobilitat Urbana que ja s’està elaborant perquè de fet moltes de les dades que es necessiten
per elaborar aquests dos plans coincideixen, per tant, ja hi ha tota la feina del PMU que
podrà nodrir el Pla Local de Seguretat viària i a més a més incorporarà l’element o la
perspectiva de la seguretat viària a la feina que està fent la Diputació i l’Àrea Metropolitana
amb el PMU.
Per tant, això ens relliga tota la feina i el resultat, diguem, serà més rodó i amb una visió
més holística de la realitat i de les propostes. Com que aquesta celeritat de poder començar
ja, aprofitant el procés de redacció del PMU també ha provocat una mica la urgència aquesta
de que ho intentem aprovar immediatament a banda de que en principi durant el mes d’abril
faran les signatures i per tant ho hauríem de tenir signat.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS REUNITS (13)

II.- PART DE CONTROL
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 79/2011-2015 celebrada en sessió ordinària, el dia 12 de
febrer de 2015, i número 80/2011-2015 celebrada en sessió ordinària, el dia 26 de febrer de
2015.
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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:
- Exp. 2/2015 Sr. Avelino Anta Ciscar, per construcció piscina exterior al carrer
Apel.les Mestres núm. 48.
- Exp. 3/2015, Sr. Manuel Moruno Centeno, per construcció piscina exterior al carrer
Espígol núm. 5.
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 de febrer 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 FEBRER DE 2015

33

Data
decret
02/02/2015

34

02/02/2015

35

03/02/2015

Cultura

36

05/02/2015

Alcaldia

37

05/02/2015

Recursos Humans

38

05/02/2015

Hisenda

39

09/02/2015

40

09/02/2015

41

10/02/2015

42

12/02/2015

43

12/02/2015

44

12/02/2015

Recursos Humans

45

12/02/2015

Recursos Humans

46

12/02/2015

Esports

47

13/02/2015

Recursos Humans

48

13/02/2015

Alcaldia

49

16/02/2015

Urbanisme

Núm.

Àrea
Esports
Convivència I
Seguretat

Convivència I
Seguretat
Recursos Humans
Secretaria
Convivència I
Seguretat
Convivència I
Seguretat

Assumpte
Autorització poliesportiu a CIU
MULTES. Incoació sancions relació 15005125
Autorització d’ús del Centre Municipal Sant Lluís a la
Penya Barcelonista Colònia Güell
Adaptació de les dades informatives de la capçalera dels
formularis aprovats per a fer les declaracions relatives al
Registre d'Interessos i al Registre Especial de Béns
Patrimonials
Canvi horari de treball Agutzil Municipal
Aprovació de la modificació 1/2015 del pressupost
vigent. Incorporació de romanents afectats
MULTES. Estimació al·legacions exp. 1300000218
Contractació agent cívic per baixa voluntària
Secretaria de la Mesa de contractació
MULTES. Acord incoació sancions relació 15006198
MULTES. Resolució al·legacions, relació 15006299
Llistat Admesos i Exclosos procés selectiu per establir
una borsa de tècnics/ques de Salut Pública
Llistat Admesos i Exclosos procés selectiu per establir
una borsa de tècnics/ques de Cultura
Autorització d’espais municipals per a reunions
informatives per part del Procés Constituent
Reconeixement triennis personal ajuntament (JGID 9è)
Incoació expedient Ordenança de convivència
Adquisició Toyota Hílux 3479 GYZ
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50

17/02/2015

Serveis Socials

Atorgament ajuts urgents de serveis socials
Autorització d’ús del Centre Municipal Sant Lluís a la
Comissió de reis de la Colònia Güell

51

17/02/2015

Cultura

52

17/02/2015

53

18/02/2015

54

20/02/2015

Recursos Humans
Convivència I
Seguretat
Esports

55

23/02/2015

56

23/02/2015

57

23/02/2015

Estadística
Promoció
Econòmica
Cultura

58

24/02/2015

Serveis Socials

59

24/02/2015

60

24/02/2015

61

24/02/2015

62

24/02/2015

63

26/02/2015

64

27/02/2015

Contractació dinamitzador de Joventut de Can Carletes
MULTES. Incoació de sancions relació 15007280
Sol·licitud espais esportius PODEM
Resolució baixa Ofici Exp. 06/14- 26/09/2014
Baixa d'activitats
Autorització Sant Lluís per a Colla de Diables CG
Atorgament ajuts urgents

Convivència I
Seguretat
Convivència I
Seguretat
Recursos Humans

MULTES. Acord incoació relació 15008213
MULTES. Resolució al·legacions relació 15008285
Compactació lactància Olga Carmona

Recursos Humans
Convivència I
Seguretat

Contractació auxiliar administratiu Esports.
MULTES. Estimació al·legacions exp. 1400000101
Aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici
2014

Hisenda

ELS REGIDORS RESTEN ASSABENTATS
D. Dació de compte del Decret de l’Alcaldia 64/2015 d’aprovació de la
liquidació del pressupost de l’exercici 2014
“Vist l’expedient de liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló,
corresponent a l’exercici 2014, del contingut del qual es determinen les següents magnituds:
PRESSUPOST D'INGRESSOS 2014
CAP

DESCRIPCIO

INICIALS

1

Impostos directes

3.770.456,00

2

Impostos indirectes

3

Taxes i alt .ingressos

4

Transferències corrents

5

Ingressos patrimonials

6

Alienació d'invers. reals

7

Transferències de capital

8

Actius financers

9

Passius financers

TOTAL PRESS.INGRESSOS

7.466.265,07

MODIFICAC.

0,00

DEFINITIUS

3.770.456,00

DRETS
RECON.NETS
4.104.685,76

55.000,00

0,00

55.000,00

37.429,31

990.132,00

132.552,32

1.122.684,32

1.131.706,46

1.898.587,00

154.862,74

2.053.449,74

1.791.667,64

10.300,00

0,00

10.300,00

11.813,83

0
403.193,51

0,00

0,00

521.392,99

924.586,50

0,00
300.915,59

1,00

585.868,83

585.869,83

11.359,34

338.595,56

-338.595,56

0,00

0,00

1.056.081,32

8.522.346,39

7.389.577,93

PRESSUPOST DE DESPESES 2014
CAP

DESCRIPCIO

INICIALS

MODIF I INC
ROM.
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DEFINITIUS

OBLI.REC.NETES

1

Despeses de personal

3.027.796,00

39.456,84

3.067.252,84

2.822.311,52

2

Desp.béns corrents i serv.

2.603.822,00

57.586,89

2.661.408,89

2.386.917,66

3

Despeses financeres

127.035,00

0,00

127.035,00

58.724,90

4

Transferències corrents

586.670,36

77.276,10

663.946,46

569.050,58

6

Inversions reals

591.789,07

1.007.095,56

1.598.884,63

568.721,27

7

Transferències de capital

150.000,00

-150.000,00

0,00

0,00

8

Actius financers

1,00

11.359,34

11.360,34

11.359,34

9

Passius financers

282.800,00

0,00

282.800,00

280.981,54

7.369.913,43

1.042.774,73

8.412.688,16

6.698.066,81

TOTAL PRESS.DESPESES

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2014
+ Drets reconeguts nets
- Obligacions reconegudes netes

7.389.577,93
6.698.066,81

RESULTAT PRESSUPOSTARI:

691.511,12

- Desviacions positives de finançament
+Desviacions negatives de finançament
+Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria
+ Resultat d'operacions comercials

195.204,82
378.643,28
0,00
0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

874.949,58

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA 2014
COMPONENTS

IMPORTS

1. (+) FONS LIQUIDS DE TRESORERIA A FI D´EXERCICI

1.431.087,38

2. (+) DEUTORS PDTS. COBRAMENT A FI D´ EXERCICI

2.459.736,68

PRESSUPOST INGRESSOS EX. CORRENT
PRESSUPOST INGRESSOS EX. TANCAT
D´OPERACIONS COMERCIALS
DE RECURSOS ALTRES ENS PUBLICS
D´ALTRES OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES
MENYS = INGR. REALITZATS PDTS. APLICACIO DEF.
3. (-) CREDITORS PDTS. PAGAMENT A FI D´EXERCICI
PRESSUPOST DE DESPESES EX. CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES EX. TANCAT
DE PRESSUPOST INGRESSOS
DE RECURSOS ALTRES ENS PUBLICS
D´ALTRES OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES
MENYS = PAGAMENTS REALITZATS PDTS. APLIC. DEF.

1.087.007,04
1.372.683,79

10.643,81
-10.597,96
906.855,99
691.093,45
17.198,06

226.989,65
-28.425,17

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)
II. MENYS = SALDOS DUBTOS COBRAMENT
III. ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A DESPESES
AMB FINANÇAMENT AFECTAT

2.983.968,07
716.936,48
924.686,28
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IV.ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS

1.342.345,31

Vist l’informe emès per la Intervenció municipal d’acord amb l’article 191.3 del RD Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal d’acord amb l’article 16.2 del RD 1463/2007,
de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001,
de 12 de desembre, de l’estabilitat pressupostària en la seva aplicació a les Entitats Locals.
En ús de les facultats que tinc atribuïdes
RESOLC:
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 la qual s’adjunta com annex
en aquest decret i de la qual en forma part.
Segon.- Donar compte al Ple en la primera sessió que tingui lloc desprès de l’aprovació de la
present resolució.
Tercer.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost al Departament de Governació
de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Economia i Hisenda.”
ELS REGIDORS RESTEN ASSABENTATS
E. Interpel·lacions, precs i preguntes
LOURDES RUIZ DOMÍNGUEZ, REGIDORA, DIU: Volia preguntar, el dia 5 de desembre vam
registrar una instància a nom de tots els grups de l’Oposició de Convergència, d’Esquerra, de
VISCC, del PP i del PSC, demanant documentació en referència a l’IBI i no hem tingut
contestació. Volia saber per què no s’ha contestat? Aquesta documentació no se l’hi ha
donat als grups.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: No la recordo ara exactament, però en tot cas la
recuperarem. Si després em pots dir el número de registre, ho mirarem i farem la resposta
pertinent, evidentment.
LOURDES RUIZ DOMÍNGUEZ, REGIDORA, DIU: Gràcies.
SANDRA AGUADÉ FERNÁNDEZ, REGIDORA, DIU: Georgina, és pel tema de la riera.
M’han dit els veïns de Can Lluch que la poda a quedat a mitges i la neteja no s’ha fet del tot.
Vull que m’expliquis una mica com està el tema.
També comenten que hi ha un arbre d’aquests que quan floreix deixa el cotó aquest del que
molta gent té al·lèrgia i comenten que des de l’Ajuntament han dit que aquest arbre no es
podarà. Llavors saber una mica com està el tema.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: En tot cas, com ho portem des de Urbanisme i Espais
Públics.
La poda del poble encara no ha acabat i es va fent per fases i encara està pendent de fer
algunes de les fases.
A mi m’han escrit veïns de Can Lluch. Jo no he dit mai que no es podaria aquell arbre. El que
s’havia demanat en alguna ocasió és que es tallés l’arbre i això sí que, de moment, sí que
vam dir que no i als arbres d’aquest tipus se’ls hi ha fet una poda molt dràstica perquè el que
recomanava l’empresa de jardineria és que si fèiem una poda molt dràstica debilitàvem
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l’arbre i per tant no generaria tanta pol·linització, per tant, no tindríem el problema que hem
tingut altres anys i quedava l’arbre aquest, més alt, perquè aquest l’han de fer amb una
maquinària, que de fet està aparcada aquí baix a l’aparcament de davant de la Policia que és
una grua que és la que es va fer servir a l’Avda. Santa Coloma, amb la que han de fer aquell
arbre que és extraordinàriament gran.
No és que s’hagi aturat, ni s’hagi acabat la campanya de poda sinó que encara queden fases
per fer en diferents punts del poble, no només aquest.
JOSE MANUEL VALDIVIA GODOY, REGIDOR DIU: Parlant del tema de podar. Dels plataners
de la Colònia Güell, del Camet, no hi ha previst res. Aquest arbres estan abandonats i fa
molts anys que no s’han podat.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: L’any passat es van podar.
JOSE MANUEL VALDIVIA GODOY, REGIDOR DIU: Però d’alçada no s’han tocat.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: No, perquè d’alçada, de fet aquests arbre tenen un
problema de dimensió i no s’arriba a alguna de les alçades. L’any passat es va fer una poda
important perquè a l’entrar la nova empresa un dels requeriments que es va fer és que allò
es posés al dia, perquè eren uns arbres que realment feia molts anys que no es podaven i
que tenen un problema, tenen un vici de difícil solució i és que en el seu moment, fa anys, es
van podar molt malament.
La recomanació que hi havia ara és fer la poda que es va fer l’any passat perquè si féssim
una poda per anar a resoldre el problema, ens carregàvem els arbres.
En principi la contractació per podes anuals de pràcticament tot l’arbrat, ara no sé
exactament com està planificada la poda aquella o si la poda de l’any passat es va fer prou
dràstica com perquè aquest any no n’hi hagués d’haver.
En tot cas ja ho consultaré a veure com està.
Tenen un problema de que es van podar malament fa bastants anys i això fa molt difícil,
almenys això és el que ens diuen els tècnics de l’empresa de jardineria, que arreglem alguns
dels problemes que hi ha en aquests arbres.
Entre altres per exemple hi ha un problema important allà, que és els dels forats que tenen
els arbres on s’hi acumula aigua i això genera mosquits i és un problema de la poda que es
va fer en el seu moment que va ser una poda mal feta.
JOSE MANUEL VALDIVIA GODOY, REGIDOR DIU: Sí, és una llàstima, perquè aquests arbres a
altres pobles, quan hi ha plataners ben podats, són espectaculars.
Després, referent al tema dels coloms. Ja havíem parlat molt de les colònies que hi havia al
poble. Està controlat tot el tema que hi ha a l’antiga escola de la Colònia Güell a nivell de
coloms?
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: A l’antiga escola de la Colònia s’hi van fer actuacions
fa dos anys, diria que va ser, es van ficar algunes punxes noves, es va ficar alguns filferros
als llocs que no s’hi ubicaven i es va fer una captura per reduir la colònia.
En aquests moments no tenim constància de que hi hagi una colònia suficientment gran
perquè com per fer una actuació d’aquest tipus.
El problema de la Colonia no és només això i la recomanació que hi havia en
es va fer tot l’estudi dels coloms que hi havia a l’escola era que la colònia
tècnics que van venir a mirar-s’ho no era atribuïble únicament a l’escola,
actuació a l’escola sense fer una actuació als àmbits privats de Can Julià i
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el moment que
de l’escola, els
deien, fer una
a l’edifici de la

Cooperativa és poc eficaç. En realitat allà tenen moltes possibilitats d’ubicar-se en múltiples
llocs molt propers i per tant la colònia no la pots considerar només en un edifici com sí que
passava, per exemple en alguna comunitat d’Oriol Martorell, que era molt clar que estaven
ubicats en un punt determinat.
De fet, quan es va preveure tota l’actuació i tot això anterior deien – hem de ser conscients
que actuar en aquí és una mica un pedaç perquè hi hauria d’haver una actuació múltiple –
bastant en paral·lel de la que es va fer a l’escola va fer també una actuació el Consorci de la
Colònia Güell a l’edifici de la Cooperativa i a les cases del davant de Claudi Güell hi havia
també un problema i es va fer bastant en paral·lel per intentar reduir tota la colònia.
A banda d’això és evident que hi ha un problema molt important, en aquesta colònia, que és
el Recinte Industrial. En el Recinte Industrial, com que hi ha naus que estan en desús, allà hi
ha una bestialitat. Per tant, les actuacions concretes en punts molt determinats no acaben
essent efectives.
JOSE MANUEL VALDIVIA GODOY, REGIDOR DIU: Però els forats propis de la construcció de
façana que sí que es veu que hi havia filferro però de fet no hi són ara.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Perquè hi ha un problema d’habilitat dels coloms que
acaben desprenent això i a banda hi ha un altre problema de que la femta dels coloms
acaben corroent les coles i els sistemes d’ancoratge de les punxes i llavors van caient.
JOSE MANUEL VALDIVIA GODOY, REGIDOR DIU: Però ho teniu controlat? Sabeu o heu vist,
últimament, la quantitat que hi ha en allà?
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Diria que no perquè portem un temps sense tècnica
de salut, ara que s’ha incorporat la nova tècnica de salut i començarà a fer el seguiment de
tot això.
JOSE MANUEL VALDIVIA GODOY, REGIDOR DIU: És que l’altre dia hi havia una quantitat
prou important de coloms.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les vint hores i trenta-tres
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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