PLE ORDINARI NÚM. 42/2011-2015
A la seu de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, al Carrer Pau Casals, 26-34, el dia 29
de gener de 2015, a les 20.00 hores, es reuneixen per celebrar Ple núm. 42/20112015, 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

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

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)

EXCUSA ABSÈNCIA:
Lourdes Ruiz Domínguez

; 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 22-12-2014

2.

ALCALDIA
2.1. Pròrroga del contracte de servei de neteja d’edificis municipals de l’Ajuntament de
Santa Coloma de Cervelló. Exp. ser_01/2012
2.2. Proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret, acordada per
l’Assemblea General d’aquest Consorci

3.

CONVIVÈNCIA I SEGURETAT
3.1. Creació del fitxer DEL SISTEMA D’INFORMACIÓ POLICIAL DE CATALUNYA (SIPCAT)
per la Policia Local de Santa Coloma de Cervelló

4.

EDUCACIÓ
4.1. Ratificació de la proposta de nom definitiu de l’Institut del municipi efectuada per
Consell Escolar del centre en sessió de 29 d’octubre de 2014

5.

HISENDA
5.1. Ratificació del decret de l’Alcaldia núm. 478 de 30 de desembre de 2014 relatiu a la
modificació 15/2014 del pressupost de 2014

6.

JOVENTUT
6.1. Aprovació del Pla Local de Joventut 2015-2018

7.

PATRIMONI
7.1. Aprovació de conveni de col·laboració cultural amb el Centre d’Estudis Comarcals del
Baix Llobregat per a l’exercici 2015

8.

PROMOCIÓ ECONÒMICA
8.1. Ratificació del decret d'Alcaldia núm. 07/2015, de 12 de gener relatiu al conveni de
col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló,
Torrelles de Llobregat, Cervelló, Vallirana, Corbera de Llobregat, La Palma de
Cervelló i Pallejà per a la realització de prospecció d'empreses conjunta

9.

SALUT
9.1. Aprovació de la clàusula addicional tercera en la qual es fixa la prestació econòmica i
el sistema de pagament per les despeses de funcionament i manteniment del
consultori mèdic municipal pel període 1 de gener a 15 de setembre de 2014 en
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virtut del vigent conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló i el Servei Català de la Salut ( codi 784524612)
10. URBANISME
10.1. Renúncia del dret de superfície constituït per l’Institut Català del Sòl a favor de
l’Ajuntament per a la construcció d’un centre d’educació secundària i inici de
l’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’aquest nou centre

II.- PART DE CONTROL
A.
B.
C.
D.

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
Interpel·lacions, precs i preguntes

ORDRE DEL DIA
I.- PART RESOLUTIVA
1.

SECRETARIA
1.1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al dia 2212-2014

Es presentada l’acta de la sessió anterior corresponent al dia 22 de desembre de 2014, la
qual es examinada i trobada conforme per unanimitat dels reunits.
APROVADA PER UNANIMITAT DELS REUNITS (12)
2.

ALCALDIA
2.1. Pròrroga del contracte de servei de neteja d’edificis municipals de
l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló. Exp. ser_01/2012

I.- Mitjançant acord de Ple adoptat en sessió de data 25 de novembre de 2012, es va
aprovar l’adjudicació de la contractació del servei de neteja d’edificis municipals de
l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló a l’empresa ISS Facility Services SA CIF A61895371s. Aquesta contractació es va formalitzar el 2 de gener de 2013.
II.- El Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que
varen regir l’esmentada contractació, tenen caràcter de document contractual, atès que
inclouen els pactes i condicions definidores dels drets i obligacions que assumeixen les parts
en el contracte.
Pel que fa a la durada del contracte i les seves possibles pròrrogues, la clàusula 3ª. Preveu
que La durada del contracte serà de DOS ANYS, comptadors des del dia de la data de
signatura del contracte. El referit termini es podrà prorrogar per mutu acord de les parts
durant dos anys més, d’any en any. La pròrroga s'haurà d'acordar expressament dins els sis
mesos abans de la finalització del contracte. En tot cas, la durada total del contracte,
incloses les pròrrogues, no podrà excedir de quatre anys.
La data d’entrada en vigor de la prestació del servei i per tant d’inici en el còmput de
terminis es fixà en el contracte en el dia 1 de gener de 2013, per tant la data de finalització
dels dos anys de termini inicial d’execució s’esdevé el 1 de gener de 2015.
III.- Vist l’informe favorable del Tècnic d’Administració General de data 29 de desembre de
2014, en què es posa de manifest el correcte funcionament del servei prestat per
l’adjudicatari i el fet que les possibles incidències detectades, no són causa suficient per a no
prorrogar aquesta contractació i iniciar un nou procediment.
Vist que l’òrgan de contractació va ser el Ple, és aquest mateix òrgan el que ostenta la
competència per aprovar la seva pròrroga.
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Vist que per decret de l’Alcaldia núm. 475 de 30 de desembre de 2014, es va efectuar
proposta de pròrroga per un any de la contractació del servei de neteja d’edificis municipals
de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló a l’empresa ISS Facility Services SA CIF A61.895.371, amb efectes des de l’1 de gener de 2015, fins a 31 de desembre de 2015, que
va estar notificada a l’empresa.
Vist que l’empresa Facility Services ha expressat la seva conformitat mitjançant escrit de
data 21 de gener de 2015 (RE núm. 212 de 22/01/15)
Vistes les consideracions anteriors, al Ple proposo l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar una pròrroga per un any de la contractació del servei de neteja d’edificis
municipals de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló a l’empresa ISS Facility
Services SA CIF A-61.895.371, amb efectes des de l’1 de gener de 2015, fins a 31 de
desembre de 2015, ratificant la proposta efectuada mitjançant l’esmentat decret de l’Alcaldia
núm. 475 de 30 de desembre de 2014.
Segon.- Notificar la present resolució a l’empresa adjudicatària.
Tercer.- Comunicar aquesta resolució i el posterior acord de Ple al Departament
d’Intervenció.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: seria en complicat en aquests moments i per tant,
prorroguem per un any aquest contracta del servei de neteja d’edificis.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS REUNITS (12)
2.2. Proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret, acordada

per l’Assemblea General d’aquest Consorci

Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del que l’Ajuntament
de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló en forma part com a ens consorciat.
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de novembre de 2014
va adoptar, entre d’altres, els acords següents:
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni al·legacions, definitivament la modificació
dels estatuts del Consorci Localret, d’acord amb la següent redacció (conforme al text refós que s’adjunta com a annex):
“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET
Article 2
L’article 2 incorpora un últim apartat:
“ El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”.
Article 7
L‘article 7 incorpora un tercer apartat:
“7.3. El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la condició de
mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats”.
Article 23
L’article 23 queda redactat de la següent manera:
“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del President i tindrà la
condició de personal laboral d’Alta Direcció”.
Article 25
L’article 25 queda redactat de la següent manera:
“Personal
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25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves finalitats, i que
estarà constituït per:
a) personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s’integrarà en la plantilla
del Consorci, romanent el personal funcionari en la situació administrativa que correspongui en
la seva administració d’origen, i el personal laboral mitjançant el mecanisme de la successió
d’empresa o la que correspongui d’acord amb la legislació laboral vigent.
b) personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb anterioritat a 31 de
desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el marc de la normativa local i
pressupostària.
25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.
25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la legislació
laboral, segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment aplicables”.
Article 26
L’article 26 queda redactat de la següent manera:
“Secretaria i Intervenció
26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció.
26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona o pel
personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit per ingressar-hi titulació
superior en dret.
26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i
pressupostaria, correspondrà a la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona o per
funcionaris tècnics que actuaran per delegació d’aquest i que la exercirà d’acord a la normativa
que regeix a l’Ajuntament de Barcelona”.
Article 29
L’article 29 queda redactat de la següent manera:
“Règim pressupostari, comptable i de control
29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa vigent per
als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos econòmics i a la
normativa que sobre la matèria estableixi l’Ajuntament de Barcelona. El Consorci forma part
dels pressupostos i s’inclou en el compte general de l’Ajuntament de Barcelona.
29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del pressupost, així
com els requeriments d’informació comptable i financera, al calendari municipal, sense perjudici
del compliment dels terminis previstos a la normativa d’aplicació.
29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa, entre
d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de despeses, als dipòsits del fons i
persones autoritzades per al seu moviment i a l'operatòria en pagaments. Tots els actes,
documents i expedients de l’Administració del Consorci i de totes les entitats depenents
d’aquest, amb independència de la seva naturalesa jurídica, de la que se’n derivin drets i
obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al control i la fiscalització interna per la
Intervenció del Consorci en els termes establerts als articles 213 a 222 de Real Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals.
29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i
pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control financer i
funció de control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan administratiu, amb la denominació
d’Intervenció general.
29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la direcció de la
Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona”
Article 29 bis
S’incorpora un article 29 bis
“Autoritzacions
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament de Barcelona per:
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a) La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol altra persona
jurídica d’àmbit nacional o estranger.
b) Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits i avals”.
Article 32
L’article 32 queda redactat de la següent manera:
“Separació del Consorci
32.1 Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol moment. El dret de separació haurà d’exercir-se
mitjançant escrit notificat a l’Assemblea General del Consorci.
32.2 L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració que hagi exercit el dret acrediti estar al
corrent del seus compromisos adquirits i garanteixi la liquidació de les seves obligacions pendents.
32.3 Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci haurà d’acordar a quina de les restants
administracions integrants del Consorci, s’adscriu en aplicació dels criteris establerts en la LRSAL”.
Article 33
L’article 33 queda redactat de la següent manera:
“Dissolució del Consorci
33.1 El Consorci es dissoldrà per les causes següents:
a) Acord unànime de tots els membres que l’integren.
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants.
c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.
d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la majoria absoluta dels seus membres.
e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes.
33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.
33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador. A manca d’acord,
exercirà com a liquidador el Consell d’Administració del Consorci.
33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada membre del
Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la seva aportació anual i el número
d’anys que efectivament hagi estat integrat com a membre de ple dret en el Consorci.
33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que tindrà lloc el
pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva.
33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per aquests Estatuts,
la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de
mantenir la continuïtat de l’activitat i poder així aconseguir els objectius del Consorci”.

Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels estatuts i donar-los un termini d’un mes
comptador des de la recepció de la notificació perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb
el benentès que si no se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut l’esmentat
termini.
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública de forma conjunta, mitjançant
anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el termini establert a l’article 160.1, en relació a
l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les al·legacions i les esmenes corresponents”.

Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten al
que disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració local i 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i
d’altres mesures de reforma administrativa.
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que la
modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de ser
ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva
aprovació.
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Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que
els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la
majoria absoluta de membres de la corporació.
Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès per part
del Consorci Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini de trenta dies,
mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6770, de 15 de
desembre 2014.
És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al Ple de
la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret,
acordada per l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària de 27 de novembre
de 2013, en els termes exposats anteriorment.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i efectes
escaients.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Nosaltres formem part del Consorci Localret que
agrupa administracions també, per tal de facilitar assessorament i acompanyament amb
temes de desenvolupament de comunicació i noves tecnologies i a raó de l’aplicació de la
reforma del Règim Local, tot aquests tipus de consorcis i organitzacions que agrupen entitats
municipals han d’actualitzar els seus estatuts per situar-los d’acord amb aquesta reforma i
per tant el que es fa aquí és senzillament una posada al dia dels estatuts perquè es compleixi
amb l’ARSAL.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS REUNITS (12)
3.

CONVIVÈNCIA I SEGURETAT
3.1. Creació del fitxer DEL SISTEMA D’INFORMACIÓ POLICIAL DE CATALUNYA
(SIPCAT) per la Policia Local de Santa Coloma de Cervelló

Antecedents
En data 12 de desembre de 2012, l’Ajuntament de Santa coloma de Cervelló va signar un
conveni de cessió d’ús del programari de gestió i suport als processos de el Policies Locals
denominat SIPCAT amb el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.
Amb la signatura d’aquest conveni, i en la propera utilització del sistema informàtic de gestió
SIPCAT per part de la Policia Local, l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, tal i com es
recull en el conveni esmentat, ha de donar compliment, respecte de la titularitat de les dades
i el seu tractament, a la normativa d’inscripció del fitxer a l’Agència Catalana de protecció de
dades.
Fonament jurídics
·

·
·

·

L’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció́ de dades
de caràcter personal, preveu que la creació, modificació́ i supressió́ dels fitxers de les
administracions públiques només podran fer-se per mitjà de disposició́ general
publicada al Butlletí́ Oficial de l’Estat o diari oficial corresponent.
Articles 52, 53.3, 54, 55, 57 i 230 del RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual
s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.
L’article 3 de la Llei 32/2010, d’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció́ de
Dades, que estableix que la Corporació́ Local queda sotmesa sota l’ààmbit
competencial de l’Autoritat Catalana de Protecció́ de Dades en matèria de Protecció́
de Dades
Vista la Recomanació́ 1/2011 de l’Autoritat Catalana de Protecció́ de Dades sobre la
creació́, modificació́ i supressió́ de fitxers de dades de caràcter personal de titularitat
pública.
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·
D’acord amb els termes previstos en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de
Règim Local, i en el seu cas, en la legislació́ autonòmica, es proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents acords:
Atès que per Decret de l’Alcaldia núm. 228/2011, de 14 de juny, es van delegar en favor del
1r. Tinent d’Alcalde les facultats de dirigir els serveis corresponents a les àrees Educació,
Serveis Socials, Recursos Humans i Convivència i Seguretat, de gestionar-los en general, i de
resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers. En exercici de les
competències delegades.
Primer.- Aprovar la creació del fitxer que conte dades de caràcter personal denominat
“Sistema d’Informació Policial de Catalunya (SIPCAT)”, amb la següent descripció del mateix:

§
§
§
§
§
§
§

§

§

§
§
§

Nom del fitxer: Sistema d’Informació Policial de Catalunya (SIPCAT)
Direcció d’ accés: Carrer Pau Casals, 26-34 – 08830 Santa Coloma de Cervelló
Descripció del fitxer: Homogeneïtzació i coordinació dels mitjans tècnics de la
Policia Local, per tal d'optimitzar la gestió i control dels recursos disponibles
Col·lectius: Les persones que s'adrecen a la Policia Local i les persones que són
part d'un procediment o investigació policial.
Cessions: Ministeri Fiscal, Jutges, Tribunals, Serveis Territorials de Trànsit,
Administracions Públiques competents en aquesta matèria, companyies
d'assegurances de vehicles
Finalitat: Homogeneïtzació i coordinació dels mitjans tècnics de la Policia Local, per
tal d'optimitzar la gestió i control dels recursos materials i humans disponibles, així
com pel control del servei ordinari de la Policia Local.
Tipus:
Justícia
Seguretat pública i defensa
Actuacions de forces i cossos de seguretat amb fins policials
Serveis socials
Procediment administratiu
Gestió sancionadora
Procedència:
Del propi interessat o del seu representant legal
D'altres persones físiques diferents del propi interessat o del seu
representant legal
De registres públics
Procediment de recollida:
Enquestes o entrevistes.
Formularis
Documents oficials acreditatius
Sistema de tractament:
Parcialment automatitzat
Suport utilitzat:
Suport paper
Estructura:
Altres dades especialment protegides
Origen racial o ètnic
Salut
Dades d’infraccions
Infraccions penals
Infraccions administratives
Dades de caràcter identificatiu
DNI o NIF
Nom i Cognoms
Adreça postal o electrònica
Telèfon
Altres dades tipificades
Característiques personals
Circumstàncies socials
Detalls de l’ocupació laboral
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§

Informació comercial
Econòmiques, financeres i d’assegurances
Armes destinades al personal de la Policia, dades relatives a vehicles
Transferències:
Sense transferències

Segon.- El regidor de convivència i Seguretat adoptarà les mesures tècniques, de gestió i
organitzatives necessàries per tal de garantir la confidencialitat, seguretat i integritat de les
dades, així com totes aquelles mesures necessàries destinades a fer efectius els drets dels
ciutadans reconeguts en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i al Reial Decret
1720/2007, de 21 de desembre.
Tercer.- Fer públic el present acord mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i la inserció en la pàgina web de l’Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló (www:santacolomadecervello.cat)
Quart.- Procedir a la inscripció del fitxer objecte d’aprovació a l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades.
JESÚS BLANCO FLÓREZ, REGIDOR D’EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, RECURSOS HUMANS, I
CONVIVÈNCIA I SEGURETAT, DIU: Com vaig explicar a la Comissió Informativa, fa dos anys
vam signar un conveni amb el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya sobre el
programari de gestió i suport als processos de les policies locals, denominat SIPCAT.
Ara per la propera utilització d’aquest sistema informàtic de gestió SIPCAT per part dels
nostre policies locals, en la posada en marxa, que és el que farem ara, de la xarxa RESCAT,
tal i com recull el conveni i com diu la llei, hem de donar compliment respecte a la titularitat
de les dades i el seu tractament, a la normativa d’inscripció dels fitxes de l’Agència Catalana
de Protecció de Dades. Per tant s’ha d’aprovar la concreció del fitxer, que conté dades de
caràcter personal denominat Sistema d’Informació de Policies Locals de Catalunya, en tots
els criteris corresponents.
Aquest és un requisit necessari per a posar en marxa el sistema RESCAT.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS REUNITS (12)
4.

EDUCACIÓ
4.1. Ratificació de la proposta de nom definitiu de l’Institut del municipi
efectuada per Consell Escolar del centre en sessió de 29 d’octubre de 2014

El curs 2011-2012, es crea la Secció d’Institut al municipi. La Generalitat de Catalunya
adjudica a aquest nou centre el codi número 08063229, i el nom provisional de “Santa
Coloma de Cervelló”.
Aquest centre educatiu, de creixement progressiu, inicia la seva trajectòria amb
l’escolarització dels alumnes del municipi que els correspon realitzar el primer curs
d’ESO. S’ubica aquest centre a les aules buides de l’Escola Pla de les Vinyes.
Els cursos 2012-2013 i 2013-2014, aquest centre educatiu s’ubica als espais del Centre
Cívic Can Baruta, de propietat municipal, i també de forma provisional.
El present curs 2014-2015, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya decideix que la ubicació definitiva d’aquest centre educatiu seran els espais
de l’Escola Montpedrós, de tancament progressiu.
D’altra banda, des d’aquest centre educatiu s’ha posposat la denominació definitiva del
mateix, fins saber l’ubicació definitiva al municipi.
Vist que el Consell Escolar de la Secció d’Institut Santa Coloma de Cervelló ha aprovat
per unanimitat, en reunió del 29-10-2014, proposar el nom d’ Institut Montpedrós
com a nom definitiu d’aquest centre, segons se n’extreu del certificat emès per la

PLENS. LEGISLATURA 2011-2015. Pagina 8 de 29

Secretària, amb data 23-1-2015 (registre d’entrada núm. 219, de 23-1-2015), que
s’adjunta a l’expedient.
Atès que l’Ajuntament s’ha de pronunciar al respecte a aquesta proposta de
denominació proposada des del Consell Escolar del centre, al qual l’Ajuntament està
representat amb la persona del Regidor Delegat d’Educació.
Aquesta Regidoria proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Ratificar de la proposta de nom definitiu de l’Institut del municipi efectuada
per Consell Escolar del centre en sessió de 29 d’octubre de 2014, essent aquesta nova
denominació proposada la de “Institut Montpedrós”.
SEGON.- Notificar l’acord a la direcció de la Secció d’Institut i als Serveis Territorials del
Baix Llobregat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
TERCER.- Notificar el present acord als diferents departaments municipals, als efectes
oportuns.
JESÚS BLANCO FLÓREZ, REGIDOR D’EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, RECURSOS HUMANS, I
CONVIVÈNCIA I SEGURETAT, DIU: Tal i com vaig explicar a la Comissió Informativa, aquest
dictamen és per ratificar el nom definitiu del centre de secundària que tenim al municipi.
Amb la creació de la secció d’institut del curs 2011-2012, el Departament d’Ensenyament va
adjudicar un nom provisional que és la denominació actual, que és Santa Coloma de
Cervelló, fins la ubicació definitiva. Ara des del centre escolar, l’equip directiu, escoltant el
claustre de professors i professores, van portar a aquest Consell Escolar una proposta
definitiva, que és “Institut Montpedrós”. Aquesta proposta va ser ben valorada i aprovada
per unanimitat per part de tots els sectors representats al Consell Escolar, vull dir, alumnat,
famílies, AMPA, professionals, Direcció del centre i Ajuntament.
Per tant, proposem la seva ratificació per part del Ple.
JUAN RAMON VILCHEZ ENRÍQUEZ, REGIDOR, DIU: Volia preguntar que si tenint en compte
la situació de l’escola Montpedrós que està proper el tancament i pot haver un cert dol en el
canvi de nom, si s’ha consultat, si s’ha parlat amb la Direcció de l’altra escola, el Consell
Escolar de l’altra escola, l’AMPA de l’altra escola, si això podia ferir alguna sensibilitat. Tenint
en compte que el Consell Escolar de l’institut té tot el dret d’escollir l’escola, però sempre és
bo que la mediació, en aquest cas del regidor d’Educació, que per això estem aquí, per
intervenir, en cas de que pugui donar-se algun problema entre les escoles o els equips
directius o així, hagi passat aquesta informació i consensuat que el nom aquest estigui
aprovat o hagi estat ben vist per les dues comunitats educatives. S’ha fet aquesta gestió?
JESÚS BLANCO FLÓREZ, REGIDOR D’EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, RECURSOS HUMANS, I
CONVIVÈNCIA I SEGURETAT, DIU: El propi director ho va explicar...
JUAN RAMON VILCHEZ ENRÍQUEZ, REGIDOR, DIU: No parlo del director, parlo del regidor.
JESÚS BLANCO FLÓREZ, REGIDOR D’EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, RECURSOS HUMANS, I
CONVIVÈNCIA I SEGURETAT, DIU: Estic parlant jo ara. Si us plau, deixa que m’expliqui.
El que he dit és que quan dèiem de que havia estat ben valorat, precisament per part de tots
els sectors, alumnat i famílies, que són una part important de la representació en el Consell,
de les famílies. Són famílies que, també a l’hora, són de l’Escola Montpedrós, un dels
elements importants era no perdre una senya d’identitat ja que és un centre escolar,
Montpedrós, a banda de la muntanya, a banda del significat que té per el poble, era un
element significatiu important. Per tant, davant aquesta proposta vista per part de tothom
com ben valorada pel significat que tenia, perquè donava continuïtat a una història també,
semblava el més correcte, donar recolzament en aquest moment. La proposta, sobre la
taula, per donar recolzament i en aquest sentit és el que vam fer.
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JUAN RAMON VILCHEZ ENRÍQUEZ, REGIDOR, DIU: No vull entrar en debat, però jo no estic
preguntant si el Sector Escolar del l’Institut ho veia bé, que ja entenc que sí, perquè he llegit
el que has enviat, que estaven d’acord les AMPES, que els pares representatius, el Claustre,
el Consell de Direcció... estic dient si vosaltres, o tu en aquest cas, una vegada es va aprovar
el dia 20 d’octubre, si d’aquí l’octubre a les dates d’avui t’has reunit amb el Consell Escolar
del Montpedrós els hi has explicat aquest canvi, com s’ha fet, què els hi ha semblat, si ho
han vist bé? Una mica arribar a aquestes coses de bon entendre entre dos col.lectius que de
vegades poden tenir friccions per tonteries i això no tindria perquè ser i com he dit abans el
Consell Escolar de l’Institut i els assessors organismes poden decidir el que vulguin, però aix
no hagués estat de més ... si ho has fet, preguntava, si has fet tu aquest pas, no he
preguntat lo altre, que estic totalment d’acord.
JESÚS BLANCO FLÓREZ, REGIDOR D’EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, RECURSOS HUMANS, I
CONVIVÈNCIA I SEGURETAT, DIU: Un centre educatiu planteja uns criteris que són els que
es discuteixen, en principi hi ha aquesta autonomia. És una qüestió evident.
Jo no he consultat a la Direcció del centre perquè crec que no és un element que pugui, la
Direcció de l’altre centre dir res a la denominació d’una escola. És com si l’escola Pla de les
Vinyes, que va decidir el seu nom, volgués canviar de nom, tampoc hem de consultar a la
resta de centres. Existeix l’autonomia pròpia dels centres, i des de l’Ajuntament hem de
vetllar per aquesta autonomia, que és el que fem.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS REUNITS (12)
5.

HISENDA
5.1. Ratificació del decret de l’Alcaldia núm. 478 de 30 de desembre de 2014
relatiu a la modificació 15/2014 del pressupost de 2014

Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament del Decret d’Alcaldia núm. 478 de 30 de desembre de
2014, que a continuació es transcriu, per a la seva ratificació:
[...
Assumpte: Aprovació de la modificació 15/2014 del pressupost vigent.
Examinada la Memòria del regidor delegat d’Hisenda, sr. Alfonso Muñoz Saura, de
data 24 de desembre de 2014, relativa a la modificació 15/2014 del pressupost
municipal d’enguany, que es transcriu a continuació:
“Atès que durant el present exercici pressupostari s'han produït determinades
necessitats que cal afrontar, malgrat que la previsió pressupostària és insuficient
en uns casos, o inexistent en d'altres, sense que les esmentades despeses puguin
ajornar-se a exercicis posteriors.
DISPOSO
Primer.- Que informi la intervenció sobre la possibilitat
corresponent expedient de modificació de crèdits mitjançant:

d'efectuar

el

1.- Modificació de crèdit per transferència de partides
2.- Generació de crèdit per majors ingressos
segons la següent proposta:
PER TRANSFERÈNCIA DE
PARTIDES
EXERCICI
2014
2014

12
70

CODI
PARTIDA
130 22200 Telèfon policia
164 22101 Subministrament aigua cementiri

INCREMENT DECREMENT
190,00
170,09
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2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

21
21
12
40
60
21
21
12
60

920
241
135
165
330
920
920
132
330

22101
22104
22100
22100
22102
63200
62200
22706
62200

Submin aigua edif serveis grals
Vestuari Pla ocupació
Subm llum bombers ADF
Enllumenat públic
Subm gas edificis cultura
Millores seguretat ajuntament
Adaptació P 2 Ajuntament
Plans autoprotecció esdeveniments
Adequació centre cívic Can Baruta

79,00
372,00
80,00
3.660,18
250,00
1.677,19
2.538,84
4.801,27
4.216,03

GENERACIÓ DE CRÉDIT PER MAJORS
INGRESSOS
EXERCICI
2014
2014

30
30

GENERACIÓ
MAJORS
CRÈDIT
INGRESSOS
4.400,00
4.400,00

CODI
PARTIDA
241 13100 Pla metropolità ocupa polítiques socials
46400 Pla metropolità polítiques socials
TOTAL
TOTAL PER TRANSFERÈNCIA

4.400,00
9.017,30

9.017,30

Segon.- Que informi la intervenció sobre la modificació del pla d’inversions que es
deriva del punt anterior.”
Vist l’informe favorable de l’interventor municipal de data 29 de desembre de
2014, relatiu a la modificació pressupostària, incloent-hi el pla d’inversions, descrita
anteriorment.
RESOLC:
Primer.- Aprovar la modificació 15a del pressupost 2014 en els termes de la
Memòria del regidor delegat d’Hisenda de data 24 de desembre de 2014 transcrita
anteriorment.
Segon.- Ratificar el present decret pel ple de l’Ajuntament.
Santa Coloma de Cervelló, 30 de desembre de 2014
...]
Vistes les consideracions anteriors, al Ple proposo l’adopció del següent
ACORD
Primer i únic.- Ratificar el decret d’Alcaldia núm. 478 de 30 de desembre de 2014 relatiu a
la modificació 15/2014 del pressupost de 2014.
ALFONSO MUÑOZ SAURA, REGIDOR D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA, DIU: Es una
ratificación de un Decreto de Alcaldía. El importe es de 9.000,00€ aproximadamente y es una
afectación de carácter eminentemente técnico de cara al próximo cierre de cuentas.
A parte de eso hay una modificación por mayores ingresos, es una subvención que nos llega
del Plan Metropolitano de Ocupación de política social, 4.400,00 € hay que generar el crédito
y una partida mata a la otra, es una subvención de carácter finalista.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES DELS GRUPS DE PROGRÉS (7),
ABSTENCIÓ DELS MEMBRES DELS GRUPS DE CIU (2), PP (1) I VISCC (1) I VOT EN
CONTRA DEL MEMBRE DEL GRUP D’ERC (1)
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4.400,00

6.

JOVENTUT
6.1. Aprovació del Pla Local de Joventut 2015-2018

Atès que és voluntat d’aquest Consistori promoure polítiques de joventut al municipi.
Atès que en el marc del Pla Nacional de Joventut 2010-2020 de la Generalitat de Catalunya
es contempla el desplegament dels Plans Locals en l’àmbit municipal.
Atès que el Pla de Joventut anterior corresponent al període 2007-2010 i prorrogat
metodològicament fins al 2012 queda rellevat per aquest nou estudi i projecte, adaptat al
nou context socioeconòmic, a les noves necessitats i demandes dels joves del municipi.
Atès que el pla Local de Joventut és una eina de consens al voltant del qual s’estructuren les
polítiques de joventut municipals, convertint-se en el marc de referència per definir, impulsar
i coordinar les actuacions en aquells àmbits que afecten i afectaran a la població jove del
municipi durant el transcurs del període 2015-2018 ( quatre anys).
Atès que l’elaboració del Pla Local de Joventut 2015-2018 ha estat realitzat comptant en els
diferents moments del seu procés :Diagnosi, Disseny, i avaluació, amb la participació oberta
de tots i totes les joves del municipi.
Atès que el Nou pla Local de Joventut 2015-2018 continua apostant per un model de
polítiques integrals, adreçades a donar resposta als joves en la construcció del seu projecte
de vida.
Atès que el desenvolupament del Pla Local de Joventut 2015-2018 necessita d’una aposta
ferma amb ampli consens polític i suport social per a que el projecte sigui viable.
Atès que els Plans Locals de Joventut han de ser aprovats en sessió plenària per garantir-ne
la seva aprovació pública.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents :
ACORDS:
Primer.- Aprovar el Pla Local de Joventut 2015-2018.
Segon.- Donar trasllat de la present resolució a la Secretaria General de Joventut de la
Generalitat de Catalunya, Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona i Area de Joventut
del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Com ja els regidors des de principis de gener
disposen del document i a la Junta de Portaveus el vam analitzar amb la tècnica de Joventut,
que és la principal redactora del Pla, es tracta d’un document que en aquest cas és el segon
Pla Local de Joventut que disposarem a Santa Coloma de Cervelló, després del que es va
aprovar ja al 2007, que era pel quadrienni 2007-2010, prorrogat posteriorment fins al 2012.
Es tracta del desplegament local del sistema de polítiques de joventut que per consens, l’any
2000, es va plantejar en el Parlament de Catalunya, que era l’elaboració del Pla Nacional de
Joventut de Catalunya que es desgranava en plans locals de joventut que eren les eines
metodològiques per definir les polítiques de joventut a nivell local.
El Pla Local de Joventut, el Pla Nacional i el plans locals que en surten posteriorment, són
processos de participació dels joves per definir les polítiques locals que es facin destinades a
la joventut, no específicament només la política local de joventut, sinó tota la resta de
polítiques que afecten als joves en tots els àmbits i, per tant, transversalment. Així es va
plantejar el Pla Local anterior, així s’ha plantejat aquest, que bàsicament surt d’un procés
que ha sigut més llarg del que ens hagués agradat, perquè cert que s’està treballant des de
fa temps i ens hagués agradat poder-lo disposar abans, perquè bàsicament és l’eina que ens
permet fer unes polítiques de joventut més acurades, però igual que en la fase de l’anterior
Pla Local de Joventut doncs disposàvem de recursos per part de la Generalitat i de
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subvencions i ajudes per poder disposar d’ajuda tècnica per elaborar aquest tipus de
documents, en aquesta ocasió ha sigut bàsicament una feina assumida per la tècnica de
Joventut i en paral·lel a totes la resta de tasques que té definides. Per tant això ha
comportat que hagi sigut un procés llarg que va començar amb l’avaluació del pla anterior,
2007-2010, prorrogat fins el 2012, i la creació d’espais de participació i de recollida
d’informació implicant als joves, perquè definissin les seves necessitats, les seves
motivacions, les seves propostes que són el que bàsicament nodreix aquest Pla Local de
Joventut, juntament amb aportacions, també, d’altres agents que tenen a veure amb la
política local de joventut com són, per exemple, els tècnics de diferents àrees de
l’Ajuntament que tenen, per la pròpia definició que fa el Pla Nacional de Joventut de les
polítiques de joventut, una incidència sobre la vida dels joves i per tant sobre la resposta que
ha de donar l’administració a les seves necessitats.
Aquest Pla Local defineix pels propers anys tot un seguit d’objectius que s’hauran d’anar
desplegant en planificacions temporals. Com que el procés és tant llarg afortunadament hi ha
algunes de les propostes de les necessitats dels suggeriments que feien els joves al llarg
d’aquest procés que s’han pogut anar incorporant en les polítiques desenvolupades que hi ha
en aquests moments i per tant una part dels objectius plantejats ja estan en aquests
moments a disposició dels joves, la qual cosa ja és un element interessant, però,
evidentment queda molta feina per fer, queden moltes propostes per desplegar, molta
transversalitat per aplicar i per tant el que ens permet tenir aquest Pla Local és una direcció
clara sobre cap a on els joves, com a protagonistes de la política de joventut del municipi o
de l’Ajuntament, estan enfocant i per tant cap a on és interessant que anem donant
respostes al llarg dels propers anys, fins el 2018, que és l’àmbit del desplegament d’aquest
Pla Local.
En tot cas hi ha múltiples propostes que els regidors han pogut consultar en el document.
Aquest document, una vegada aprovat, es penjarà també al web de l’Ajuntament per a que
estigui disponible per a tothom que li interessi i a banda, evidentment, ara es començarà a
desplegar tot això, a través de la participació dels joves, com ha sigut durant l’elaboració del
document, per tal de concretar com es desenvoluparà i com es desplegarà aquest Pla Local.
Ja n’hem parlat prou a la Junta de Portaveus, però si voleu fer-hi alguna aportació.
JUAN RAMON VILCHEZ ENRÍQUEZ, REGIDOR, DIU: El mateix que vaig dir, una mica, a la
Junta de Portaveus.
Crec que és un bon Pla, hi ha participat els joves, hi ha participat molta gent, tècnics de
l’Ajuntament, però la participació de l’Oposició i un Pla que ha de servir pels propers quatre
anys, el normal és que els grups de l’Oposició haguessin pogut participar en la mateixa mida
que ha participat l’Equip de Govern, no fiscalitzar ni res, si no haver tingut en compte
opinions perquè ha de ser un Ple consensuat per totes les forces polítiques i tota la joventut
del poble per tirar-ho endavant. Això no ha sigut així. Se’ns va passar, això és veritat, a
principis de gener, però vaja, un document fet.
Crec que és un bon document, hi ha més de diagnòstic que de Pla, però està bé. Falta una
cosa important, que en tots els plans i que últimament s’ha posat ja i que tothom el posa
sobre la taula. Tots els plans i projectes quadriennals han de tenir un pressupost darrera,
aquest té moltes activitats a fer però cap pressupost, es basa en el pressupost ordinari de
l’Ajuntament, però això no acaba fent més coses que un Pla, hem de dotar les accions que
els diferents joves o les fitxes de projectes que han determinat quin pressupost té darrera,
com l’executarem, quina metodologia farem servir per arribar a aquest fet.
Hi ha petites mancances, però per mi lo més important és que no hi ha un pressupost
darrera. Penso que hauria de ser aprovat amb un pressupost, de 5.000,00 €, 10.000,00 €,
20.000,00 €, la part proporcional, i no la part que ja hi posa, de manera ordinària
l’Ajuntament, ja que aquesta despesa ja està afectada.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Com ja et vaig contestar el dia de la Junta de
Portaveus, el pressupost assignat directament al Pla Local de Joventut es desgrana en el
plans de desplegament d’aquest Pla Local de Joventut, no té sentit que ara fiquem un
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pressupost per aquest quatre anys quan no saben ni els escenaris econòmics que hi ha, ni
les possibilitats.
Com ja vaig explicar, disposem d’una subvenció que es suma a la despesa habitual en
l’àmbit de joventut, que és precisament per desplegar el Pla Local de Joventut que suma
aproximadament uns 15.000,00 € per aquest exercici, perquè és una subvenció de la
Diputació de Barcelona a través de les meses de concertació que com que no vam disposar
abans del Pla, l’hem pogut acumular tot al 2015 i per tant té una assignació extraordinària
respecte a la despesa ordinària habitual com a mínim de 15.000,00 €.
Pel que fa al tipus de documents i si li falten coses o no li falten coses, aquest document no
només l’ha fet la tècnica de Joventut sinó que hem tingut també finalment una revisió de la
redacció i una aportació en l’àmbit més sociològic, que és més especialitzat, d’una entitat
especialitzada en l’elaboració d’aquest tipus de documents i han fet exactament el mateix
document que es fa en tots els plans locals de joventut, per tant, no li falta res perquè és el
model que es defineix metodològicament com a Pla Local de Joventut.
I pel que fa a la participació dels grups polítics, precisament la metodologia de l’elaboració
dels plans locals de joventut, el que marca és que siguin uns plans que estiguin el més
despolititzats possible, per tant, l’Equip de Govern, com a Equip de Govern, no ha participat,
hi ha hagut només entrevistes als regidors que tenen especial afectació en les polítiques de
joventut, però no hi ha hagut una aportació com a Equip de Govern i no hi ha aportacions
dels grups polítics, perquè precisament el que es vol és que sigui la base d’una política de
joventut que sigui molt, molt, molt centrada en els joves.
Si vols llegeix-te la part metodològica i les propostes metodològiques que fa el Pla Nacional
de Joventut, que és el marc sobre el que es van desplegant els plans locals de joventut que
així ho defineixen.
Si hagués estat definit d’una altra manera s’hagués fet perquè si no si faltés aquesta part
que metodològicament el Pla Nacional de Joventut la reclamés no podríem presentar aquest
document a la Direcció General de Joventut perquè ens el validés i perquè ens donés
subvencions, per tant, ja t’ho vaig explicar l’altre dia, t¡’ho va explicar la tècnica de joventut,
t’ho torno a explicar, és un procés que està el màxim despolititzat possible i per tant s’ha fet
seguint les criteris que es marquen des de la Direcció General de Joventut i del Pla Nacional
de Joventut de Catalunya.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS REUNITS (12)
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Queda aprovat i ara el que toca és desplegar-lo i
continuar treballant pel col·lectiu de joves del municipi.
7.

PATRIMONI
7.1. Aprovació de conveni de col·laboració cultural amb el Centre d’Estudis
Comarcals del Baix Llobregat per a l’exercici 2015

En el marc de les actuacions de col·laboració del Consell Comarcal del Baix Llobregat i els
ajuntaments del Baix Llobregat amb entitats d'interès social i cultural per a la comarca, i
amb la voluntat de donar suport i promocionar les accions que aquestes entitats duen a
terme, s'estableix el següent.
FONAMENTS DE DRET I MOTIVACIÓ
Atès que d'acord amb allò que disposa l'article 240 del Decret Legislatiu 2/2003, de 24
d’abril, pel que s’aprova el text refós 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.
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Atès que en data, 31-10-91 el Ple d'aquesta Corporació va aprovar la normativa reguladora
dels convenis de col·laboració.
Atesa la voluntat d'aquest Ajuntament de concertar un conveni de col·laboració anual amb el
Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat.
Vista la proposta de conveni de col·laboració que s’adjunta com a documentació annexa al
present.
Aquesta Regidoria proposa al Ple de l'Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la signatura d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa
Coloma de Cervelló i el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, amb una aportació
econòmica de l’Ajuntament de 400 €. Amb càrrec a la partida, 71.336.48000, d’Aportació
patrimoni, del pressupost de 2015.
Segon.- Donar trasllat a Intervenció d’aquest acord.
Tercer.- Notificar als interessats el present acord.
EVA MELÚS FIERRO, REGIDORA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT, PATRIMONI I TURISME I GENT
GRAN, DIU: Aquest conveni contempla una aportació de 400,00 € per part de l’Ajuntament,
que serviran, bàsicament, per finançar iniciatives de recerca històrica al Baix Llobregat. Com
a contrapartida, nosaltres podrem fer servir els canals de difusió del centre d’estudis
comarcals del Baix Llobregat, l’agenda, el seu mailing i després, sobretot, tindrem còpia
sempre, mentre duri el conveni, dels materials publicats pel centre.
D’altra banda també, el Centre d’Estudis, organitza també xerrades i cursos i també ens
faciliten l’accés a aquest tipus d’activitats que serien gratuïtes per la població de Santa
Coloma.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: De fet és recuperar una col·laboració que ja havíem
tingut anys anteriors i que...
EVA MELÚS FIERRO, REGIDORA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT, PATRIMONI I TURISME I GENT
GRAN, DIU: Sí una col·laboració que s’havia tallat per qüestions econòmiques, bàsicament,
havíem retallat, però considerem que és una entitat molt interessant que ajuda a vertebrarnos com a comarca i que és interessant participar-hi.
JUAN RAMON VILCHEZ ENRÍQUEZ, REGIDOR, DIU: Exactament, quants ajuntaments hi ha
adscrits a aquesta entitat? Com és possible que aquesta entitat, que és de prop del poble
tingui una subvenció més alta que altres entitats del poble que fan coses pel poble. S’ha
valorat bé això?
EVA MELÚS FIERRO, REGIDORA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT, PATRIMONI I TURISME I GENT
GRAN, DIU: Et consulto la dada. Va haver un temps que pràcticament tota la comarca estava
allà, molts municipis com el nostre han deixat d’estar-hi per motius econòmics, si de cas, en
el proper Ple podria dir-te la xifra exacta.
Nosaltres hem debatut molt sobre aquesta aportació. És una aportació bastant més petita de
la que ens correspondria com a municipi, per les dimensions. Participem amb aquesta
quantitat, que jo trobo que no és excessiva per la feina que fem, perquè fan una feina molt
específica que no fan altres entitats del municipi i bàsicament perquè aquesta entitat, que és
comarcal, donarà suport a moltes activitats que fan les entitats aquí a Santa Coloma, les
entitats locals.
D’alguna manera no és una entitat forana sinó un suport i una eina que nosaltres farem
servir. D’entrada tindrem materials que podran fer servir les persones interessades en fer
investigació.
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Estem intentant potenciar la Taula de Patrimoni aquí al municipi i impulsar material de
recerca històrica perquè creiem que és bastant important que aquesta pota que la tenim una
mica abandonada tiri endavant.
Tenim un municipi que ha crescut molt ràpidament i hi ha municipis que quan creixen molt
ràpidament tenim el risc de que no vertebrem prou i jo crec que el Centre d’Estudis pot
ajudar-nos en aquest procés que estem fent de vertebració.
Aquesta és la intenció i per això ens hem sumat de nou al moviment.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Pel que fa a l’aportació, a banda de que és molt
menor de la que ens pertocaria i de la que hi havia anys anteriors, de fet, recuperem el
conveni en termes econòmics, però la col·laboració no s’ha perdut mai. Jo diria que aquests
diners, només en activitats que es van fer l’any passat el tenim sobradament recuperat,
perquè el Centre d’Estudis Comarcals va organitzar a Santa Coloma, en concret a la Colònia
Güell, les jornades de patrimoni de la comarca i nosaltres no vam pràcticament assumir cap
despesa i ells van assumir gran part del que passava aquí.
S’han portat aquí, com a mínim, dues conferències d’experts que porta el Centre d’Estudis
Comarcals que cobren a tot arreu i aquí per col·laboració entre l’entitat i l’Ajuntament els van
portar de forma gratuïta. Per tant, els 400,00 € estan sobradament recuperats només amb la
col·laboració que hi va haver l’any passat entre les dues entitats.
Si, a més a més, això potencia que puguem recuperar altres línies, per exemple una de les
línies que portem molt de temps treballant amb el Centre d’Estudis és amb la publicació d’un
llibre que tenim elaborat però que falta maquetar-lo i publicar-lo que és un llibre sobre la
baixa mitjana a Santa Coloma, que és un llibre molt interessant d’En Lluís Monjas i que
estem parlant amb el Centre d’Estudis per aviam si es pot finalment arribar com a mínim a
maquetar per treure’n una versió digital i només amb tot el que ens ofereix i les oportunitats
que ens ofereix jo crec que aquests 400,00 € estan sobradament ben invertits i justificats.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS REUNITS (12)
8.

PROMOCIÓ ECONÒMICA
8.1. Ratificació del decret d'Alcaldia núm. 07/2015, de 12 de gener relatiu al
conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts,
Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Cervelló, Vallirana,
Corbera de Llobregat, La Palma de Cervelló i Pallejà per a la realització de
prospecció d'empreses conjunta

Es ratifica al Ple de l'Ajuntament el Decret d'Alcaldia núm. 07/2015 de 12 de gener de 2015,
que a continuació es transcriu:
[...
Antecedents
Fruit dels contactes realitzats entre tècnics dels diferents departaments d'ocupació i
empresa dels municipis de: Sant Vicenç dels Horts, Cervelló, Vallirana, Torrelles de
Llobregat, Pallejà, Corbera de Llobregat, La Palma de Cervelló i Santa Coloma de
Cervelló, s'ha detectat la necessitat de realitzar una tasca comuna de coneixement
del teixit productiu del territori, després d'una època convulsa en què la crisi ha
transformat les empreses i l'activitat empresarial present al nostre territori.
Les institucions de les quals depenen subvencions que fan possible la tasca dels
nostres departaments ens reclamen cada vegada més actuacions supramunicipals
que tinguin en compte l'interès de tot el territori i que s'articulin les actuacions per
multiplicar els efectes beneficiosos per a la zona.
Moltes de les administracions locals no disposem de tots els instruments necessaris
per portar a terme de forma especialitzada tasques com poden ser la prospecció
d'empreses personalitzada o la promoció del territori per atraure inversions.
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La prospecció industrial és la base per al coneixement de les necessitats que tenen
les empreses.
Els municipis més petits de la zona hem destinat bona part dels seus esforços al
departament d'ocupació, no tenint mitjans en molts casos per fer la prospecció
referida. Aquest conveni pretén unir esforços per paliar aquesta situació a través de
la cooperació entre ajuntaments.
Atès que s'ha redactat un esborrany de conveni, amb l'objectiu de regular les
relacions de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i l'Ajuntament
de Santa Coloma de Cervelló per a la realització de prospecció d'empreses conjunta.
Fonaments jurídics i competència orgànica
L’article 4.1.c de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic,
exclou del seu àmbit d’aplicació aquells convenis de col·laboració que formalitzi
l’Administració general de l’Estat amb les entitats gestores i serveis comuns de la
Seguretat Social, les universitats [...] les entitats locals ,organismes autònoms i la
resta d’entitats públiques, o els que formalitzin aquests organismes i entitats entre
si.
L’article 191.1 del DL 2/2003, de 28 d’abril (TRLCAP) pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local estableix que l’Administració de la Generalitat i
els ens locals poden establir convenis sobre serveis locals o assumptes d’interès
comú, per tal d’instrumentar fórmules d’assistència i cooperació econòmica, tècnica i
administrativa.
L’article 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS), permet determinar la competència del Ple per a
la seva aprovació. Atès que es veu convenient procedir a la tramitació d’aquest
conveni i que la propera celebració de la sessió plenària d’aquesta corporació és
prevista pel dia 24 d'abril.
Vist que el proper Ple ordinari no tindrà lloc fins el proper dia 29 de gener de 2015
però es veu convenient avançar la tramitació d’aquest conveni.
En exercici de les meves facultats originàries
RESOLC
Primer.- Aprovar el conveni que es formalitzarà entre l'Ajuntament de Sant Vicenç
dels Horts i els Ajuntaments de Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat,
Cervelló, Vallirana, Corbera de Llobregat, La Palma de Cervelló i Pallejà el qual
determina les condicions a les quals s'hauran d'ajustar les relacions de col·laboració
entre dits ajuntaments per a la realització d'accions de prospecció d'empreses
conjunta, de conformitat amb el contingut de l'esborrany que s'adjunta al present
decret.
Segon.- Facultar al senyor Gerard Segú López, Alcalde d'aquest ajuntament, per a la
signatura del referit conveni i tota la documentació que se’n pugui derivar.
Tercer.- Sotmetre la present resolució a la ratificació en el proper Ple de la
Corporació que es convoqui.
Quart.- Traslladar aquesta resolució a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.
...]
Vistes les consideracions anteriors, al Ple proposo l'adopció del següent
ACORD
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Primer i únic.- Ratificar el Decret d'Alcaldia núm. 07/2015, de 12 de gener de 2015 relatiu
al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i l'Ajuntament de
Santa Coloma de Cervelló per a la realització de prospecció d'empreses conjunta.
ALFONSO MUÑOZ SAURA, REGIDOR D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA, DIU:
Inicialmente es la ratificación de un Decreto que se trajo al Pleno en Marzo por el cual,
nosotros, el Ayuntamiento de Santa Coloma de Cervelló se adhería a los servicios que
brindaba el centro Local de Serveis de las empresas de Sant Vicenç.
Ahora de lo que se trata es que se han añadido otros municipios a este plan y lo que
tenemos que hacer es ratificar el convenio, o sea, firmar otro nuevo convenio.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Recordant el marc del conveni aquest el que ens
ofereix és la capacitat de sumar l’estructura que ja disposa Sant Vicenç dels Horts per
atraure inversió, atraure empreses en aquest territori, d’aquests municipis, i compartir
informació. Per qüestions senzilles, probablement, però que la coordinació ens permet
multiplicar l’efecte que pot tenir per al nostre territori. Senzillament ara, per exemple, un
intercanvi entre informacions urbanístiques i disponibilitat d’espais industrials entre aquests
municipis permetrà que si una empresa es vol ubicar en algun d’aquests pobles i el poble no
li pot oferir el que demana a través del treball conjunt, sota el paraigües d’aquest conveni,
en comptes de dir-li en aquest poble no podem oferir-li això, se li passarà directament
l’alternativa d’algun poble dels colindants perquè la inversió es quedi el més a prop d’aquest
territori possible.
Per tant, aquí el que sumem és el conveni inicial entre Torrelles, Sant Vicenç i nosaltres i ara
si sumen un total de 7 municipis per avançar en aquest treball conjunt.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS REUNITS (12)
9.

SALUT
9.1. Aprovació de la clàusula addicional tercera en la qual es fixa la prestació
econòmica i el sistema de pagament per les despeses de funcionament i
manteniment del consultori mèdic municipal pel període 1 de gener a 15 de
setembre de 2014 en virtut del vigent conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i el Servei Català de la Salut (
codi 784524612)

ANTECEDENTS
I.-Atès que en data 23 de febrer de l’any 2012 es va aprovar mitjançant acord del Ple de
l’Ajuntament el conveni de col.laboració entre el Servei Català de la Salut i ’Ajuntament de
Santa Coloma de Cervelló per les despeses de manteniment del consultori mèdic municipal.
II.- La Clàusula Primera de l’esmentat conveni diu que l’Ajuntament, de conformitat amb les
condicions establertes en el present conveni, posa gratuïtament a disposició del Servei
Català de la Salut ( CatSalut) el consultori mèdic municipal identificat amb el codi
784524612, per tal de que es pugui prestar la corresponent assistència sanitària de
cobertura pública a càrrec del Cat Salut.
ACTUALITZACIONS AL CONVENI PER L’EXERCICI 2014
I.- Vista la documentació relativa a la clàusula addicional tercera d’aquest conveni
tramesa pel Servei Català de la Salut i rebuda a l’Ajuntament en data 20 de gener de 2015
(Registre d’Entrada nº 172), que s’incorpora com annex al present dictamen.
II.- Atès que en aquesta clàusula addicional tercera fixa la contraprestació econòmica per un
import de 26.273,16 euros i el sistema de pagament de les prestacions assistencials pel
període 1 de gener a 15 de setembre de 2014.
FONAMENTS JURÍDICS
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I.- L’article 4.c del reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el
text refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic exclou del seu àmbit d’aplicació aquells
convenis de col.laboració que formalitzi l’Administració general de l’estat amb les entitats
gestores i serveis comuns de la Seguretat Socials, les universitats públiques, les comunitats
autònomes, les entitats locals, organismes autònoms i la resta d’entitats, o els que
formalitzin aquests organismes i entitats entre si.
II.- L’article 191.1 del DL 2/2003, de 28 d’abril (TRLCAP) pel que s’aprova el Text refòs de la
Llei Municipal i de Règim Local estableix que l’Administració de la generalitat i els ens locals
poden establir convenis sobre serveis locals o assumptes d’interès comú, per tal
d’instrumentar fórmules assistencials d’assistència i cooperació econòmica , tècnica i
administrativa.
III.- L’article 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament
d’obres, Activitats i Serveis ( ROAS), permet determinar la competència del Ple per a la seva
aprovació amb el quòrum de majoria simple.
ACORDS
Primer.- Aprovar la incorporació de la Càusula Addicional Tercera del conveni aprovat en
data 23 de febre de 2012 entre el Servei Català de la Salut i l’ Ajuntament de Santa Coloma
de Cervelló, per la qual es fixa la contraprestació econòmica i el sistema de pagament pel
manteniment del consultori mèdic pel període 1 de gener a 15 de setembre de 2014, en un
import màxim de 26.273,16 euros.
Segon.- Facultar l’alcalde per a la signatura de tota documentació que es derivi per al
compliment efectiu d’aquest acord.
Tercer.- Notificar el present acord al Servei Català de la Salut i al departament d’Intervenció
d’aquest Ajuntament, als efectes adients.
MIGUEL ANGEL JANSÀ MOÑINO, REGIDOR D’ESPORTS I SALUT, DIU: Bàsicament és el que
ha explicat el Joan llegint el títol.
Creiem que és la culminació d’un procés que es va conveniar el 23 de febrer de 2012 i, per
tant, és una situació bàsicament de gestió administrativa.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS REUNITS (12)
10. URBANISME
10.1. Renúncia del dret de superfície constituït per l’Institut Català del Sòl a

favor de l’Ajuntament per a la construcció d’un centre d’educació
secundària i inici de l’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’aquest nou centre

I Antecedents relatius al Dret de Superfície
Mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament adoptat en sessió ordinària de data 28-05-2009 es
va aprovar acceptar per part de l’Ajuntament la constitució onerosa dels dos drets reals de
superfície al seu favor, per part de la propietat, l’INCASÒL, en els termes que figuren a la
minuta d’acta que formava part de la seva part expositiva. Aquest acord fou modificat amb
posterioritat per un altre de data 30-07-2009, atès que s’havia observat que, tant a efectes
tributaris com a efectes de procedir a la seva inscripció registral, que té caràcter constitutiva,
hi havia certs extrems que havien de ser eliminats o rectificats (clàusules novena i dotzena).
Posteriorment i per l’existència d’altres prioritats socials i interessos públics prevalents que
aconsellaven un canvi de destí del dret real constituït -en particular, la necessitat de disposar
d'un terreny a cedir al Departament d'Ensenyament per a la construcció a la major brevetat
possible d’un centre d’educació secundària per tal de consolidar la secció d'Institut de Santa
Coloma de Cervelló- es va endegar un procediment que havia de comportar una modificació
de la destinació d’aquest dret de superfície, ajustant-lo a aquesta finalitat.
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Amb caràcter previ, i per a eliminar els obstacles de caire urbanístic que limitaven la
consecució d’aquest compromís es va tramitar un “Pla Especial de mutació d’equipaments
esportius i d’ús docent I.S. Sector Can Julià en el terme municipal de Sta. Coloma de
Cervelló” que va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 28 de febrer de 2013 i per la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona en data 13 d’abril de 2013.
Finalment, el Ple de l’Ajuntament de data 26 de setembre de 2013 va aprovar, d’acord amb
l’INCASÒL, la la modificació del dret de superfície constituït per l’Institut Català del Sòl a
favor de l’Ajuntament, per tal que aquest pogués cedir l’ús de la finca sobre la que es
constitueix el dret de superfície a la Generalitat de Catalunya (Departament d’Ensenyament),
per a construir-hi un centre d’educació secundària- secció d’institut-. Aquesta modificació es
va protocolitzar mitjançant document públic el 7 de febrer de 2014. Els terreny que han de
ser objecte d’aquesta renúncia és els que a continuació es descriu:
. Porció de terreny de figura quasi quadrangular, situada al paratge de Can Julia del
terme municipal de Santa Coloma de Cervelló, de deu mil set-cents un metres amb
trenta quatre decímetres quadrats de superfície (10.701,34 m2), destinada a –en
virtut de l’esmentada modificació del dret de superfície constituït a favor de
l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló- , la construcció, per si mateix o a través
de tercers, d’un centre d’educació secundària- secció d’institut. AFRONTA: al Nord,
amb terrenys propietat de l’Institut Català del Sòl; al Sud, amb el carrer de Mossèn
Frederic Martí; a l’Est, amb terrenys propietat de Torre Salvana S.L.; i a l’Oest, amb
finca agrupada destinada a equipament esportiu.”
Referència cadastral.- Número 8596125DF1789E0001PY.
Inscripció.- Inscrita al Registre de la Propietat de Sant Boi de Llobregat, finca 6.860,
volum 2056, llibre 182, full 07.
Tanmateix en el mateix Ple de data 26 de setembre de 2013 es va acordar la cessió de l’ús
d’aquest terreny a favor de la Generalitat de Catalunya, per a la construcció d’un Institut
d’Educació Secundària, que va ser-li notificada formalment mitjançant certificació d’aquest
acord lliurada a la Direcció dels Serveis Territorials d’ensenyament en data 30 de setembre
de 2013 (Reg. d’entrada dels SS TT núm. 0204F/22802 de 01/10/2013).
II Antecedents relatius 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’aquest nou centre
Posteriorment, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya -d’acord amb
la situació actual i la planificació de les necessitats educatives del municipi de Santa Coloma
de Cervelló- ha proposat la ubicació del centre d’Educació Secundària en la finca on està
ubicada l’escola Montpedrós i la finca annexa, proposant que els termes d’aquesta nova
situació estiguin regulats per un protocol interadministratiu, de futura aprovació.
A la vista de tot el manifestat, i a expenses de les futures i necessàries tramitacions per a la
consecució dels fins exposats, es creu convenient l’adopció d’un seguit d’acords que, amb
caràcter previ resolguin situacions existents que les facilitin.
En concret és objecte d’aquesta proposta:
- Renunciar al dret de superfície acordat en sessió plenària d’aquesta Corporació 26 de
setembre de 2013, atesa la voluntat expressada pel departament de no situar en aquests
terrenys el centre d’Educació Secundària. Com la constitució del dret de superfície referit es
va aprovar per acord plenari, la seva modificació també s’ha d’aprovar pel mateix òrgan.
- Desafectar les finques que s’hauran de cedir al Departament d’Ensenyament, atès que
actualment són béns de domini públic (els béns de domini públic són inalienables, tal com
prescriuen els 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 patrimoni dels ens locals), per la qual cosa és prèvia i preceptiva la seva
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desafectació per tal de poder-les cedir. Els béns demanials que han de ser objecte de
desafectació són els que a continuació es descriuen:
. 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.
Pel fet de tractar-se d’una desafectació d’uns béns de domini públic, caldrà 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
D’acord amb els antecedents anteriors, al Ple proposo l’adopció del següents
ACORDS
Primer.- Renunciar al dret de superfície constituït per l’Institut Català del Sòl a favor de
l’Ajuntament de la finca descrita als antecedents I.
Segon.- Notificar l’acord primer a l’INCASÒL, sol.licitant que iniciï els tràmits pertinents per
a la formalització d’aquesta renúncia.
Tercer.- Incoar el procediment de desafectació de la finques descrites als antecedents II,
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.
Quart.- Sotmetre l’expedient de desafectació de dos béns de domini públic a informació
pública durant un termini de vint dies hàbils, que es comptaran a partir del següent dia hàbil
al de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. L’anunci
també es publicarà en els taulers d’edictes de la Corporació i de la plana web municipal
www.santacolomadecervello.cat
Cinquè.- Notificar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya als efectes
que tinguin constància de l’inici de la tramitació de l’expedient de desafectació que ha de
concloure amb la cessió dels béns sol·licitats.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Si recordeu, en la negociació que ens va portar
finalment ha poder cedir el terreny, inicialment previst per la construcció de l’institut, al
Departament d’Ensenyament hi va haver la necessitat de fer un canvi urbanístic d’assignació
d’ús docent a aquest terreny que era inicialment d’ús esportiu. Això ens va portar a la
negociació amb l’INCASOL, que és qui és propietari del terreny i, per tant, ens estava cedint
el dret de superfície que va comportar la generació d’un cànon de 8.000,00 € més IVA i
creixent amb IPC, que pel exercici de 2015 estaria per nou mil i escaig euros, que
evidentment quan la Generalitat ha renunciat a aquest terreny per la construcció de l’institut,
genera una càrrega sobre el pressupost municipal que no té sentit entenent que allà no hi va
el que inicialment preveia l’Ajuntament.
Per tant, el que fem es dir-li a l’Institut Català del Sòl que no podem destinar aquest terreny
al que inicialment havíem sol·licitat i pel motiu pel que l’havíem sol·licitat i per tant
renunciem a aquest dret de superfície per no haver de pagar el cànon, que per 50 anys de
cessió d’aquest terreny, teníem obligació contractual de pagar.
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Al mateix temps aprofitem el tràmit per iniciar la desafectació de la propietat municipal de
l’Escola Montpedrós i del terreny colindant que són els terrenys que ens ha sol·licitat el
Departament d’Ensenyament per la construcció del futur i definitiu institut. Ells necessiten
tenir la cessió d’aquests espais, igual que ens passava amb el terreny del costat del camp de
futbol, per poder iniciar tota la tramitació de contractació del projecte, de contractació de
licitació de les obres, etc... per tant hem de començar tot aquest procés per poder cedir
aquests terrenys i que això no tingui motiu perquè el Departament tingui algun problema o
alguna excusa per no complir amb els terminis previstos.
El primer que s’ha de fer es desafectar del patrimoni de l’Ajuntament aquests terrenys, o
aquestes finques, per poder-les cedir al Departament que és el que procedimentalment toca
per tal de que el Departament construeixi l’institut i ubiqui l’institut definitiu.
Aprofitem el tràmit per fer aquestes dues actuacions administratives que han de facilitar que
segueixi el procés tal i com està previst segons les planificacions del Departament.
JUAN RAMON VILCHEZ ENRÍQUEZ, REGIDOR, DIU: Jo penso que s’hauria d’haver fet, no sé
últimament presentem dues coses a l’hora per intentar aprovar-les, penso que una cosa és la
renúncia a l’espai de la Colònia, de l’institut, i l’altra és treballar perquè facin l’institut.
Jo crec que aquella part de renúncia on s’ha de fer l’escola, on s’havia d’haver fet l’institut, a
la Colònia, al costat del camp de futbol, crec que la renúncia és precipitada, degut a què en
sis mesos, podem tenir unes eleccions i hi pot haver alguna variació, no ho sabem, igual no,
però es pot donar.
Després, la ubicació nova tampoc és que sigui perfecte. Com tots sabem els espais del pati i
entorn, s’ha perdut molt, tant per l’escola i l’institut que tampoc hi ha guanyat tant.
El trasllat de tots els nens cap a les escoles o el Pla de les Vinyes o la Colònia, fa que el
tràfic sigui més complicat, i de fet hem començat un estudi de mobilitat al poble, algun
problema deu haver-hi, canvi d’horaris, tot això que a portat a nivell de la relació a les
escoles i institut, faria pensar que no haurien d’acabar sense intentar, si canvia el govern de
la Generalitat, si no canvia no podrem fer res, però si canvia, podem intentar que es faci un
institut i que continuïn les escoles de primària en aquest poble. Penso que s’hauria d’intentar
i no s’hauria de renunciar al mes de febrer a una situació com aquesta.
Crec que hauríem de replantejar-ho.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Primer de tot Ramon, em sorprèn que diguis això
quan dilluns vam estar plantejant aquest tema a la Comissió Informativa i tothom va dir que
votaria a favor d’aquest punt.
JUAN RAMON VILCHEZ ENRÍQUEZ, REGIDOR, DIU: Jo crec que vaig dir que m’abstenia, si no
recordo malament, que feia reserva de vot.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Ja ho comprovarem. Però en tot cas si tens alguna
voluntat real de modificar aquest punt no ho dius en el moment en el que el portem a
l’aprovació, si no que ho dius quan toca que és a la Comissió Informativa. Per tant, em
sembla una intervenció absolutament oportunista.
La precipitació... ens costarà 9.000,00 € si no ho fem en aquests moments i portem dos
punts no perquè es vulguin aprovar o perquè es vulguin passar d’alguna manera, entre
d’altres coses per una qüestió, que si la preguntessis el dilluns que és quan es poden
preguntar aquestes coses, la patrimonialització no és una competència de Ple, per tant, no
calia que la portéssim a Ple. La vam portar específicament en aquest punt perquè això
condicionés encara més, a l’INCASOL i a la Generalitat, a que veiessin les conseqüències que
han tingut les seves decisions.
El Departament d’Ensenyament aquesta aprovació de Ple li arribarà i comprovarà una vegada
més que ens va fer fer una cosa que ens ha comportat uns problemes de gestió
administrativa, de tramitacions i de càrrega econòmica per l’Ajuntament.
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I l’INCASOL, veurà que tot el que vam demanar i que finalment no ha servit per res, no ha
sigut perquè l’Ajuntament expirés, si no perquè hi havia unes previsions que ara el
Departament ha desviat cap a una altra banda.
El comentari de que sembli que vulguem dues coses en una per colar o algunes coses, és
tant equivocat que és absolutament el contrari.
El punt de patrimonialització no és ni competència de Ple, nosaltres l’hem posat perquè hi
hagi encara més força dels arguments que vam mantenir en el seu moment.
Em sembla un oportunisme i un cinisme brutal que ho diguis ara, perquè ara, en aquests
moments, encara que diguessis reserva de vot, el moment de dir això no és el moment de
l’aprovació.
JUAN RAMON VILCHEZ ENRÍQUEZ, REGIDOR, DIU: M’agradaria que el Joan digués si vaig fer
reserva de vot o vaig dir que sí.
JOAN SÀBAT I OLIVÉ, SECRETARI, DIU: Sí, segons l’acta, en aquest punt i va haver una
reserva de vot d’Esquerre i l’absència de PSC.
JUAN RAMON VILCHEZ ENRÍQUEZ, REGIDOR, DIU: Gràcies.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Doncs rectifico. No tinc cap problema en fer-ho. Però
no varia el meu argument de que això, en tot cas, si realment tens un interès i una voluntat
de modificar, igual que passa en tantes altres coses, quan en les comissions informatives
ningú diu res, doncs no és el moment quan estàs a punt d’aprovar aquesta situació. Perquè
en aquests moments no hi ha ni marge de maniobra, ni marge de negociació, ni res. Si tu
haguessis tingut alguna idea de que això podria millorar-se, el moment no és ara.
L’única opció que hi ha és que la intenció no és de modificar-ho, si no de generar el conflicte
en el Ple municipal.
JUAN RAMON VILCHEZ ENRÍQUEZ, REGIDOR, DIU: Tu creus que si hagués dit el que he dit a
la Comissió Informativa haguéssiu rectificat? No. No ho heu fet, crec, ni una vegada en els
quatre anys que portem...
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Deixem parlar un moment.
JUAN RAMON VILCHEZ ENRÍQUEZ, REGIDOR, DIU: Deixem acabar.
(ES SOBREPOSEN LES VEUS, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ)
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Deixem parlar a mi un moment.
Parlaràs tot el que vulguis, com ha passat sempre Ramón, però no diguis que no modifiquem
mai res, perquè si no es modifica mai res, és perquè l’Oposició no fa la feina que hauria de
fer. Ho sento molt.
Ara pots parlar tot el que vulguis.
JUAN RAMON VILCHEZ ENRÍQUEZ, REGIDOR, DIU: Gràcies senyor Alcalde per haver-me
tallat abans i primer tenia que parlar l’alcalde com a autoritat.
En principi cada vegada que hem portat alguna cosa a la Comissió Informativa, fent la nostra
feina, l’Equip de Govern i en concret l’alcalde ho diu moltes vegades, al llarg de quatres anys
ho ha dit moltes vegades, però de les poques vegades que hem qüestionat o hem dit alguna
cosa, podríem mirar l’hemeroteca o les actes de les Comissions Informatives, a veure
quantes vegades s’ha acceptat alguna proposta. Ho podem mirar. En quatre anys deu haver
alguna vegada que hi hagi sigut, i segurament estic equivocat jo, haurà sigut més d’una
vegada, però vull dir, si s’ha fet tres vegades en els quatre anys potser és massa, però
bueno, potser són vint, no ho sé, però m’agradaria que es pogués mirar.
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GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Podem mirar l’últim Ple, en el qual tu mateix vas
proposar una modificació de l’ordre del dia i es va acceptar sense cap tipus de problema.
Amb la votació de convenis i es va acceptar. Ja en tens un cas.
Probablement tindríem més dits comptant això que el número d’expedients que has consultat
tu al llarg dels quatre anys per informar-te sobre com fer millores en aquests expedients.
És igual, no entrarem en aquesta discussió, perquè el que estem discutint és una altra cosa.
En tot cas, Jesús, si volies dir alguna cosa.
JESÚS BLANCO FLÓREZ, REGIDOR D’EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, RECURSOS HUMANS, I
CONVIVÈNCIA I SEGURETAT, DIU: En el tema del procés de secundària, en principi hi ha un
full de ruta que vam intentar, fins i tot en el Parlament, que es pogués concretar el
compliment d’aquest full de ruta, i tu i vas estar a la reunió del Parlament, igual que va estar
en Gerard i hi vaig estar jo, i el teu grup Esquerra Republicana allà va donar suport a aquest
full de ruta, perquè com hi ha via i pensaven que era millor que tingués el suport del tots els
grups parlamentaris perquè no hi hagués problemes a l’hora de pressupost i altres coses.
El que estem fent amb aquest dictamen és intentar garantir aquest full de ruta. De que no
pugui haver excuses per manca d’haver cedit uns terrenys per a la realització de les millores,
l’ampliació, el projecte, que és el que garantitza l’escolarització al poble, es pugui fer.
Per això es planteja d’aquesta manera. Fins i tot, nosaltres hem mirat el pressupost de la
Generalitat 2015 si estava especificat de manera concreta, de manera específica a Santa
Coloma una partida destinada al projecte d’ampliació necessari per l’escolarització de
secundària i no el vam trobar específicament. Per això nosaltres a través de la nostra
referència com a grup parlamentari hem fet al·legacions en aquest sentit. Si està recollit dins
una partida general d’infraestructures, millor que millor, però perquè no passin coses
estranyes nosaltres hem situat aquesta esmena, aquesta al·legació, perquè es concreti el
pressupost del projecte, en el que el Departament es va comprometre, per garantir espais
dignes per portar a terme l’escolarització de la secundària.
Si nosaltres no féssim això avui podríem fer tard a l’hora d’encarregar, el Departament
d’Ensenyament, el projecte d’ampliació. I tindríem la responsabilitat nosaltres per no haver
fet els deures que ens tocava.
Per això presentem aquesta moció i la presentem ara, al gener.
JOAN PIQUÉ ANDREU, REGIDOR, DIU: En el tema de l’Educació no entrarem.
Tampoc vinc preparat amb xifres, ja les he presentat dues vegades, no crec que ho faci més.
Era el detall Gerard que havies comentat que havies generalitzat que l’Oposició no ens hi
posem. Que sàpigues que no ho has de fer general. Cadascú que defensi la seva part, però
jo crec que per part nostra sempre heu tingut col·laboració paral·lela i jo crec que sempre
hem treballat en els punts que creiem que hem tingut que treballar. Amb uns punts com els
que tenim ara, els hem llegit, els hem treballat, no podem dir res, perquè estant bé, però sí
que ens ha molestat una mica que generalitzis d’aquesta manera.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Em sap greu Joan. En tot cas, si algú li ha molestat,
demano disculpes.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS REUNITS (12)
II.- PART DE CONTROL
A.

Donar compte de les actes de les Juntes de Govern lliurades

Durant el mes de desembre de 2014, 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.

PLENS. LEGISLATURA 2011-2015. Pagina 24 de 29

RELACIÓ DE DECRETS DE L’ALCALDIA DESEMBRE DE 2014
Núm.

Data
decret

440

01/12/2014

441

02/12/2014

Convivència I
Seguretat
Serveis Socials

442

02/12/2014

Recursos Humans

443

03/12/2014

Medi Ambient

444

03/12/2014

Secretaria

445

04/12/2014

Hisenda

446

03/12/2014

Hisenda

447

04/12/2014

448

03/12/2014

Convivència I
Seguretat
Recursos Humans

449

05/12/2014

Recursos Humans

Triennis personal Ajuntament

450

05/12/2014

Recursos Humans

Triennis personal Ajuntament

451

05/12/2014

Hisenda

452

09/12/2014

Serveis Socials

453

10/12/2014

Recursos Humans

454

11/12/2014

Estadística

455

12/12/2014

Alcaldia

456

12/12/2014

Estadística

457

12/12/2014

Urbanisme

458

15/12/2014

Cultura

459

15/12/2014

Recursos Humans

460

16/12/2014

461

16/12/2014

462

16/12/2014

463

16/12/2014

Urbanisme
Convivència I
Seguretat
Convivència I
Seguretat
Convivència I
Seguretat

464

17/12/2014

Alcaldia

Classificació licitadors Leds Poliesportiu i llar
infants.Contracte

465

18/12/2014

Hisenda

Aprovació pòlissa tresoreria 2015 Banc Sabadell

466

23/12/2014

Urbanisme

467

23/12/2014

Serveis Socials

468

23/12/2014

Medi Ambient

469

24/12/2014

Medi Ambient

470

24/12/2014

Hisenda

471

29/12/2014

Joventut

472

29/12/2014

Cultura

Assumpte

Àrea
MULTES. Acord incoació sancions relació 14056717
Atorgament ajuts famílies
Delegació secretaria
Exercici d'acció judicial sol·licitant autorització entrar
parcel·la exp. 1/2013. Neteja de parcel·la
Proposta nomenament substitució places de
Secretaria i de Intervenció per absències de malalties
i dies de lliure disposició
Contractació manteniment SAI
Aprovar la incorporació de l’Ajuntament de Santa
Coloma de Cervelló a la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de Catalunya
MULTES. Estimació al·legacions exp. P140785590
Petició delegació Secretaria

Modificació pressupostària 14/ 2014
Atorgament ajuts famílies
Llista admesos borsa tècnic/a treball social
Expedient Baixa Ofici
Delegació d'alcaldia
Tancament expedient baixa Ofici 01-07-2014
Correcció errada material liquidació Gas Natural SDG,
S.A.
Autorització d’ús del Centre Municipal Sant Lluís a
l’Associació Juguem Tots
Aprovació calendari laboral 2015 personal Ajuntament
Santa Coloma de Cervelló
Obra menor 60/2014
MULTES. Acord incoació relació 14057986
MULTES. Resolució al·legacions relació 14058065
MULTES. Resolució al·legacions relació 14058066

Incoació Ordre d'Execució núm. 4-14
Atorgament ajuts urgents
Adjudicació cte ALUVISA millora eficiència energètica
Pavelló – Llar
Designa de lletrat en Ordre d'Execució exp 2013_01
Regularització complement específic lloc treball tècnic
cultura
Atorgament ajuts curs monitors
Autorització festa fi d'any Associació Octoberfest
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473

29/12/2014

Alcaldia

Contracte assessorament jurídic 2015

474

29/12/2014

Recursos Humans

475

30/12/2014

Alcaldia

476

30/12/2014

Urbanisme

4ª Certificació

477

30/12/2014

Urbanisme

Certificació única obres c/. Padró

478

30/12/2014

Hisenda

Modificació Pressupost 15/2014

479

30/12/2014

Esports

Monitoratge poliesportiu 2015. Cte. Menor

480

30/12/2014

Cultura

Autorització ús vehicle a la Comissió de Reis

481

30/12/2014

Recursos Humans

482

30/12/2014

Recursos Humans

483

30/12/2014

Estadística

484

30/12/2014

Recursos Humans

485

30/12/2014

Recursos Humans

Contractació agent Policia Local per urgència
Pròrroga 1ª contracte neteja edificis

Nomenament policies en pràctiques
Substitució secretari accidental, d'acord amb resolució
Director General d'Administració Local de data 23-122014
Inici Exp. Baixa Ofici 30-12-2014
Prolongació de jornada TAG adscrita a l'Àrea de
Recursos Humans
Prolongació de jornada Zelador d'obres

ELS REGIDORS RESTEN ASSABENTATS
B.

Donar compte de les llicències d’obres majors concedides

NO N’HI HA
C.

Donar compte de la relació de totes les resolucions dictades per l’Alcaldia i les
Regidories Delegades

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 75/2011-2015 celebrada en sessió ordinària, el dia 11 de
desembre de 2014, i número 76/2011-2015 celebrada en sessió ordinària, el dia 22 de
desembre de 2014.
ELS REGIDORS RESTEN ASSABENTATS
D.

Interpel·lacions, precs i preguntes

FRANCISCO JAVIER BELLOSO GARRIDO, REGIDOR, DIU: Dos o tres cuestiones.
La primera, quería denunciar el mal estado de unos de los caminos escolares que va a dar al
Montpedrós, concretamente el Camí de Can Via, me han comentado que hace una o dos
semanas hubo un chaval que ha sufrido un pequeño accidente al tropezar por el mal estado
del pavimente, se ve que está todo agrietado y me comentaron que en principio iban a
formalizar una queja al Ayuntamiento, no sé si ha producido o no. En todo caso si tenéis
constancia de esto, esto en primer lugar.
En segundo lugar, si hay prevista alguna actuación de mejora o arreglo de esa calle, porque
realmente siendo un camino escolar y transitando tantos niños del Montpedrós y del instituto
yo creo que debería de ser una de las prioridades de cara a las inversiones de 2015.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: No. No ens costa aquesta situació, almenys no m’ha
arribat. En tot cas anirem a veure si hi ha situacions que s’hagin de millorar.
A la Junta de Govern anterior al Ple hem aprovat una aportació de la Diputació de
173.000,00 € per Plans d’Ocupació al municipi, una part dels quals aniran, com ja han anat
en altres ocasions anteriors, a les millores d’espais públics de voreres i de pavimentació i
per tant, en cas de que hi hagi alguna actuació que s’hagi de fer la inclourem dintre de les
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actuacions que facin a través d’aquest pla d’ocupació i si hagués de ser urgent la faríem
abans. Ho analitzarem.
FRANCISCO JAVIER BELLOSO GARRIDO, REGIDOR, DIU: La segunda cuestión, es un tema
irrelevante pero creo que estoy obligado a ello. En el Pleno del mes anterior se me acusó de
mentir cuando afirmé que el Sr. Jesús Blanco fue en las listas electorales de Iniciativa per
Catalunya Verds, en unas elecciones autonómicas o elecciones generales, incluso me retó a
presentar las listas electorales y yo las traigo aquí. Son extraídas de la web de la página del
Ministerio del Interior, son las Elecciones Generales de marzo de 2008, candidatura de
Iniciativa Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa, Circumscripción Barcelona y en la
posición número 14, va Jesus Blanco Florez.
JESÚS BLANCO FLÓREZ, REGIDOR D’EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, RECURSOS HUMANS, I
CONVIVÈNCIA I SEGURETAT, DIU: (NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ)
FRANCISCO JAVIER BELLOSO GARRIDO, REGIDOR, DIU: El acta lo dice claro, habla de
autonómicas o generales.
Pero bueno, no quiero discutir esto.
JESÚS BLANCO FLÓREZ, REGIDOR D’EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, RECURSOS HUMANS, I
CONVIVÈNCIA I SEGURETAT, DIU: Si tu mires la papereta jo no anava en representació
d’Iniciativa.
FRANCISCO JAVIER BELLOSO GARRIDO, REGIDOR, DIU: Estás aquí.
JESÚS BLANCO FLÓREZ, REGIDOR D’EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, RECURSOS HUMANS, I
CONVIVÈNCIA I SEGURETAT, DIU: No, en la papereta.
FRANCISCO JAVIER BELLOSO GARRIDO, REGIDOR, DIU: No. La papeleta, no la voy a tener
la papeleta.
JESÚS BLANCO FLÓREZ, REGIDOR D’EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, RECURSOS HUMANS, I
CONVIVÈNCIA I SEGURETAT, DIU: Nosaltres tenim pertinença a les Enteses pel Progrés
Municipal, som grups municipalistes i en aquest sentit tenim la nostra representació pròpia.
Nosaltres, alcaldes, regidors de diferents pobles com a representació de la força unitària que
són les Enteses de Progrés Municipal, podem participar i hi participem, però no hi participem
per formar part, perquè som d’Iniciativa, però no participem per formar part perquè som
d’Iniciativa.
Jo el que he repetit moltes vegades és que tu ens situes a nosaltres com si Progrés fos
Iniciativa per Catalunya, no ho és. No tenim una militància en Iniciativa per Catalunya i això
ho hauríem de diferenciar. És com si a tu, que ets del PP, te posem una militància en un altre
partit, i tu diràs no, jo no sóc d’aquest partit.
I d’aquí, plantejàvem una manca de respecte, perquè t’ho ha dit per activa i per passiva,
l’alcalde i jo, vàries vegades. Estàs dient una cosa que no és i per respecte a companys que
som de consistori jo no et puc dir a tu una cosa que no ets.
Nosaltres, a on participem, que hi podem participar i per això jo et deia – busca a la
papereta que posava – Entesa PM, Entesa Progrés Municipal. Però tu dius – tu hi has
participat com a Iniciativa – i jo com a Iniciativa no hi he participat, igualen un futur hi
participaré, no ho sé. Però jo com a Iniciativa no he participat. I això és el que jo et
plantejava.
FRANCISCO JAVIER BELLOSO GARRIDO, REGIDOR, DIU: No Jesús. Ese no es el debate. Yo
afirmé que tú havías ido en unas listas electorales de Iniciativa per Catalunya, me dijiste que
era mentira, y esto está recogido en el acta del Pleno. Traigo aquí las listas electorales, de la
web del Ministerio del Interior, creo que es para fiarse, donde tu apareces en unas listas
electorales no de Progrés, ni Entesa per Progrés, yo no veo Entesa pel Progrés por ningún
lado, solo veo Iniciativa per Catalunya Verds, y apareces aquí. Con lo cual no me acuses de
mentir en una sesión plenaria cuando realmente sí que has ido en unas listas electorales,
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que no entiendo porque te da tanta vergüenza, parece que te avergüences de ser militante
de iniciativa, no lo entiendo.
JESÚS BLANCO FLÓREZ, REGIDOR D’EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, RECURSOS HUMANS, I
CONVIVÈNCIA I SEGURETAT, DIU: Vergüenza ninguna. L’únic que no has de posar coses
que no són, i això t’ho hem dit moltes vegades i continues fent-ho. No sé quin interés..
SANDRA AGUADÉ FERNÁNDEZ, REGIDORA, DIU: Gerard, hi ha hagut algun avanç en
aconseguir la Zona 1 al poble?
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: No. S’està intentant lligar aquest tema a la
problemàtica al tall de la carretera BV-2002, que ens arribarà d’aquí uns mesos i en reunió
per aquest tema amb el secretari de Mobilitat de la Generalitat vaig tornar a exposar una
vegada més la situació de discriminació que defensem nosaltres que hi ha en el cas de la
zonificació i el nostre conveni amb l’anterior AMT, etc... i el que em va dir el secretari de
Mobilitat es va comprometre a fer-nos un informe per aclarir exactament la situació des de la
Secretaria de Mobilitat si realment teníem alguna possibilitat de que això tirés endavant o
no.
L’interès d’això és urgent, perquè entenem que és un greuge que portem molts anys patint.
L’escenari futur que es planteja en el tema de la zonificació i la tarifació, no ens ajuda en la
negociació perquè com que en principi, en el termini de 2 – 3 anys, se suposa, que hauria
d’haver-hi la zonificació en funció dels kilòmetres recorreguts deixarà de tenir sentit aquesta
zonificació actual i llavors un dels arguments que diuen és que això ja es solucionarà d’aquí a
2 ó 3 anys.
La nostra defensa és que no és una qüestió el que es solucioni el tema equiparant-nos amb
tota la resta del municipi, si no que nosaltres tenim un fet diferencial que és el que ens
suposa un greuge acumulat des de fa molts anys.
Però de moment no hi ha hagut possibilitat d’avançar en aquest sentit.
ALFONSO MUÑOZ SAURA, REGIDOR D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA, DIU: Hay una,
no sé si lo sabéis o si se sabe en general, incipiente movilización para montar una plataforma
para ver si de alguna manera, con el apoyo popular, se puede llegar a algún sitio. Se está
llevando a término desde la Asociación de Vecinos de Cesalpina y por lo que sé están
empezando a hablar con todas las entidades de cara a que se sumen a esta plataforma.
Es una cosa muy incipiente pero está ahí y supongo que a lo largo de estos meses se tiene
que ir desarrollando.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Per altra banda, un element relacionat amb això, una
de les parts del PMU, que no té res a veure amb si hi ha mobilitat entre centres escolars i tot
això. La redacció i un pla de mobilitat urbana, que abans ho has associat amb el tema de
l’Institut Montpedrós, Ramon.
La diagnosi de la situació de la mobilitat, nosaltres vam demanar específicament perquè hi
havia tot un procés que es contractava amb les enginyeries d’anàlisi d’enquestes i tot això,
vam demanar específicament que s’inclogués l’obtenció de dades sobre l’ús per part de gent
de Santa Coloma, de ferrocarrils de les estacions de Santa Coloma i de Molí-Nou i de Sant
Boi. Això és un argument que nosaltres sempre hem posat sobre la taula que com que les
dades de Ferrocarrils Catalans, les dades oficials, no diferencien entre un tipus i un altre de
viatgers, sinó senzillament els tiquets que marquen a l’entrar, doncs no teníem un argument
de pes. En aquests moment ja tenim unes enquestes realitzades, ara no me’n recordo, però
tenim ja els percentatges de gent d’usuaris de Santa Coloma respecte als usuaris de MolíNou i respecte dels usuaris de Sant Boi, la qual cosa ens dóna un argument més per dir que
els nostres usuaris tenen un pes important en els usos que es comptabilitzen com a usuaris
de Sant Boi.
Ara no me’n recordo exactament, potser la Georgina.
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GEORGINA SAUMELL XURIGUERA, REGIDORA DE MEDI AMBIENT, SOLIDARITAT I
COOPERACIÓ, DIU: Un 15 %. Un 15 % és a Molí-Nou i el que passa és que ho estàvem
mirant a Sant Boi, perquè vam dir – clar el pàrquing de Molí-Nou és petit – i vulguis o no la
gent quan s’omple el pàrquing se’n va a Sant Boi i els vam dir – està molt bé que mireu MolíNou però aneu a Sant Boi perquè també hi trobareu allà molta gent que quan un pàrquing
està ple se’n va a l’altre-.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Tenim un argument que fins ara ens feia coixejà la
nostra posició.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les vint hores i cinquanta-nou
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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