PLE ORDINARI NÚM. 46/2011-2015
A la seu de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, al Carrer Pau Casals, 26-34, el dia 30
d’abril de 2015, a les 20.02 hores, es reuneixen per celebrar Ple núm. 46/2011-2015,
de caràcter ordinari, sota la Presidència del senyor Alcalde Gerard Segú i López. Assistits pel
secretari acctal., Joan Sàbat i Olivé, que certifica.
ASSISTENTS A LA REUNIÓ
Gerard Segú López
Jesús Blanco i Flórez
Alfonso Muñoz Saura
Eva Melús Fierro
Miguel Angel Jansà Moñino
Georgina Saumell i Xuriguera
Anna Martínez Almoril
Joan Piqué Andreu
José Manuel Valdivia Godoy
Juan Ramon Vílchez Enríquez
Francisco Javier Belloso Garrido
Sandra Aguadé Fernández
Lourdes Ruiz Domínguez

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

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

ORDRE DEL DIA
I.- PART RESOLUTIVA
1.

SECRETARIA
1.1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al dia 26-03-2015
1.2. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària corresponent al dia 25-042015

2.

EDUCACIÓ
2.1. Aprovació de la “Quarta addenda al conveni entre l’administració de la Generalitat de
Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Santa Coloma
de Cervelló de creació d’una llar d’infants pública de titularitat municipal relativa a
ampliació de la capacitat màxima”
2.2. Aprovació de les bases reguladores per a la concessió d’ajuts per al servei de
menjador als infants de 0 a 3 anys, escolaritzats a la llar d’infants municipal Rojas
Feliu, durant el curs escolar 2014-2015

3.

ESPORTS
3.1. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló i el Club Tennis Can Via, per al desenvolupament de programes esportius i
d’activitat física
3.2. Aprovació de les “Bases reguladores específiques per a la concessió d’ajuts per a
activitats esportives per temporada 2015-16, casals esportius i suport a fases finals
2015, destinats a persones de col·lectius amb necessitats econòmiques - any 2015”

4.

HISENDA
4.1. Aprovació del Compte de gestió recaptatòria de tributs 2014
4.2. Aprovació del Compte de gestió recaptatòria de multes 2014
4.3. Modificació 6/2015 del vigent pressupost

5.

MEDI AMBIENT
5.1. Incoació de l’expedient i aprovació dels Plecs de clàusules per a l’adjudicació del
contracte administratiu especial per a la neteja viària del municipi de Santa Coloma
de Cervelló. Exp. núm. CAE.obe.01/15
5.2. Resolució d’al·legacions formulades pel representant de Texlimca, Societat Anònima
envers el Plec de condicions jurídiques i econòmic administratives reguladores del
procediment de pública concurrència per a l’atorgament de llicència d’ocupació
temporal per a la utilització privativa del domini públic mitjançant l’ocupació
marginal d’espai amb contenidors de recollida de roba en l’àmbit de la via pública de
Santa Coloma de Cervelló
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6.

PROMOCIÓ ECONÒMICA
6.1. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat en
el marc del programa Joves per l'Ocupació 2014-2015

7.

SALUT
7.1. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per a la captura, recollida, trasllat, assistència
i acollida d’animals per l’any 2015.
7.2. Conveni de col·laboració per a la realització de les activitats del Control de Mosquits
any 2015.
7.3. Conveni de col·laboració entre l’Assemblea Local de la Creu Roja a Sant Boi de
Llobregat i l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló per l’any 2015.

8.

SERVEIS SOCIALS
8.1. Aprovació de les bases per la concessió d’ajuts per persones i famílies amb
dificultats econòmiques per reduir l’impacte del pagament del rebut de l’IBI 2014

9.

URBANISME
9.1. Aprovar la bonificació ICIO OME-43/2014, Consorci Colònia, condicionament entorn
nord i nord-oest Cripta

10. MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
10.1. Moció que presenten els grups municipals de Progrés, ERC, PP, VISCC i PSC relativa
a “La gestió i atorgament de les beques de menjador a Catalunya”

III.- 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 2603-2015

Es presentada l’acta de la sessió anterior corresponent al dia 26 de març de 2015, la qual es
examinada i trobada conforme per unanimitat dels reunits.
APROVADA PER UNANIMITAT DELS REUNITS (13)
1.2. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària corresponent al dia

25-04-2015

Es presentada l’acta de la sessió extraordinària corresponent al dia 25 d’abril de 2015, la
qual es examinada i trobada conforme per unanimitat dels reunits.
APROVADA PER UNANIMITAT DELS REUNITS (13)
2.

EDUCACIÓ
2.1. Aprovació de la “Quarta addenda al conveni entre l’administració de la
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i
l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló de creació d’una llar d’infants
pública de titularitat municipal relativa a ampliació de la capacitat màxima”

PLENS. LEGISLATURA 2011-2015. Pagina 2 de 34

I.- FETS I ANTECEDENTS
En data 24 de juliol de 2002 es va signar un conveni entre el Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló de creació de la
llar d'infants pública Rojas Feliu, de titularitat municipal, ubicada a l’Avinguda dels Cirerers,
número 2, de Santa Coloma de Cervelló (08690 Barcelona). Es va assignar a aquest centre
educatiu, el codi 08060800.
L’esmentat conveni ha estat modificat, fins l’any 2012, en tres ocasions, corresponents a les
obres realitzades, d’ampliació dels espais i capacitat d’aquest centre educatiu (addendes de
l’1 de gener de 2007, del 25 d’abril de 2007 i del 15 de setembre de 2008).
L’empresa Construccions Successors de A. Vives, S.L. prèvia adjudicació de contracte
administratiu, va executar una nova ampliació de l’edifici, consistent en l’ampliació d’un aula
(de 6 a 7 unitats), segons projecte bàsic i executiu d’obres, aprovat definitivament per
aquest ajuntament amb data 14-8-2012. Les obres realitzades es recepcionen positivament,
amb data 31-8-2012.
Les noves places escolars generades amb aquesta ampliació, ho són amb efectes l’inici del
curs escolar 2012-2013.
Amb data 12 de febrer de 2013 (registre de sortida núm. 454, del 14-2-2013), es tramet
ofici a la Direcció General de Centres Públics del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, segons el qual es sol·licita l’autorització de la nova capacitat
màxima de la llar d’infants municipal Rojas Feliu. A falta d’una resposta des de la Generalitat
de Catalunya, es reclama aquest procediment, segons ofici tramès amb data 8 de maig de
2013 (registre de sortida núm. 1135, del 9-5-2013).
El 27 de maig de 2013 (registre d’entrada núm. 1329), es rep la Resolució de 10-5-2013,
per la qual s’aprova un projecte de centre per a l’ampliació de la llar d’infants pública Rojas
Feliu. Segons aquesta resolució, el centre disposa d’una capacitat màxima de 110 places
escolars, repartides de la següent manera:
Edat
Unitats
Llocs

Educació infantil de primer cicle
0-1
1-2
2-3
1
1
5
8
13
89

Total
7
110

Segons s’extreu de la resolució, amb aquesta ampliació de l’edifici s’han creat 49 llocs
escolars. Aquest número, però, és incorrecte. Per aquesta raó, es tramet ofici a la Direcció
General de Centres Públics, amb data 1-7-2013 (registre de sortida número 1494, del 3-72013), al qual s’adjunta la documentació requerida per a la formalització de la nova addenda
al conveni signat el 24-7-2002.
Amb data 9-7-2013, mitjançant registre d’entrada número 1746, del 9-7-2013, es rep còpia
autenticada de la Resolució del 26 de juny de 2013, de correcció d’una errada existent en la
Resolució anterior del 10-5-2013. Segons aquesta nova resolució, es corregeix l’error
aritmètic, i es reconeix que el nombre de llocs escolars creats ha estat de 18.
Amb data 29-7-2013, i segons requeriment de la Direcció General de Centres Públics, del
Departament d’Ensenyament, es tramet nova documentació, necessària per a la
formalització de la nova addenda al conveni signat el 24-7-2002. Segons correu electrònic
emès pel Servei de Règim Econòmic i Administratiu de Centres Públics, amb data 30-9-2013,
la documentació rebuda és correcta. Quedem en espera de rebre la nova addenda al conveni,
per a la seva signatura.
En data 20-3-2015 es rep correu electrònic, del Servei de Règim Econòmic i Administratiu de
Centres Públics, de la Generalitat de Catalunya, del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya. S’adjunta a aquest correu el document que recull la quarta

PLENS. LEGISLATURA 2011-2015. Pagina 3 de 34

addenda al conveni (vegeu annex 1), éssent el següent tràmit administratiu l’aprovació i
signatura, des d’aquesta corporació.
II.- FONAMENTS JURÍDICS
- 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.
D’acord amb les anteriors consideracions, al Ple proposo l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la “Quarta addenda al conveni entre l’administració de la Generalitat de
Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló de creació d’una llar d’infants pública de titularitat municipal relativa a l’ampliació de
la capacitat màxima”, que s’adjunta a l’annex 1, amb efectes a partir del curs escolar 20122013.
Segon.- Facultar l’Alcalde-President per a la signatura de l’addenda.
Tercer.- Donar trasllat del present acord al Servei de Règim Econòmic i Administratiu de
Centres Públics, de la Direcció General de Centres Públics del Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya. S’adjuntarà a aquest trasllat, dos exemplars de la quarta
addenda, degudament signats.
JESÚS BLANCO FLÓREZ, REGIDOR D’EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, RECURSOS HUMANS, I
CONVIVÈNCIA I SEGURETAT, DIU: Tal i com vaig explicar a la Comissió Informativa, amb
aquest dictamen es fixa la capacitat màxima d’alumnes i el número d’aules que pot disposar
la llar d’infants Rojas Feliu, que es concreta en 110 alumnes i 7 aules. Actualment tenim una
ocupació de 70 alumnes i 5 aules.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS REUNITS (13)
2.2. Aprovació de les bases reguladores per a la concessió d’ajuts per al servei

de menjador als infants de 0 a 3 anys, escolaritzats a la llar d’infants
municipal Rojas Feliu, durant el curs escolar 2014-2015

I.- Fets i antecedents
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la sessió de 27 de novembre de 2014,
va aprovar el Catàleg de serveis de l’any 2015, i el seu règim regulador, dins del marc del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
En aquest catàleg, d’entre els recursos ofertats per la Gerència Serveis d’Educació, de la
Diputació de Barcelona, consta el recurs amb la codificació número 5203. Concretament,
correspon al “Suport al servei de menjador de les escoles bressol municipals”. Aquest recurs,
de caire econòmic, s’ofereix sota el format de “fons de prestació” (transferències dineràries
de caràcter excepcional per al finançament de serveis i estructures de gestió local,
distribuïdes per criteris objectius i unívocs relacionats amb l’objecte finançat de caràcter
poblacional, territorial, socioeconòmic, de gestió o altres).
De fet, des de l’any 2009 la Diputació de Barcelona concedeix als ajuntaments ajuts
destinats a donar resposta a les situacions de dificultat de les famílies, derivades de l’actual
conjuntura de crisi econòmica, amb la voluntat d’evitar que les més desafavorides es vegin
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obligades a renunciar al servei de menjador de les escoles bressol municipals. Amb aquesta
concessió, es delega als ajuntaments l’elecció dels criteris de repartiment, entre les famílies.
Tot i que els anys 2009 i 2010 aquests ajuts es van concedir de forma extraordinària, com a
programes complementaris, és a partir de l’any 2011 que s’incorporen al Catàleg de suport
als serveis i a les activitats locals, sota la forma de “fons de prestació”, amb la finalitat
principal de garantir la correcta alimentació dels infants, assegurar el manteniment de
l’escolarització i l’assistència a l’espai educatiu del menjador escolar.
En la línia d’ajuts esmentada al paràgraf anterior, la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona ha aprovat, el passat 12 de febrer de 2015, la resolució del recurs econòmic
consistent en fons de prestació “Suport al servei de menjador de les escoles bressol
municipals”. Pel que respecta a la nostra corporació, correspon l’ajut amb codi XGL
15/Y/202285, i import de 4.372,00 euros.
En compliment del règim regulador d’aquest ajut, les entitats locals beneficiàries han
d’acceptar explícitament l’ajuda concedida. Per aquesta raó, la Junta de Govern Local
d’aquest ajuntament, reunida en sessió del 26-3-2015, ha aprovat l’acceptació d’aquest ajut.
Si tot és correcte, l’aportació abans esmentada, s’incorporarà al pressupost de l’Ajuntament.
Vist l’interès social i familiar a què es pot coadjuvar per part de la Corporació a través
d’aquesta línia de subvenció, donat el benefici que implicarà per a determinades famílies
amb fills/es escolaritzats/des a la llar d’infants municipal, la reducció en la despesa
ocasionada pel servei de menjador, des de l’any 2013 l’Ajuntament contempla, en el
pressupost de despeses de la Regidoria d’Educació, una partida, amb la mateixa finalitat. Pel
que respecta a l’exercici del 2015, la dotació econòmica assignada és de 3.000,00 euros,
amb càrrec a la partida 2015.50.326.48002 (Beques llars d'infants ajut suf. alimentària).
Tot i el caràcter anual de les dotacions pressupostàries, es valora la conveniència d’assignar
a aquests ajuts, la temporalitat de curs escolar, per la qual cosa, els ajuts ho seran per al
període comprès des del setembre de 2014 fins al juliol del 2015 (curs escolar 2014-2015).
Considerant, però, les limitacions de l’aportació que es rebi des de la Diputació de Barcelona,
subjecte a justificació econòmica dins dels terminis i formes establerts per la pròpia
Diputació, es considera que, entre totes les famílies seleccionades es repartiran els següents
imports d’acord amb la següent temporalitat:
a) Dotació pròpia de l’Ajuntament: 3.000,00€. El període objecte de l’ajut serà el
comprès entre els mesos de setembre a desembre de l’any 2014, ambdós inclosos
(curs escolar 2014-2015).
b) Dotació provinent de la Diputació de Barcelona: 4.372,00€. El període objecte de
l’ajut serà el comprès entre els mesos de gener fins a juliol de l’any 2015, ambdós
inclosos (curs escolar 2014-2015). Aquesta quantitat, però, està pendent de
confirmació, des de la Diputació de Barcelona.
L’Ajuntament, com a ens intermediari entre la Diputació de Barcelona i les famílies amb
infants escolaritzats a la llar d’infants municipal, ha de repartir l’aportació que s’espera des
de la Diputació de Barcelona, així com la dotació contemplada al pressupost de despeses de
l’Ajuntament, segons els criteris que es determinin i que consten a les bases reguladores que
s’adjunten (annex 1).
Tenint present que el fet de ser beneficiari/ària d’aquest ajut, no generarà cap dret ni es
podrà al·legar com a precedent en futures anualitats.
Considerant que, si no es reparteix la subvenció rebuda des de Diputació de Barcelona, entre
les famílies amb infants escolaritzats a la llar d’infants, com és voluntat de la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament haurà de retornar aquesta subvenció.
Per últim, tenint present que, en cap cas, aquesta concessió d’ajuts entre les famílies, no
suposarà cap despesa addicional per a l’Ajuntament.
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II.- Fonaments jurídics
Vist l’article 4.1.c del RDL 3/2011, de 14 de novembre pel que s’aprova el text refós 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 Social, les universitats [...] les entitats locals, organismes
autònoms i la resta d’entitats públiques, o els que formalitzin aquests organismes i entitats
entre si.
Vist 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.
Vist 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.
Vist, però, que el termini d’execució d’aquest ajut és l’exercici comptable del 2015, però que
les famílies han de disposar de termini suficient per presentar-hi sol·licituds, al llarg del que
resta del present curs escolar 2014-2015.
Atenent a les consideracions anteriors, al Ple proposo l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar les “Bases reguladores per a la concessió d’ajuts per al servei de menjador
als infants de 0 a 3 anys, escolaritzats a la llar d’infants municipal Rojas Feliu, durant el curs
escolar 2014-2015”, segons document adjunt (Annex 1).
SEGON.- Aprovar l’imprès de “Sol·licitud d’ajut al servei de menjador dels infants
escolaritzats a la llar d’infants municipal Rojas Feliu durant el curs escolar 2014-2015”,
segons document adjunt (Annex 2).
TERCER.- Sotmetre a informació pública aquestes bases, per un termini mínim de vint dies
hàbils, als efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la publicació del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’edictes de
l’Ajuntament, i al web de l’Ajuntament, inserint, així mateix, referència de l’anunci al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
El termini computarà des de la darrera publicació oficial.
Les bases esmentades s’entendran definitivament aprovades si no es formula cap al·legació
ni reclamació durant el període d’informació pública, sense necessitat d’ulterior acord.
QUART.- Aprovar que el termini de presentació de sol·licituds es determinarà mitjançant
resolució de l’Alcaldia, que es publicarà al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament de Santa
Coloma de Cervelló (www.santacolomadecervello.cat).
CINQUÈ.- Sol·licitar que la partida pressupostària 2015.50.326.48000 (Beques menjador
llars d’infants), s’incrementi en la mateixa quantia de la subvenció que, amb la mateixa
finalitat, es rebi des de la Diputació de Barcelona, al llarg de l’any 2015, sota el programa de
la Gerència Serveis d’Educació, amb el concepte de “Suport al servei de menjador de les
escoles bressol municipals”, per a l’any 2015.
SISÈ.- Donar trasllat al Consell Escolar de la Llar d’infants municipal Rojas Feliu, als efectes
oportuns.
SETÈ.- Donar trasllat els presents acords a la Regidoria de Serveis Socials, de l’Ajuntament,
als efectes oportuns.
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JESÚS BLANCO FLÓREZ, REGIDOR D’EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, RECURSOS HUMANS, I
CONVIVÈNCIA I SEGURETAT, DIU: Aquestes bases són les mateixes del curs passat.
L’únic canvi és la distribució econòmica i els períodes en la mesura de que per una banda
tenim una aportació econòmica de 4.372,00 € de la Diputació de Barcelona i per altra banda
nosaltres tenim 3.000,00 € en una partida pròpia en pressupost municipal i per tant
proposem que la primera es comptabilitzi des de gener a juliol de 2015 i la segona de meitat
de setembre, que s’inicia el curs, fins a final de desembre que és quan acaba aquest any i
així tenim coberts els ajuts a les famílies durant tots els mesos de 2015.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS REUNITS (13)
3.

ESPORTS
3.1. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma
de Cervelló i el Club Tennis Can Via, per al desenvolupament de programes
esportius i d’activitat física

Atès que l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló mitjançant la Regidoria d’Esports té
diversos programes esportius i d’activitat física, adreçats a tots els col·lectius, entre ells
suport a AMPA de les escoles del municipi i centres educatius en la organització dels casals
d’estiu i en la organització de les activitats esportives extraescolars, activitats físiques i
esportives per a joves, adults i gent gran.
Atès que dins d’aquests programes de l’Ajuntament és prevista la pràctica d’activitats
esportives vinculades a activitats aquàtiques d’estiu i a activitats d’iniciació i coneixement
d’esports amb implement entre ells el tennis, es varen endegar converses amb el Club
Tennis Can Via, que sí disposa d’aquestes instal·lacions.
Atès que el Club Tennis Can Via i l’Ajuntament, venen col·laborant en la organització de
promoció del Tennis al municipi de Santa Coloma de Cervello mitjançant els centres
educatius del municipi.
Atès que ja fa uns estius que el Club Tennis Can Via cedeix la seva piscina en franges
horàries determinades per al desenvolupament d’activitats dels casals d’estiu de Santa
Coloma de Cervelló, i havia cedit les seves instal·lacions per fer activitats de tennis per als
abonats a les activitats del pavelló poliesportiu de Santa Coloma de Cervelló.
Atès que el Club Tennis Can Via, puntualment en dies de pluja necessita fer ús
d’instal·lacions cobertes per al desenvolupament de les seves activitats, i l’Ajuntament sí
disposa d’aquest tipus d’instal·lacions.
Vist que de les converses mantingudes entre ambdues institucions s’ha posat de manifest
l’interès recíproc per a col·laborar en el marc de les activitats esportives i que aquesta
col·laboració s’ha concretat en un text convencional bilateral en què es vehiculen els
compromisos que assumeixen cadascuna de les parts.
Vist el text del conveni que s’annexa.
Vist que 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 amb el quòrum de majoria simple.
Vistes les consideracions anteriors, proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS,
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló i el Club Tennis Can Via per al desenvolupament de diferents programes dins
l’àmbit de l’esport i l’activitat física.
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Segon.- Facultar al regidor delegat d’esports, Sr. Miquel Àngel Jansà Moñino, per a la
signatura d’aquest conveni.
Tercer.- Notificar el present acord al Club Tennis Can Via, als efectes adients.
MIGUEL ANGEL JANSÀ MOÑINO, REGIDOR D’ESPORTS I SALUT, DIU: Aquest és un conveni
que genera unes dades dinàmiques tant pel Tennis com per nosaltres.
Ells utilitzen el que és el nostre poliesportiu els matins, en dies de pluja, que és un ús que
nosaltres pràcticament no el tenim i nosaltres, com a Ajuntament i que posem a gestió o a
cessió de les entitats que organitzen els casals d’estiu, podem utilitzar la piscina que ells a la
franja que nosaltres les utilitzem tampoc hi tenen un gran ús. Per tant, és una combinació
molt bona i també hi hem incorporat unes promocions a les escoles que a instàncies de la
Sandra, que a la Informativa va demanar informe, el tinc, el que recull és que es va posar
en una reunió, que eren els professors d’educació física de l’escola i els representants de Can
Via d’aquí van sortir diferents accions que l’escola les ha anat concretant. En aquests
moments l’Escola Montpedrós ja ha fet gestions i l’Institut ja també n’ha fet i es preveu que
hi haurà una jornada comú en el que Can Via hi posarà material per poder-ho compartir,
perquè de tant en tant fan trobades les escoles en les que comparteixen, el que seria,
diferents experiències i entre elles un dels continguts seria de Tennis. Ja us ho farem arribar.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS REUNITS (13)
3.2. Aprovació de les “Bases reguladores específiques per a la concessió d’ajuts

per a activitats esportives per temporada 2015-16, casals esportius i suport
a fases finals 2015, destinats a persones de col·lectius amb necessitats
econòmiques - any 2015”

I.- Fets i antecedents
Vist l’informe de la Regidoria d’Esports de data 23 d’abril de 2015 que fonamenta la
necessitat d’elaborar un programa d’ajuts econòmics per a coadjuvar en les despeses
familiars de les activitats esportives dels menors d’edat del municipi per la temporada 201415 que es transcriu tot seguit:
[...
Informe: BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ
D’AJUTS PER A ACTIVITATS ESPORTIVES PER TEMPORADA 2015-16, CASALS
ESPORTIUS I SUPORT A FASES FINALS 2015, DESTINATS A PERSONES DE
COL·LECTIUS AMB NECESSITATS ECONÒMIQUES - ANY 2015
ANTECEDENTS
Atès el context de situació de crisi actual i les dificultats econòmiques en que es
troben les famílies.
Atès que moltes famílies amb infants i adolescents a càrrec tenen dificultats per fer
front al cost de les activitats esportives dels seus fills i filles.
Atès que l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló vol oferir ajuts de caire més
universal valorant els llindars econòmics de les famílies del municipi.
Atès que des de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló es vol potenciar la
màxima participació dels infants i adolescents en la pràctica físico-esportiva, i
principalment per:
-

La pràctica de les activitats esportives dels ciutadans menor d’edat de Santa
Coloma de Cervelló.
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-

Casal esportiu o campus de tecnificació.
Suport a esportistes classificats per fases finals amb competició fora de
Catalunya i/o amb pernoctació.

Atès que la participació dels infants i adolescents en activitats esportives potencia el
seu benestar físic, emocional, social i personal.
Atès que l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló preveu una subvenció de la
Diputació de Barcelona per fer front aquesta despesa i donar resposta a les
necessitats dels infants, adolescents i famílies del municipi.
CONCLUSIONS
Per tot això, i seguint les indicacions i a petició del regidor delegat d’esports Sr.
Miquel Àngel Jansà i Moñino, s’emet el present informe per a l’aprovació de les
“BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES PER TEMPORADA 2015-16, CASALS ESPORTIUS I SUPORT
A FASES FINALS 2015, DESTINATS A PERSONES DE COL·LECTIUS AMB
NECESSITATS ECONÒMIQUES - ANY 2015”
...]
Vista la proposta de la Regidoria d’esports de bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts
per a l’esmentat programa, que s’adjunten com a annex 1 al present dictamen.
Vist el model de “Sol·licitud d’ajut per a realització d’activitats esportives 2015” , que
s’adjunten com a annex 2 al present dictamen.
II.- Fonaments jurídics
En aquest Ajuntament no hi ha cap ordenança general que reguli l’atorgament d’ajuts per al
foment de la pràctica esportiva per a menors d’edat destinades a col·lectius amb necessitats
econòmiques, per la qual cosa cal aprovar unes bases específiques per a la seva concessió.
El procediment per a l’aprovació de les bases reguladores de la concessió de subvencions és
el previst per l’article 124 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (aprovat
per Decret 179/1995, de 13 de juny). En l’apartat 3 d’aquest article s’estableix que
l’aprovació de les bases correspon al ple de la corporació.
Atenent a les consideracions anteriors, al Ple proposo l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar les “Bases Reguladores Específiques Per A La Concessió D’ajuts Per A
Activitats Esportives Per Temporada 2015-16, Casals Esportius I Suport A Fases Finals 2015,
Destinats A Persones De Col·lectius Amb Necessitats Econòmiques - Any 2015”, segons
document Annex 1.
Segon.- Facultar a la Junta de Govern Local per l’aprovació del model de “Sol·licitud d’ajut
per a realització d’activitats esportives 2015”, segons Annex 2.
Tercer.- Sotmetre a informació pública aquestes bases, per un termini mínim de vint dies
hàbils, als efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la publicació del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’edictes de
l’Ajuntament, i al web de l’Ajuntament, inserint, així mateix, referència de l’anunci al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
El termini computarà des de la darrera publicació oficial.
Les bases esmentades s’entendran definitivament aprovades si no es formula cap al·legació
ni reclamació durant el període d’informació pública.
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Quart.- Aprovar que la quantia destinada a aquestes ajudes “Casals Esportius o Campus de
Tecnificació”, “Activitat esportiva Temporada 2015-16” i “Suport a Esportistes Classificats per
Fases Finals” es determinarà, amb càrrec a la partida “Beques esports risc exclusió social”
amb número 32.341.48001, en base a l’aportació rebuda de la Diputació de Barcelona per
aquest concepte, mitjançant resolució de l’Alcaldia, que serà publicada al tauler d’anuncis i al
web de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló (santacolomadecervello.cat).
Cinquè.- Traslladar aquests acords a les entitats esportives i altres que tinguin oferta
esportiva del municipi.
MIGUEL ANGEL JANSÀ MOÑINO, REGIDOR D’ESPORTS I SALUT, DIU: En principi ja sabeu
que aquest Ajuntament ha estat pioner amb el que seria l’atorgament d’aquestes beques. En
aquest moments hem comparat el que seria l i ja estem en el màxim possible i pel que és la
població i pel nombre d’habitants que tenim crec que tenim una quantitat molt important.
S’ha crescut aproximadament uns 1.500, respecte al que ens van donar l’any passat i
aleshores una de les qüestions que és novetat és que podem arribar a també donar
cobertura al que són les activitats pròpies d’estiu, en aquest aspecte destaquem el que seria
o bé casals esportius o bé campus de tecnificació, però també hi havia una activitat que
l’entitat esportiva de rítmica és la que est troba més necessitada d’aquest apunt i és que
quan arriben a fases finals, potser arriben a campionats d’Espanya i han de fer un gran
desplaçament, i no tothom ho pot fer i tot i que s’ho hagin merescut i s’ho hagin guanyat i
per tant aquest és un criteri que també s’incorpora.
També el fet d’haver-ho portat tant ràpid el que ens permet és que ja tindríem la
convocatòria feta per la d’estiu, però també la convocatòria, que ja surten les dates, per la
que seria del programa anual i seguiríem podent tenir un bon nivell del que seria promoció
esportiva sobretot gràcies al que seria el suport amb Diputació.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS REUNITS (13)
4.

HISENDA
4.1. Aprovació del Compte de gestió recaptatòria de tributs 2014

Vist l’informe emès per la intervenció i tresoreria municipal de data 20 d’abril de 2015 que es
transcriu a continuació:
“Els que subscriuen, en Joan Romagosa Rebulà, interventor, i Miquel C. Correas Ramírez,
TAG d’intervenció i tresorer d’aquest Ajuntament,
EXPOSEN
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària
durant l’exercici 2014, corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions
d’ingrés directe, liquidats per l’Ens: Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló.
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els
fons transferits a l’Ens.
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a cobrar,
com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents:
Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2014:
Rebuts:
Liquidacions:

23.484,28 €
61.873,30 €

Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2014:
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Rebuts:
Liquidacions:

807.560,02 €
479.104,47 €

Comprovat que l’aplicació dels càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a
favor de l’O.R.G.T s’han practicat correctament.
En conseqüència els que subscriuen informen favorablement el Compte de Gestió
Recaptatòria de 2014 presentat per l’O.R.G.T.
Tanmateix el Ple de la Corporació acordarà allò que cregui més adient.”
Aquesta Regidoria proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el compte de gestió recaptatòria de tributs de l’any 2014 presentat per
l’ORGT.
Segon.- Donar compte de l’aprovació de l’acord anterior a Intervenció-Tresoreria així com a
l’Organisme de Gestió Tributària.
ALFONSO MUÑOZ SAURA, REGIDOR D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA, DIU: Se trata de
la aprobación anual entre el Organismo de Gestión Tributaria y el Ayuntamiento de Santa
Coloma en el ámbito de la cuestión recaudatoria de los tributos generales.
APROVAT AMB VOTS A FAVOR DELS MEMBRES DELS GRUPS DE PROGRÉS (7), CIU
(2), ERC (1) I ABSTENCIÓ DELS MEMBRES DELS GRUPS DE PP (1), VISCC (1) I PSC
(1)
4.2. Aprovació del Compte de gestió recaptatòria de multes 2014

Vist l’informe de data 20 d’abril de 2015 emès per la intervenció i tresoreria municipal que es
transcriu a continuació:
“Els que subscriuen, en Joan Romagosa Rebulà, interventor, i Miquel C. Correas Ramírez,
TAG d’intervenció i tresorer d’aquest Ajuntament,
EXPOSEN
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria de multes de circulació per sancions imposades per
aquest Ajuntament, que ha estat rendida per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona corresponent a l’exercici 2014.
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a cobrar,
com estableix l’article 209 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per RDL 2/2004, de 5 de març i que importa les quanties següents:
Pendent de cobrament en data 31 de desembre de 2014
49.072,00 €
Comprovat que l’aplicació dels càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a
favor de l’O.R.G.T. s’han practicat correctament.
En conseqüència els que subscriuen informen favorablement el Compte de la Gestió
Recaptatòria de 2.014 presentada per l’O.R.G.T.
Tanmateix el Ple de la Corporació acordarà allò que cregui més adient.”
Aquesta Regidoria proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
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ACORDS:
Primer.- Aprovar el compte de gestió recaptatòria de multes de l’any 2014 presentat per
l’O.R.G.T.
Segon.- Donar compte de l’aprovació de l’acord anterior a Intervenció-Tresoreria així com a
l’Organisme de Gestió Tributària.
ALFONSO MUÑOZ SAURA, REGIDOR D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA, DIU: Es lo
mismo que el caso anterior pero referente a las multas de tráfico.
APROVAT AMB VOTS A FAVOR DELS MEMBRES DELS GRUPS DE PROGRÉS (7), CIU
(2), ERC (1) I ABSTENCIÓ DELS MEMBRES DELS GRUPS DE PP (1), VISCC (1) I PSC
(1)
4.3. Modificació 6/2015 del vigent pressupost

Examinada la Memòria del Regidor d’Hisenda, sr. Alfonso Muñoz Saura, de data 21 d’abril de
2015, per a la modificació 6/2015 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, sense que puguin ajornar-se a exercicis posteriors malgrat que la
previsió pressupostària és insuficient en uns casos, o inexistent en d'altres.
DISPOSO
Primer.- que informi la intervenció sobre la possibilitat d'efectuar el corresponent
expedient de modificació de crèdits 6/2015 mitjançant:
1.- Transferència de partides
segons la següent proposta:
PER TRANSFERÈNCIA DE PARTIDES
EXERCICI
2015 20
2014 14

CODI
942
430

PARTIDA

INCREMENT

46401 MMAMB 9% PTE
46100 Aportació estudi comerç
TOTAL PER TRANSFERÈNCIA

DECREMENT
900,00

900,00
900,00

900,00

”
Vist l’informe favorable de l’interventor municipal de data 21 d’abril de 2015, relatiu a la
modificació pressupostària descrita anteriorment.
Per tot l’anterior es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del pressupost 6/2015 de l'exercici actual en els
termes de la Memòria del Regidor d’Hisenda, de data 21 d’abril, més amunt transcrita.
Segon.- Exposar el present expedient de modificació de pressupost al públic, mitjançant
anunci inserit al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, durant un
termini de quinze dies, perquè els interessats puguin examinar-lo i, si s’escau, presentar
reclamacions. De no formular-se'n dintre del termini indicat, l'aprovació inicial esdevindrà
definitiva.
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ALFONSO MUÑOZ SAURA, REGIDOR D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA, DIU: Esto es
una modificación de presupuesto que viene dado porque se había encargado a la Diputación
un estudio sobre los locales vacíos del municipio de Santa Coloma de Cervelló. Esto se hizo
en 2014 y el problema que tuvieron, o que tuvo la empresa, es que nos tenía que dar el
estudio terminado y no llegó a tiempo para incorporarlo al presupuesto de 2014, por lo tanto
se debe incorporar al presupuesto 2015, sin partida, porque no tenemos partida y lo que
hacemos es una modificación para dotar esta partida y poder dotar la parte que nos
corresponde que es de un 25%. Son 900,00 €.
LOURDES RUIZ DOMÍNGUEZ, REGIDORA, DIU: Perdona Alfonso. ¿El estudio lo tenemos?
ALFONSO MUÑOZ SAURA, REGIDOR D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA, DIU: El estudio
lo tenemos. Lo tienen los Servicios Técnicos.
Creo que se hace una presentación la semana que viene a la cual todos los regidores estáis
invitados formalmente.
LOURDES RUIZ DOMÍNGUEZ, REGIDORA, DIU:
esto.

Vale, pero no tenemos copia ni nada de

ALFONSO MUÑOZ SAURA, REGIDOR D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA, DIU:
queréis no hay ningún problema, se os puede mandar.

Sí lo

LOURDES RUIZ DOMÍNGUEZ, REGIDORA, DIU: Sí. Sería interesante tenerlo.
APROVAT AMB VOTS A FAVOR DELS MEMBRES DEL GRUP DE PROGRÉS (7) I
ABSTENCIÓ DELS MEMBRES DELS GRUPS DE CIU (2), ERC (1), PP (1), VISCC (1) I
PSC (1)
5.

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

PUNT RETIRAT DE L’ORDRE DEL DIA
5.2. Resolució d’al·legacions formulades pel representant de Texlimca, Societat

Anònima
envers el Plec de condicions jurídiques i econòmic
administratives reguladores del procediment de pública concurrència per a
l’atorgament de llicència d’ocupació temporal per a la utilització privativa
del domini públic mitjançant l’ocupació marginal d’espai amb contenidors
de recollida de roba en l’àmbit de la via pública de Santa Coloma de
Cervelló

Antecedents
Mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament adoptat en sessió ordinària de data 26 de febrer de
2015 es va aprovar inicialment el Plec de condicions jurídiques i econòmico administratives
reguladores del procediment de pública concurrència per a l’atorgament de llicència
d’ocupació temporal per a la utilització privativa del domini públic mitjançant l’ocupació
marginal d’espai amb contenidors de recollida de roba en l’àmbit de la via pública de Santa
Coloma de Cervelló.
Es va sotmetre l’acord d’aprovació inicial i el plec a informació pública durant el termini de
trenta (30) dies mitjançant anunci que es va inserir al B.O.P. de Barcelona i en el taulell
d’anuncis de la Corporació, a fi de que es poguessin formular al·legacions i reclamacions.
Les publicacions efectuades i el termini d’informació pública van ser les següents:
B.O.P. de 13 de març de 2015 CVE- núm. de registre: 022015006348 (exposat fins el dia 20
d’abril de 2015)
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Exposició taulell d’edictes de les publicacions en diaris oficials.
Durant el termini d’informació pública, en data 14 d’abril de 2015, amb número de registre
d’entrada 1118 (correu administratiu de 10 d’abril de 2015) es van presentar al·legacions
per part del senyor Pedro Francisco Andrés Oliver, en nom i representació de Texlimca,
Societat Anònima.
El secretari de la Corporació en data 22 d’abril de 2015 va emetre l’informe que a
continuació es transcriu:
“INFORME DE SECRETARIA
Assumpte.- Al·legacions formulades pel senyor Pedro Francisco Andrés Oliver, en nom i
representació de Texlimca, Societat Anònima (escrit amb núm. 1118 del registre d’entrada
de la Corporació de data 14 d’abril de 2015) envers el Plec de condicions jurídiques i
econòmic administratives reguladores del procediment de pública concurrència per a
l’atorgament de llicència d’ocupació temporal per a la utilització privativa del domini públic
mitjançant l’ocupació marginal d’espai amb contenidors de recollida de roba en l’àmbit de la
via pública de Santa Coloma de Cervelló
Primer.- Improcedència del recurs de reposició.
L’empresa Texlimca, S.A. ha interposat un recurs de reposició contra les clàusules 5a., 8a. i
11a. del Plec de condicions jurídiques i econòmic administratives reguladores del
procediment de pública concurrència per a l’atorgament de llicència d’ocupació temporal per
a la utilització privativa del domini públic mitjançant l’ocupació marginal d’espai amb
contenidors de recollida de roba en l’àmbit de la via pública de Santa Coloma de Cervelló (en
endavant el plec).
No obstant, el recurs de reposició només es pot interposar contra els actes que posen fi a la
via administrativa, tal com prescriu l’article 116.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públic. En aquest expedient, fins a la data, només s’ha
dictat un acord plenari d’aprovació inicial del plec (acte de tràmit no qualificat), plec que ha
estat sotmès a informació pública durant un termini de trenta dies hàbils, mitjançant anunci
inserit en el BOPB de data 13 de març de 2015 i en el tauler d’edictes de la Corporació. I
precisament dintre del termini d’informació pública és quan l’empresa esmentada ha
interposat recurs de reposició.
Per tant, malgrat que el recurs de reposició és improcedent perquè no existeix cap acte que
posi fi a la via administrativa, s’ha d’entendre, en ares a evitar la indefensió de l’empresa
interessada, que l’escrit de recurs equival a un escrit d’al·legacions contra el plec.
Segon.- Impossibilitat d’aplicar el Text refós de la Llei de contractes del sector públic en el
present expedient.
L’objecte de l’expedient, i més concretament del plec, és l’atorgament d’una llicència
d’ocupació temporal per a la utilització privativa del domini públic, no l’adjudicació d’un
contracte administratiu.
L’article 4.1. del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) enumera els
negocis i relacions jurídiques exclosos del seu àmbit d’aplicació. I en la lletra o) d’aquest
precepte s’assenyala que estan excloses les autoritzacions i concessions sobre béns de
domini públic, que es regularan per la seva legislació específica llevat dels casos en què
expressament es declarin d’aplicació les prescripcions de l’esmentada Llei.
Com la llicència d’ocupació temporal per a la utilització privativa del domini públic és una
autorització sobre un bé demanial, no li és, en cap cas, aplicable el TRLCSP. Tampoc en la
legislació específica que regula la llicència d’ocupació temporal es declaren expressament
aplicables les prescripcions del TRLCSP. Aquesta legislació específica està constituïda pels
articles 85.3 i 86.2 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les
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Administracions Públiques, 218.4 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i 57 del Reglament del patrimoni dels ens locals. D’aquests preceptes es
transcriuen els següents:
. Article 86.2 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions
Públiques:
“2. El aprovechamiento especial de los bienes de dominio público, así como su uso privativo,
cuando la ocupación se efectúe únicamente con instalaciones desmontables o bienes
muebles, estarán sujetos a autorización o, si la duración del aprovechamiento o uso excede
de cuatro años, a concesión.”
. Article 57 del Reglament del patrimoni dels ens locals:
“1. L'ús privatiu és el constituït per l'ocupació directa o immediata d'una porció del domini
públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per part dels altres interessats.
2. L'ús privatiu que no comporta la transformació o la modificació del domini públic resta
subjecte a l'atorgament d'una llicència d'ocupació temporal que origina una situació de
possessió precària essencialment revocable per raons d'interès públic i amb dret a
indemnització, si s'escau. La sol·licitud de la llicència s'ha de resoldre en el termini de dos
mesos a comptar de la petició, transcorregut el qual sense que s'hagi resolt expressament
s'entén desestimada.
3. En el cas que els sol·licitants siguin més d'un s'han de tenir en compte els principis
d'objectivitat, publicitat i concurrència.”
Com pot haver-hi més d’una persona interessada en l’adjudicació d’aquesta llicència s’han de
tenir en compte els principis d’objectivitat, publicitat i concurrència, raó per la qual s’ha
aprovat un plec on s’hi contenen uns criteris objectius d’adjudicació, aquest plec s’ha sotmès
a informació pública i un cop s’aprovi definitivament es convocarà pública concurrència per
adjudicar la llicència.
En tot cas, s’ha de posar de manifest que l’empresa recurrent confon els criteris d’adjudicació
amb els requisits per prendre part en la concurrència pública, perquè, contràriament al que
afirma, l’acreditació de ser empresa d’inserció sociolaboral inscrita al departament de
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya o equivalent fora àmbit Catalunya no és
un requisit per prendre part en el procediment, sinó un criteri d’adjudicació, raó per la qual
tal acreditació no s’ha d’incloure en el sobre núm. 1, sinó en el sobre núm. 2.
Tampoc s’ha convocat encara cap licitació, com addueix l’empresa recurrent, perquè fins al
moment només s’ha sotmès el plec a informació pública, sense haver-se procedit a efectuar
la convocatòria de concurrència pública.
En definitiva, totes les al·legacions que es contenen en el recurs de reposició i que fan
referència a l’incompliment de la legislació de contractes del sector públic, de les directives
comunitàries sobre contractació pública i de la jurisprudència dictada al respecte, són
totalment inaplicables al present expedient.
En conseqüència, es proposa al ple la desestimació de totes les al·legacions formulades pel
senyor Pedro Francisco Andrés Oliver, en nom i representació de Texlimca, Societat Anònima
(escrit amb núm. 1118 del registre d’entrada de la Corporació de data 14 d’abril de 2015)
envers el Plec de condicions jurídiques i econòmic administratives reguladores del
procediment de pública concurrència per a l’atorgament de llicència d’ocupació temporal per
a la utilització privativa del domini públic mitjançant l’ocupació marginal d’espai amb
contenidors de recollida de roba en l’àmbit de la via pública de Santa Coloma de Cervelló. No
obstant, el ple acordarà el que estimi oportú.”
D’acord amb les consideracions anteriors, al Ple proposo l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Desestimar íntegrament les al·legacions formulades pel senyor Pedro Francisco
Andrés Oliver, en nom i representació de Texlimca, Societat Anònima (escrit amb núm. 1118
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del registre d’entrada de la Corporació de data 14 d’abril de 2015) envers el Plec de
condicions jurídiques i econòmic administratives reguladores del procediment de pública
concurrència per a l’atorgament de llicència d’ocupació temporal per a la utilització privativa
del domini públic mitjançant l’ocupació marginal d’espai amb contenidors de recollida de roba
en l’àmbit de la via pública de Santa Coloma de Cervelló.
Segon.- Aprovar definitivament el Plec de condicions jurídiques i econòmic administratives
reguladores del procediment de pública concurrència per a l’atorgament de llicència
d’ocupació temporal per a la utilització privativa del domini públic mitjançant l’ocupació
marginal d’espai amb contenidors de recollida de roba en l’àmbit de la via pública de Santa
Coloma de Cervelló.
Tercer.- Notificar el present acord a l’al.legant, Sr. Pedro Francisco Andrés Oliver, qui actua
en nom i representació de Texlimca, Societat Anònima.
Quart.- Convocar pública concurrència per a l’adjudicació de l'esmentada llicència, durant un
termini de quinze dies naturals, mitjançant anunci inserit al BOPB i al taulell d’anuncis.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS REUNITS (13)
6.

PROMOCIÓ ECONÒMICA
6.1. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix
Llobregat en el marc del programa Joves per l'Ocupació 2014-2015

I.- ANTECEDENTS:
El Servei d’Ocupació de Catalunya, en virtut de l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d'agost, per la
qual s’estableixen las bases reguladores per a la concessió de subvenció per a la realització
del Programa d'Experiència Professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya “Joves per
l'ocupació” i s'obre la convocatòria per a l'any 2014 i la convocatòria anticipada per al 2015,
ha dissenyat un programa innovador de suport a l'experiència pràctica que combina accions
d'orientació, tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d'experiència
professional en empreses, que facilita la inserció laboral i fomenta el retorn al sistema
educatiu de persones joves entre 16 i 24 anys, amb baixa qualificació i dèficits formatius,
que no disposen del graduat d'educació secundària obligatòria o malgrat disposar-ne no han
continuat amb els estudis postobligatoris.
Com a novetat per aquesta nova edició del programa Joves per l'ocupació, les persones joves
hauran d'estar inscrites en el Registre d'Informació de Garantia Juvenil i no hauran d'estar
ocupades i ni estar participant en cap activitat d'educació ni formació.
L’Ordre EMO/251/2014, de 4 d'agost, a la base 4 limita com a entitats beneficiàries del
projecte d'una banda, als ajuntaments de Catalunya o els seus organismes autònoms o les
entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, corresponents als
municipis de més de 20.000 habitants en el cas de la demarcació de la província de
Barcelona. I per altra banda, als Consells Comarcals, que abastin un territori de més de
20.000 habitants.
D’acord a la limitació de l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d'agost, en relació a les entitats
beneficiàries del projecte, un conjunt d’ajuntaments de la comarca, entre ells l’Ajuntament
de Santa Coloma de Cervelló, van manifestar al Consell Comarcal del Baix Llobregat, la
voluntat de poder sol·licitar de manera conjunta un projecte “Joves per l'ocupació” que
aglutinés als municipis que, de manera individual, no podien concórrer en la convocatòria de
subvenció.
En data 11 de desembre de 2014, el Servei d’Ocupació de Catalunya ha notificat al Consell
Comarcal del Baix Llobregat la resolució d’aprovació del projecte “Joves per l'Ocupació 20142015” (núm. d'expedient: JPO-49-2014), prèvia sol·licitud aprovada per Decret de data 30
de setembre del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
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Ambdues parts consideren fonamental, per tal d’aconseguir la inserció i la integració
sociolaboral de tots els joves de la nostra societat, assegurar les millors condicions possibles
per desenvolupar el seu itinerari educatiu, prioritzant aquells que estan més exposats al risc
d’exclusió educativa, laboral i social, i sent necessària per a la seva execució la col·laboració
amb l’Administració local corresponent i de les empreses catalanes.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:
ACORDS:
PRIMER:
Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i
l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló per al desplegament i implementació del
programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per
l'ocupació 2014-2015”, el qual s’annexa.
SEGON:
conveni.

Facultar a l’alcalde de la Corporació, Sr. Gerard Segú López, per a la signatura del

TERCER: Designar la tècnica d’intermediació laboral, Na Mª del Mar Frías Alonso, com a
interlocutora del programa amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat.
QUART: Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat
JESÚS BLANCO FLÓREZ, REGIDOR D’EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, RECURSOS HUMANS, I
CONVIVÈNCIA I SEGURETAT, DIU: Tal i com vam explicar a la Comissió Informativa, és un
conveni amb el Consell Comarcal. El desenvolupament del programa d’experiència
professional i per l’ocupació juvenil a Catalunya, en concret als municipis de menys de
20.000 habitants d’aquesta Comarca.
Està adreçat als joves entre 16 i 24 anys amb baixa qualificació i dèficit formatiu i que no
disposen del graduat oficial de secundària.
Aquest programa contempla tutorització i acompanyament en la inserció laboral, formació
professionalitzadora, assoliment de capacitats i l’obtenció del títol obligatori de graduat ESO.
També potència la participació d’empreses en aquest programa i l’experiència professionals
dels joves mitjançant un contracte de treball.
Els cursos que contempla el programa és auxiliar de cuina i cambrer o cambrera, auxiliar de
magatzem, aquests serien dos cursos, dependent o dependenta, mantenidor o mantenidora
integral.
El nostre municipi per ràtio d’atur i de joves ens correspondrien dos alumnes.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS REUNITS (13)
7.

SALUT
7.1. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per a la captura, recollida, trasllat,
assistència i acollida d’animals per l’any 2015

Antecedents
Que l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat directament o mitjançant la persona física o
jurídica que determini, disposa dels mitjans humans i material necessari per a l’execució de
les tasques que comporta l’acompliment de la competència assenyalada a l’apartat primer i
que pot posar a disposició de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló.
Que en datat 8 de gener de 2010 es va signar un conveni interadministratiu de col·laboració
entre l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, el
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qual va ser ratificat pel Ple municipal en data 22 de març de 2010, que va tenir per objecte
l’establiment de les condicions de col·laboració per a la captura, recollida, trasllat, assistència
i acollida d’animals de Santa coloma de Cervelló al refugi d’animals de Companyia de Sant
Boi de Llobregat i que en data 21 de març de 2011, d’acord amb allò establert a la clàusula
novena del conveni, es va aprovar la pròrroga de l’esmentat conveni per a un any natural.
Que l’any 2013 els Ajuntaments de Santa Coloma de Cervelló i de Sant Boi de Llobregat va
expressar la seva voluntat d’introduir millores en l’anterior conveni per adaptat la prestació
del servei a les necessitats reals.
Que ambdues parts van considerar convenient incloure en el conveni no només el detall dels
compromisos tècnics i jurídics d’ambdues parts, sinó també el detall de la forma de
finançament de la col·laboració per la qual cosa el dia 21 de juny de 2013 van signar un nou
conveni.
Durant aquest any, 2015, es proposa introduir noves modificacions al conveni a caura de
l’adjudicació per part de l’Ajuntament de Sant Boi a un nou contratista el servei de captura,
recollida, trasllat, assistència i acollida d’animals.
Segons informe emès per la Tècnica de Salut de l’Ajuntament i d’acord amb els fonaments
jurídics i tècnics es proposa la signatura del nou conveni.
En l’apartat 3er. punt 1r. del conveni diu que s’ha de nomenar una persona que coordini el
servei entre els Ajuntament de Sant Boi i Santa Coloma de Cervelló. Aquesta persona per
part de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló és la tècnica de Salut.
Segons informe emès per la Tècnica de Salut de l’Ajuntament i d’acord amb els fonaments
jurídics i tècnics es proposa la signatura del nou conveni.
El present conveni tindrà una vigència amb efectes de l’1 de gener fins el 31 de desembre
de 2015.
Fonaments de dret
L’article 4 c de la Llei 30/2007 de data 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 gestories i serveis comuns de la Seguretat Social, les
universitats públiques, les comunitats autònomes, les entitats local, organismes autònoms i
la resta d’entitats públiques, o els que formalitzin aquests organismes i entitats entre si,
llevat que, per la seva naturalesa, tinguin la consideració de contractes subjectes a aquesta
Llei.
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 amb el quòrum de majoria simple.
Vistes les consideracions anteriors, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent
ACORDS
Primer.- Aprovar el Conveni Interadministratiu de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa
Coloma de Cervelló i l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per a la captura, recollida
trasllat, assistència i acollida d’animals de companyia. El present conveni correspon als
serveis prestats durant l’exercici 2015 i finalitzarà el 31 de desembre de 2015.
Segon.- Aportar una quantitat econòmica màxim en favor de l’Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat que per l’any 2015 de 12.000 €
Tercer.- Aprovar la despesa a càrrec de la partida 70.311.46200 del pressupost municipal
de l’exercici 2015.
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Quart.- Nomenar la tècnica de Salut de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló com a
coordinadora del servei als efectes del previst a l’apartat 3r del conveni
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura d’aquest conveni.
Sisè.- Notificar el següent acord a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat als efectes adients.
Setè.- Traslladar el present acord al Departament d’Intervenció d’aquest Ajuntament.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Després del debat que hi va haver a la Informativa,
senzillament comentar que el criteri d’Intervenció sobre la interpretació econòmica del
conveni ha estat ratificada, diguem, amb un informe que ho justifica en la línia que vam
explicar l’altre dia i per tant es manté el dictamen d’una reserva econòmica de 12.000,00 €,
entenent que hi ha la part dels 10.000,00 € per a un tipus de servei i la part dels 2.000,00 €
per l’altre que es queda compensat. Però com a despesa hem de preveure els 12.000,00 €.
Mantenim el dictamen tal i com estava. Si en Miqui vol explicar la part del conveni, tot el que
comporta.
MIGUEL ANGEL JANSÀ MOÑINO, REGIDOR D’ESPORTS I SALUT, DIU: Afegir que això va
sustentat també en que hi ha una previsió d’ingrés d’uns 1.500,00 €. Aquesta situació és
finalment com està posat.
Del contingut propi del conveni, diferenciant el que, per l’Ajuntament costa del que
l’Ajuntament pagarà, perquè hi ha un recull del que són les taxes que entren i després es
retornen. El cost s’ha reduït i s’ha incorporat un criteri que és bàsic per poder anar millorant
el que serien els mecanismes de gestió, que seria tot el treball per aconseguir que els
animals de companyia estiguin dins de normativa amb el que seria està censats, està ben
xipats i poder si a algú se li escapa el gos, intentar que no tingui que arribar a la gossera i,
per tant, la Policia, com sabeu, ja té tot un mecanisme que permet fins i tot trucar a les
cases i evitar que s’hagi de desplaçar, però també ens permet poder perseguir i fer un
seguiment d’aquestes persones que no han estat curoses o correctes i han fet un
abandonament de l’animal. Llavors, aquestes situacions permetem que puguem anar
imputant una despesa que estem pagant entre tots i que correspondria a una sèrie de gent
que, en aquest cas, fan una adopció totalment irresponsable.
Poquet a poquet es va reduint fins que al final hem d’aconseguir que el cost sigui
pràcticament zero.
A principis de legislatura estàvem en un cost de 22.000,00 € i en aquest hi ha una previsió
d’uns 10.000,00 €.
També voldria fer un agraïment al que seria a tot l’equip, tan tècnic com polític, de
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i que es traslladés així. No sé si això un cop recollit en
acta jo després ho envio, o s’envia directament des de Secretaria, en tot cas, sí que crec que
el treball que s’ha fet i ens han col·laborat ha estat molt important perquè un dels problemes
que tenen en aquests moments els ajuntaments és que han de tenir resolt tot el tema de
gossera.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS REUNITS (13)
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Aprofito per dir, abans de passar al següent punt, a la
gent que esteu aquí que si algú vol adoptar un gos.. precisament aquests gossos que ens
costen 10.000,00 € són els que estem mantenint al llarg de tot l’any perquè són gossos dels
quals no s’ha localitzat al propietari i que ho té a bé acollir-los o adoptar-los a banda de que
segur que l’animal estarà en unes circumstàncies i en unes condicions molt més favorables
que a la gossera contribuirà a un estalvi econòmic per l’Ajuntament. Animeu-vos.
7.2. Conveni de col·laboració per a la realització de les activitats del Control de

Mosquits any 2015
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Atès que en data 4 de març de l’any en curs (número de registre d’entrada 705), el Consell
Comarcal del Baix Llobregat ha fet arribar a l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló el
Conveni de col·laboració per a la realització de les activitats de Control de Mosquits per l’any
2015.
Atès que en l’article 52 de la Llei de salut pública de Catalunya estableix que “ Els
ajuntaments d’acord amb les competències que els atribueixen la Llei 15/1990, d’ordenació
sanitària de Catalunya, i el Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i la normativa sanitària específica,
són competents per a prestar uns serveis mínims entre el qual s’inclou: La gestió del risc per
a la salut derivat dels animals domèstics, dels animals de companyia, dels animals salvatges
urbans i de les plagues.
Atès i segons informe emès per al tècnica de Salut de l’ajuntament en data 22 d’abril es
proposa la signatura del nou conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix
Llobregat i l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló per a la realització de les activitats de
la campanya anual de control de mosquits l’any 2015.
L’article 4.c de la Llei 3/2007 de data 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 gestories i serveis comuns de la Seguretat Social, les universitat
públiques, les comunitats autònomes, les entitats locals, organismes autònoms i la resta
d’entitats públiques, o els que formalitzin aquests organismes i entitats entre si, lleva que,
per la seva naturalesa, tinguin la condició de contractes subjectes a aquesta llei.
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 socials 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 amb el quòrum de majoria simple.
Vistes les consideracions anteriors, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent
ACORD,
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i
l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló per a la realització de les activitats de la
campanya anual de control de mosquits l’any 2015, que s’annexa al present.
Segon.- Assignar la despesa de 6.920,97 euros a la partida pressupostària 2015-70-31146500 del pressupost vigent.
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura d’aquest conveni.
Quart.- Notificar el present acord al consell Comarcal del Baix Llobregat, així com al
Departament d’Intervenció municipal, als efectes adients.
MIGUEL ANGEL JANSÀ MOÑINO, REGIDOR D’ESPORTS I SALUT, DIU: Aquest és un conveni,
diguéssim, de continuïtat. És un servei que ja es ve fent des de fa molts anys i seguiríem
amb la dinàmica establerta, amb tot el que són els ajuntaments del Baix Llobregat.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS REUNITS (13)
7.3. Conveni de col·laboració entre l’Assemblea Local de la Creu Roja a Sant Boi

de Llobregat i l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló per l’any 2015.

PLENS. LEGISLATURA 2011-2015. Pagina 20 de 34

I.- Atès que entre l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i la Creu Roja de Sant Boi de
Llobregat es comparteix el mutu interès de coordinar-se per a dur a terme les accions de
socors i emergències, protecció civil i activitats de caràcter social en els respectius camps
d’actuació, per fer més eficaç l’atenció a diferents sectors de la població.
II.- Atès que aquest Ajuntament i l’Assemblea Local de la Creu Roja a Sant Boi de Llobregat,
varen signar un conveni de col·laboració l’any 2005 que va ser aprovat en sessió plenària de
data 30 de juny de 2005.
III.- Vist que aquest conveni en el seu apartat setè preveia la possibilitat de pròrrogues per
acord d’ambdues parts, amb la revisió però del termes relatius a les prestacions
econòmiques per a cada exercici.
Al Ple es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Prorrogar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló i l’Assemblea Local de la Creu Roja a Sant Boi de Llobregat, per a l’any 2015 que
s’acompanya com Annex.
Segon.- Aprovar una despesa per l’exercici 2014 de TRES MIL CINC-CENTS EUROS
(3.500 €) amb càrrec a la partida 70.313.46600 “Conveni Creu Roja” del Pressupost de
2015.
Tercer.- Facultar l’Alcalde-President de la Corporació per a la signatura del conveni així com
de qualsevol altre document que resulti necessari per a la efectivitat del present acord.
Quart.- Traslladar els presents acords a l’Assemblea Local de la Creu Roja a Sant Boi de
Llobregat.
Cinquè.- Notificar Intervenció sobre l’adopció dels presents acords.
MIGUEL ANGEL JANSÀ MOÑINO, REGIDOR D’ESPORTS I SALUT, DIU: En aquest passat com
en l’anterior. És una qüestió de prorrogar, de continuar i de seguir fent el treball que hem fet
amb aquesta entitats.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS REUNITS (13)
8.

SERVEIS SOCIALS
8.1. Aprovació de les bases per la concessió d’ajuts per persones i famílies amb
dificultats econòmiques per reduir l’impacte del pagament del rebut de
l’IBI 2014 de les bases per la concessió d’ajuts per persones i famílies amb
Aprovació de les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts per als
casals d’estiu 2015

I.- Fets i antecedents
Vist que en l'actual context de situació de crisi i de dificultats econòmiques en què ens troben
les famílies, des d'aquest ajuntament es veu la necessitat d'elaborar un programa d'ajuts
econòmics per a persones i famílies amb dificultats econòmiques per fer front al pagament
del rebut de l'IBI i que es transcriu tot seguit:
Atès l'anàlisi efectuat des de diferents departaments i en especial des de Serveis Socials
Bàsics amb l'objectiu d'oferir un ajuts de caire més universal valorant les situacions
econòmiques de les famílies del municipi.
Per tot això, es considera oportú sol·licitar l'aprovació d'aquestes bases reguladores
adjuntes.
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Vista la proposta de bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts per a l'esmentat programa,
que s'adjunten com Annex 1 al present dictamen.
Vist el model de “Sol·licitud d'ajut econòmic per a persones i famílies amb dificultats
econòmiques per fer front al pagament del rebut de l'IBI, que s'adjunten com a Annex 2 al
present dictamen.
II.- Fonaments jurídics
En aquest Ajuntament no hi ha cap normativa que reguli l'atorgament d'ajuts econòmics per
a persones i famílies amb dificultats econòmiques per fer front al pagament del rebut de
l'IBI, per la qual cosa cal aprovar unes bases específiques per a la seva concessió.
El procediment per a l'aprovació de les bases reguladores de la concessió de subvencions és
el previst per l'article 124 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (aprovat
per Decret 179/1995, de 13 de juny). En l'apartat 3 d'aquest article s'estableix que
l'aprovació de les bases correspon al Ple de la corporació.
Atenent a les consideracions anteriors, al Ple proposo l'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar les “bases reguladores per a la concessió d'ajuts per a persones i famílies
amb dificultats econòmiques per fer front al pagament del rebut de l'IBI”, segons document
Annex 1.
Segon.- Sotmetre a informació pública aquestes bases, per un termini mínim de vint dies
hàbils, als efectes de presentació d'al·legacions i reclamacions, mitjançant la publicació del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler d'edictes
de l'Ajuntament, i al web de l'Ajuntament, inserint, així mateix, referència de l'anunci al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
El termini computarà des de la darrera publicació oficial.
Les bases esmentades s'entendran definitivament aprovades si no es formula cap al·legació
ni reclamació durant el període d'informació pública.
Tercer.- Aprovar que el termini de presentació de sol·licituds i el model de sol·licitud
específic es determini mitjançant resolució de l’Alcaldia, que serà publicada al tauler
d’anuncis i al web de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló (santacolomadecervello.cat).
Quart.- Destinar un import màxim de 5.000 € a aquests ajuts, amb càrrec a la partida
30.231.48001 “ajuts compensatoris IBI” del vigent pressupost municipal.
Cinquè.- Donar compte al Departament d’Intervenció i Serveis Socials d’aquest acord.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Com probablement sabeu, l’any passat vam fer una
primera convocatòria, en certa manera, pilot, per concedir aquests ajuts a les famílies en
situació econòmica vulnerable per tal de reduir l’impacte del pagament de l’IBI.
Anàvem una mica a les palpentes. No teníem experiències prèvies. Molt pocs ajuntaments
tenen aquest tipus, o almenys l’any passat tenien aquest tipus d’ajudes. La partida de
previsió que vam fer va quedar molt gran i les peticions van estar per sota de les
expectatives.
Aquest any renovem la convocatòria d’aquests ajuts modificant el barem econòmic per
accedir a l’ajut, per tant hi haurà més persones que tindran opció d’accedir a aquest ajut,
perquè el barem de mínims econòmics d’ingressos s’ha pujat i per tant hi haurà més accés.
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També parlant-ne entre els regidors de l’Equip de Govern volíem fer una esmena a les bases
en el sentit de que les bases contemplen de que el màxim de valor cadastral per poder
accedir és de 150.000,00 € i ho incrementaríem a 175.000,00 € perquè també hi hagués
més possibilitat d’accés a tota la gent que queda entre els 150 i els 175.000,00 €. Per tant
és una esmena que afavoreix que més famílies puguin accedir a aquesta ajuda.
Per tant quedaria de 150 a 175.000,00 € i amb l’increment que s’ha fet aplicant els barems
d’ingressos.
LOURDES RUIZ DOMÍNGUEZ, REGIDORA, DIU: Nosaltres, des del grup Socialista, demanar
que es faci la màxima difusió d’aquest ajut perquè tothom resti assabentat i que en el cas de
que la partida s’esgoti que s’ampliï la partida perquè tothom pugui accedir-hi.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Si hi ha més demanda s’ampliarà per poder satisfer
tots els que, per les condicions, tinguin accés a l’ajuda, evidentment no quedarà ningú fora.
La difusió, en el moment en que siguin vigents les bases, es farà a través de l’Actualitat, de
la web municipal i de tots els mitjans que tinguem a disposició.
Per tant, si ningú té cap inconvenient en que fem l’esmena d’increment del barem, quedaria
aprovada l’esmena.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS REUNITS (13)
9.

URBANISME
9.1. Aprovar
la
bonificació
ICIO
OME-43/2014,
condicionament entorn nord i nord-oest Cripta

Consorci

Colònia,

Vist l'expedient de llicència urbanística d'obres menors núm. 43/2014 sol·licitada per
Consorci de la Colònia Güell amb CIF V60415999, consistent en condicionament mínim de
l’entorn nord i nord-oest de la cripta de la Colònia Güell i endegament dels acopis de material
i altres elements d’obra no utilitzats i de les restes del taller de Gaudi, al C/. Reixach, 18
UTM 08244A014000120000DH d'aquest terme municipal i vist l'informe de l'Arquitecta
Tècnica d’Intervenció i Disciplina Urbanística de data 15-4-2015.
Atès que per Decret de l’Alcaldia núm. 226/2011, de 14-6-2011 (publicat al BOPB CVE-Núm
de registre: 022011015605 de 28/06/2011) es van delegar en favor de la Junta de Govern,
entre d'altres atribucions, l’atorgament de llicències llevat que les lleis sectorials ho
atribueixin al Ple, en exercici d'aquesta competència delegada es proposa l'adopció del
següent acord:
PRIMER.- Concedir llicència urbanística d'obres menors núm. 43/2014 sol·licitada per
Consorci de la Colònia Güell amb CIF V60415999, consistent en condicionament mínim de
l’entorn nord i nord-oest de la cripta de la Colònia Güell i endegament dels acopis de material
i altres elements d’obra no utilitzats i de les restes del taller de Gaudi al C/. Reixach, 18 UTM
08244A014000120000DH d'aquest terme municipal d'aquest terme municipal, les quals
hauran de realitzar-se amb estricte subjecció al projecte tècnic que s’aprova amb visat núm.
2015001732 de data 27-3-2015 i sota les condicions generals i particulars que figuraran en
la llicència, en full/s annex/es, i que tot seguit s’indiquen:
“Complimentar:
- El compliment del Decret 89/2010, que va entrar en vigor el 6 d’agost de 2.010, pel
qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició,
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció i actualitza a la
normativa d’àmbit català el Reial Decret 105/2008 sobre residus de construcció.
NOTA: L’ACCEPTACIÓ DE LA LLICENCIA NO PRESSUPOSA OCUPACIÓ DE LA VIA PUBLICA.”
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SEGON.- Aprovar la liquidació provisional de la Taxa per llicències urbanístiques (O.F. 19,
art. 6, epígraf 1,A) i de la placa (O.F. 18, art. 7, epígraf 6.2), segons el detall següent:
- Pel que fa a la TAXA
Base imposable Liquidació provisional 26.887,51 €

x 1,6%

430,20 €

- Pel que fa a la PLACA d’obra.
1

15,40 €

i en conseqüència exigir l’ingrés de les quantitats de 430,20 € en concepte de Taxa i de
15,40 € en concepte de Placa, resultant de la liquidació provisional.
Notificar aquest acord a l'interessat amb indicació dels recursos que pot interposar.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Es tracta d’una llicència que s’ha atorgat al Consorci
de la Colònia Güell per museïtzar el pati posterior de l’església de la Colònia Güell. Aquest és
un projecte que fa temps que s’està barrinant per poder incrementar l’interès de la visita en
aquest conjunt arquitectònic i patrimonial i que a més a més permet dignificar una zona que
en aquests moments té una pista de tenis i té molt material del que va quedar fora de
l’església quan es va aturar la construcció, en unes condicions una mica pèssimes, no perquè
estigui mal mantinguda si no perquè està en allà, estèticament diguem, poc lluïdes i per tant
tot aquest material es museïtzarà i la visita a l’església incorporarà també la visita a l’entorn
de l’edifici.
Com que entenem que és una llicència que compleix amb els requisits de l’Ordenança Fiscal
que diu que l’ICIO es podrà bonificar en un 95% en casos d’interès cultural, d’interès
patrimonial, etc... em sembla que venint del Consorci de la Colònia Güell, que és una
administració o un consorci d’administracions amb qui col·laborem freqüentment i que és
d’un interès cultural evident perquè és una millora en aquest patrimoni local, doncs
proposem que s’aprovi la bonificació.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS REUNITS (13)
10. MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
10.1. Moció que presenta el grup municipal del PSC relativa a “La gestió i

atorgament de les beques de menjador a Catalunya”

Atès que durant el curs escolar a la comarca del Baix Llobregat s’han quedat sense beca per
falta de disponibilitat pressupostaria 1757 escolars que reuneixen els criteris exigits.
Atès que la cobertura de les beques de menjador ha baixat a Catalunya en 11 punts des de
2010, del 35 al 24%, el que significa clarament un dèficit de cobertura.
Atès que aquest dèficit de cobertura mostra, clarament, que la Generalitat de Catalunya no
ha adaptat la inversió en alimentació infantil a les necessitats reals de la ciutadania arran de
la crisi, sinó que condiciona la cobertura de les necessitats bàsiques a la disponibilitat
pressupostària i no a l'inrevés.
Atès que la resolució posa de relleu la manca de finançament necessari per part de la
Generalitat de Catalunya per garantir una alimentació equilibrada als infants catalans, el que
contradiu els acords contemplats al Pacte per la Infància a Catalunya, el qual va ser acordat
pels agents socials, els partits polítics i el Govern de la Generalitat al juliol de 2013.
Atès, així mateix, que les beques menjador només asseguren un àpat els dies lectius i durant
el calendari escolar, i que això no pot considerar-se suficiència alimentària en cap cas, i
encara menys tractant-se d'infants i adolescents.
Atès que els caps de setmana i els períodes no lectius, la Generalitat de Catalunya no
garanteix cap àpat als infants i adolescents catalans; deixant la responsabilitat, que no la
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competència, un cop més a les administracions locals i/o entitats del tercer sector, el que
crea situacions d’iniquitat territorial.
Atès que des de aquest ajuntament reivindiquem la responsabilitat de la Generalitat en
garantir un dret bàsic i prioritari com és la prestació del servei escolar de menjador, així com
una alimentació adequada i saludable a la població infantil, proposem al Ple de l’Ajuntament
de Santa Coloma de Cervelló els acords següents:
1. Instar a la Generalitat de Catalunya a que compleixi amb els acords signats al Pacte per la
Infància, i garanteixi els recursos necessaris per a què tots els infants que ho necessitin
tinguin accés a una beca al 100%.
2. Instar a la Generalitat a què revisi els criteris econòmics i socials d'atorgament de les
beques perquè cobreixin a tots els infants en risc d'exclusió social.
3. Exigir a la Generalitat que tots els infants que tinguin beca de menjador escolar per
qüestions de renda i/o per risc d'exclusió social , tinguin garantit, per part de la Generalitat,
l'accés a la suficiència alimentaria també en períodes no lectius, especialment durant les
vacances d'estiu, de primavera i d'hivern, així com els caps de setmana.
4. Dotar dels recursos humans necessaris als Consells Comarcals i/o els Ajuntaments per tal
de no col·lapsar els serveis socials bàsics en el procés de tramitació de les beques menjador,
així com per facilitar la seva tramitació per part de les famílies.
5. Comunicar els acords al Parlament de Catalunya, i a les Conselleries d'Ensenyament, i
Benestar Social i Família.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Aquesta moció la va presentar la Lourdes, ens hi hem
afegit alguns grups i hem incorporat algunes esmenes.
En tot cas si la Lourdes la vol explicar.
LOURDES RUIZ DOMÍNGUEZ, REGIDORA, DIU: Aquesta moció és en relació a la gestió i
atorgament de les beques de menjador a Catalunya.
“Atès que durant el curs escolar del Baix Llobregat s’han quedat sense beca, per falta de
disponibilitat pressupostària, 1.757 escolars que reuneixen els criteris exigits.
Atès que la cobertura de les beques menjador ha baixat a Catalunya en 11 punts des del
2010, del 35 al 24%, el que significa clarament un dèficit de cobertura.
Atès que aquest dèficit de cobertura mostra, clarament, que la Generalitat de Catalunya no
ha adaptat la inversió en alimentació infantil a les necessitats reals de la ciutadania arran
de la crisi, sinó que condiciona la cobertura de les necessitats bàsiques a la disponibilitat
pressupostària i no a l'inrevés.
Atès que la resolució posa de relleu la manca de finançament necessari per part de la
Generalitat de Catalunya per garantir una alimentació equilibrada als infants catalans, el que
contradiu els acords contemplats al Pacte per la Infància a Catalunya, el qual va ser acordat
pels agents socials, els partits polítics i el Govern de la Generalitat al juliol de 2013.
Atès, així mateix, que les beques menjador només asseguren un àpat els dies lectius i durant
el calendari escolar, i que això no pot considerar-se suficiència alimentaria en cap cas, i
encara menys tractant-se d'infants i adolescents.
Atès que els caps de setmana i els períodes no lectius, la Generalitat de Catalunya no
garanteix cap àpat als infants i adolescents catalans; deixant la responsabilitat, que no la
competència, un cop més a les administracions locals i/o entitats del tercer sector, el que
crea situacions d’iniquitat territorial.
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Atès que des del Grup Municipal Socialista reivindiquem la responsabilitat de la Generalitat
en garantir un dret basic i prioritari com és la prestació del servei escolar de menjador, així
com una alimentació adequada i saludable a la població infantil, proposem al Ple de
l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló els acords següents:
1. Instar a la Generalitat de Catalunya a que compleixi amb els acords signats al Pacte per
la Infància, i garanteixi els recursos necessaris per a que tots els infants que ho
necessitin tinguin accés a una beca al 100%.
2. Instar a la Generalitat de Catalunya a que revisi els criteris econòmics i socials
d'atorgament de les beques perquè cobreixin a tots els infants en risc d'exclusió social.
3. Exigir a la Generalitat que tots els infants que tinguin beca de menjador escolar per
qüestions de renda i/o per risc d'exclusió social, tinguin garantit, per part de la
Generalitat, l'accés a la suficiència alimentaria també en períodes no lectius,
especialment durant les vacances d'estiu, de primavera i d'hivern, així com els caps de
setmana.
4. Dotar dels recursos humans necessaris als Consells Comarcals i/o els Ajuntaments per
tal de no col·lapsar els serveis socials basics en el procés de tramitació de les beques
menjador, així com per facilitar la seva tramitació per part de les famílies
5. Comunicar els acords al Parlament de Catalunya, a les Conselleries d'Ensenyament, i
Benestar Social i Família.”
JOAN PIQUÉ ANDREU, REGIDOR, DIU: Abans de parlar de la moció nosaltres volem deixar
clar que qualsevol retallada, com especifiqueu vosaltres, de menjador estem en contra. Això
que quedi clar perquè de vegades políticament es pot utilitzar.
El transcurs va ser que quan vosaltres, PSC, veu presentar la moció, tots els companys de
l’Oposició que tinc no van trigar en dir ens hi afegim. L’únic va ser Progrés que, en aquest
cas, va afegir una sèrie de punts i quan Progrés va afegir aquests punts, l’única que va
contestar per correu, concretament tu que ets la representant de PSC, vas ser tu, que ja ho
veies bé.
Quan vas presentar aquesta moció vas dir que el Jesús et va dir que hi havia algunes coses
que no eren correctes i tu vas dir que aquesta moció l’havien presentat a tots els municipis i
que l’havien aprovat. No t’ho nego, si tu ho dius.
LOURDES RUIZ DOMÍNGUEZ, REGIDORA, DIU: CiU també l’ha aprovat a Esplugues, si ho
vols comentar amb els companys.
JOAN PIQUÉ ANDREU, REGIDOR, DIU: Mira, jo sóc de Convergència. Nosaltres som
Convergència i si això és real, que ho esbrinaré, em posaré em posaré en contra ....
LOURDES RUIZ DOMÍNGUEZ, REGIDORA, DIU: Hi ha una nota de premsa, si vols te la passo.
JOAN PIQUÉ ANDREU, REGIDOR, DIU: Tota la documentació i totes les coses s’han de llegir i
s’han de treballar, perquè una moció és prou important a l’hora d’aprovar-la.
Primerament, és una moció, i ho recrimino també als meus companys, de que no es base en
masses xifres, és una mica buida. Sí que hi ha un punt que dius que les beques han baixat
en 11 punts des del 2010, del 35 al 24. Jo no sé, jo exposaré unes xifres, el meu partit
exposarà unes xifres, no sé si cobrirà això d’aquí, però aquí tu no en parles de cap més.
És el fet, és la forma. Nosaltres no estem en contra d’aquesta moció, en el seu fons. Si és
real, perquè no s’utilitzi malament... però la forma no ens ha agradat. Jo penso que és un
document que es presenta a Ple i ha de tenir una mica més de context.
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Jo diré la meva, tu prens nota si creus que és precís i si creus que no es real, doncs
treballem-la, perquè com he dit és un document suficientment important i una moció l’han
de tenir molt en compte.
Començo, “El Departament d'Ensenyament en el curs 2014-2015 ha implantat un nou
model de beques menjador que garanteix ajuts de la meitat (50%) i de la totalitat
(100%) del servei de menjador. Fins ara (model també aplicat pel tripartit) s'atorgava
un 50% de l'import de l'ajut i, en casos extraordinaris, un 75%, però mai el 100% del
cost.
A més, atesa l'actual situació econòmica , s'ha contemplat una partida reservada fins
al mes de juny per si apareixen nous casos de gent que necessiti ajut completo
parcial.
Així dones, per primera vegada, aquest Govern de CiU, atorga beques pel 100% de
l'import total, així com segueix atorgant-ne al 50%, segons els criteris de l'IRSC (Índex
de Renda de Suficiència de Catalunya).
Un altre pas important que s'ha aconseguit és que tots els Consells comarcals apliquin els
mateixos criteris per a la concessió de beques, acordats en el grup de treball entre el
departament d'Ensenyament, les entitats municipalistes i els consells comarcals,
organismes que fins ara establien independentment els llindars de renda, per accedir a
aquests ajuts, finançats per la Generalitat però gestionats per ells. Així, les beques es
podran complementar i arribar al 100% en els casos que així ho requereixin.
L'objectiu és que el criteri que predomini a l'hora d'assignar una beca sigui l'índex de
renda de suficiència (IRSC), per tal de prioritzar així la part social i, a banda d’això,
que els criteris siguin comuns pel conjunt del territori. Així dones, 60 punts s'obtenen en
funció de l'Índex renda (una renda de zero euros et dóna 60 punts, i una renda igual o
superior a la mínima te'n dona O), 10 punts més si els serveis socials acrediten una
situació de risc social i 25 si la situació és greu. Els 15 punts restants es reparteixen en
funció de circumstancies com la monoparentalitat, la condició de família nombrosa i per
discapacitat de l'alumne o germans .
Les beques menjador s'atorguen a principis de cada curs, en base a les sol·licituds
presentades abans de l'inici del curs, seguint l'Índex de Renda de Suficiència de
Catalunya (IRSC). Ara bé, en el cas de detectar casos sobrevinguts, encara que no
s'hagi demanat la beca, es tramita d'ofici pel Departament. Els Directors deis centres
tenen instruccions ciares. Si malgrat tetes les mesures, detecten problemes de
malnutrició , ho han de comunicar ràpidament al Departament i aquest n’estudiarà el
cas amb celeritat per tal d'assignar , si s'escau, la beca pertinent.
Comentar que el Departament d'ensenyament mensualment va fent transferències als
Consells Comarcals pels conceptes de beques menjador i transport escolar.
Pel curs 2014-2015, el Departament va atorgar el mes d'octubre del 2014: 55.776
beques al 50% i 10.484 beques al 100%. Per tant, un total de 66.260 beques atorgades
i es va deixar una forquilla oberta d'entre 6.432 i 12.863 beques
pels Consells
Comarcals, les quals no poden superar el 50%. Podem arribar , per tant, a 79.123
beques atorgades pel curs 2014-2015 . El pressupost per beques del Departament no
només no ha disminuït malgrat la situació precària de les arques de la Generalitat , sinó
que ha augmentat fins als 45 M € (40,8 M € curs 2013-2014) per donar suport a les
famílies que més ho necessiten.
Mesures preventives
Una de les mesures preventives ha estat no augmentar més els preus deis menjadors
escolars . L'any 2004 el preu del dinar era de 4,65€, al 2008-2009 el preu ja era de
6,20€, pel tripartit. Actualment, sis cursos després , es manté el preu en 6,20€ . Aquest
Govern no ha tocat ni un cèntim del preu del menjador escolar
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Una altra mesura preventiva és la posada en marxa d'un protocol de detecció de
necessitats per tal que en tot el país hi hagi el mateix mecanisme per poder atendre les
necessitats derivades de la privació alimentaria.
I en relació a l'alimentació deis infants de Catalunya, cal dir que el Pacte per a la Infància
estableix en la pag. 41 "Ca/ assegurar Ja inversió pública necessària en infància per tal de
disposar d'un pressupost suficient, per garantir el desenvolupament deis infants de famílies
amb vulnerabilitat social en un entorn socio afectiu segur, capaç de cobrir totes les seves
necessitats i que els faciliti l'accés a l'educació, a la salut, a un habitatge digne i a una
alimentació saludable per capacitar-los per a la vida adulta en plena igualtat d'oportunitats. En
aquest sentit, és especialment rellevant consolidar el paper dels centres educatius no sols com
a promotors de socialització i aprenentatge, sinó també com a espais idonis per detectar situacions
d'alumnes amb indicis d'una alimentació deficient i/o inadequada. Cal destacar i potenciar el
paper que tenen aquests centres a l'hora d 'activar els dispositius necessaris perquè els infants
i els adolescents tinguin coberta la necessitat bàsica d 'alimentació" .
En aquest sentit, us detallem les principals actuacions que ha posat en marxa el
departament de Benestar Social i Família, a través de subvencions i/o programes, per
tal de garantir que els infants i adolescents disposen d’àpats més enllà de les pròpies
beques menjador:
- Un total de 26.455 infants van ser atesos l'any 2014 a través deis projectes
subvencionats per la convocatòria extraordinària adreçada a entitats socials per al
desenvolupament d'actuacions per a famílies vulnerables, especialment les que tenen
infants a càrrec, impulsada pel Departament de Benestar Social i Família .
Es van finançar amb 2,5 milions d'euros ajudes econòmiques i la prestació de serveis pera
cobrir les necessitats bàsiques d'alimentació, higiene personal, vestimenta, medicaments i
altres productes per promoure la millora o preservació de la salut, així com les
despeses de manteniment basic de la llar o altres de naturalesa similar de famílies amb
situació de vulnerabilitat. La convocatòria s'emmarca en el Pla integral de suport a la
família fins el 2016 que contempla entre els seus eixos donar suport a les famílies en
situació de vulnerabilitat, així com en la Llei 14/201O deis drets i tes oportunitats en la
infància i l’adolescència que incorpora la prevenció com a mètode d'abordatge en les
polítiques de protecció. També el Pacte per la Infància a Catalunya inclou entre d'altres
objectius implementar polítiques preventives i proactives, de caràcter estructural i
transversal, que garanteixin et desenvolupament de l’Infant en el seu medi, en un entorn
socioafectiu segur, capaç de cobrir les seves necessitats, que li faciliti l'accés a l'educació , a
la salut, a l'habitatge i et capaciti per a la vida adulta en igualtat d'oportunitats.
En total, l'any 2014 s'han beneficiat d'aquesta convocatòria extraordinària de subvencions 72
entitats socials, que han desenvolupat 80 projectes adreçats a famílies en situació de
vulnerabilitat. D'aquests, 37 corresponen a projectes vinculats a ajudes econòmiques i 43 a
iniciatives destinades a la prestació de serveis directes o indirectes.
Per aquest 2015, el Departament de Benestar Social i família ha tornat a convocar de
nou aquests ajuts i n'ha incrementat ta seva dotació fins arribar als 3 milions d'euros.
Accions especifiques durant l'estiu passat (2014) pera lluitar contra ta pobresa i per a
garantir la cobertura de les necessitats alimentaries bàsiques deis infants i adolescents.
En concret:
Obertura de 61 centres oberts durant tot l'estiu per garantir l'atenció de les necessitats
bàsiques d’alimentació deis infants amb un mínim de dos àpats equilibrats i saludables,
així com l’ampliació de places en els territoris on es va detectar la necessitat. Aquests
centres oberts, gestionats per entitats socials i per ajuntaments, durant el curs atenen a
infants i joves de famílies en risc d'exclusió social fora de l'horari lectiu per realitzar
activitats lúdiques i deures.
De la partida deis 4,5 milions que va destinar el Departament de Benestar Social i
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Família a les federacions d'educació en el lleure, 2,2 milions d'euros van ser
destinats a programes de beques i reforç de la cohesió social perquè infants i joves en
situació de vulnerabilitat poguessin gaudir durant l'estiu de tallers lúdics i colònies .
Es va posar a disposició deis equips basics d'atenció social, 1000 places becades arreu de la
xarxa pública d’albergs destinades a infants i adolescents en situació de risc del programa
"L'estiu és teu".
Per segon any consecutiu ets Casats Cívics de la Generalitat van desenvolupar
durant l'estiu dins del programa socioeducatiu "Jugar i llegir" el taller "Menjar sa,
tot és començar" on es treballava els hàbits d'higiene i alimentació, i s'oferien esmorzar
i berenar.”
Esta previst que aquestes mesures es realitzin durant aquest estiu 2015.
Ara tu prens nota i si vols comparem.
LOURDES RUIZ DOMÍNGUEZ, REGIDORA, DIU: Està molt bé Joan. Això és una declaració
d’intencions, però vull dir, que hi ha coses que no s’han fet. I saps què passa? Que
l’alimentació és un dret i una obligació moral de qualsevol govern de donar cobertura i el
govern de Convergència a la Generalitat no ho està fent. Hi ha infants, 1757 beques que no
han arribat. Els nanos tenen gana a l’estiu, els caps de setmana, han de menjar tots els
àpats al dia, dóna igual que sigui estiu. La gana no té vacances i el govern de la Generalitat
no ho està fent.
Tu saps quant ha disminuït en el pressupost en el programa per la infància i l’adolescència?
Ha disminuït un 2% respecte al 2012.
Hi ha una altra cosa. Saps quant dóna per les escoles bressol aquest any? Zero euros.
L’escola bressol té zero euros, que dóna el govern de la Generalitat.
Per tant, governar és prioritzar i prioritzar, en les polítiques de la infància vol dir prioritzarles al pressupost i el pressupost ha disminuït.
JESÚS BLANCO FLÓREZ, REGIDOR D’EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, RECURSOS HUMANS, I
CONVIVÈNCIA I SEGURETAT, DIU: Des del primer moment que es va plantejar aquesta
moció en la part de conclusions estàvem totalment d’acord, només era en la part expositiva
que pensàvem que s’havia d’acompanyar de dades més complertes i més relacionades amb
el coneixement que tenim, que és la comarca que és exponencial a la resta de Catalunya.
És una moció que té sentit, sobretot mentre no hi hagi cobertura per a totes les famílies que
entrin dins dels criteris i que quedin sense beca per manca de dotació pressupostària, des
d’aquest punt de vista té un sentit molt gran.
Evidentment que la crisis va a més, hi ha hagut un increment en la comarca d’un 20% de
més sol·licituds i això és una realitat, per tant, quan es fa la comparativa del govern d’ara,
del govern tripartit, jo crec que ara com abans, el govern tripartit, tampoc cobria les
necessitats que tenien d’alimentació els alumnes. Això és una realitat que es pot constatar.
En aquest sentit hem de mirar una mica endavant. El cert que és? que ha quedat al Baix
Llobregat 1757 alumnes sense beca quan reunien els requisits i aquesta és una primera
preocupació que des dels regidors d’Educació sempre hem estat treballant conjuntament en
representació del conjunt d’ajuntaments de diferents colors polítics.
És cert també que hi ha hagut avanços, el fet de que aquest any des del Departament
d’Ensenyament hi hagi la cobertura del 100% de beques als alumnes que ho necessiten, això
ha estat un avanç, ha estat un 15% el que ha representat aquestes beques. És una qüestió
evident. També és cert de que hi ha un 15,93% que s’ha quedat sense beca tenint els
requisits. Què passa? Que els ajuntaments acabem cobrint la gent que queda sense beca,
abans complementàvem del 50 al 100% ara acabem complementant moltes del 50 al 100% i
a més a més aquestes que han quedat fora i que tenen una necessitat.
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Hi ha una qüestió clara, la manca d’una alimentació equilibrada afecta al rendiment escolar i
això és una qüestió que es pot constatat. Quan tenim reunions al centre de directors de
centres escolars de la comarca es planteja, hi ha alumnes que venen sense esmorzar, que
els veiem, i fan mans i mànigues en voluntariats, molts d’aquests mestres, per ajudar a les
famílies. Això és una qüestió també evident.
També hi ha un altre element, aquesta cobertura que hi ha de beques, només és educació
infantil i primària, o sigui, hi ha un alumne que quan va a sisè de primària té beca i quan
passa a primer d’ESO es queda sense beca, l’hi ha canviat la situació familiar? La situació
econòmica? La situació d’atur? No. Vull dir, aquesta és una mancança important que també
reivindiquem i ja ho vam situar en la beca anterior que vam aprovar en aquest Ple municipal
referent a les beques. Aquest és un altre dèficit.
Si arribem al fons, això són apedaçats, són apedaçats, igual que una renda bàsica d’inserció
que tota persona que viu al país tingui garantida una quantitat econòmica per poder cobrir
les necessitats bàsiques, però mentre això no arribi i això hi ha una LP, s’està plantejant
avançar en aquesta direcció doncs s’ha de pal·liar amb beques de tot tipus, però en aquest
sentit si hi ha uns compromisos per part del Parlament de Catalunya, d’una solució com a
mínim a nivell de la precarietat en el terreny de l’alimentació, això s’ha de cobrir, sobretot en
la infància, aquesta és una qüestió evident.
Per tant, jo el que plantejo, jo també tinc moltes dades. Les que tu has dit ja les tinc. En el
sentit dels que s’ha quedat amb beca en el tram variable, els que s’han quedat en baixa
puntuació, sense disponibilitat pressupostària, els que superen el llindar, els que són per
temes de capitals mobiliaris, tot això està molt treballat, però la realitat és la que és.
JOAN PIQUÉ ANDREU, REGIDOR, DIU: (NO SE SENT IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ)
JESÚS BLANCO FLÓREZ, REGIDOR D’EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, RECURSOS HUMANS, I
CONVIVÈNCIA I SEGURETAT, DIU: (NO SE SENT IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ) mínim són les
beques que estan en el tram variable que han tingut una baixa disponibilitat pressupostària,
o sigui la seva puntuació global.... hi ha una quantitat econòmica i aquesta és una mica el
tall. Igual que fem nosaltres aquí. Quan plantegem una quantitat econòmica de beques i a
partir d’aquí fas una baremació.
JOAN PIQUÉ ANDREU, REGIDOR, DIU: Aquí a Santa Coloma hi ha famílies que s’han quedat
sense beca?
JESÚS BLANCO FLÓREZ, REGIDOR D’EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, RECURSOS HUMANS, I
CONVIVÈNCIA I SEGURETAT, DIU: Aquí a Santa Coloma alguna que havia tingut beca en
situacions anteriors, al canviar la baremació, que la baremació es situa en funció de la
quantitat econòmica, sí. Però és gent que queda coberta per l’Ajuntament. Què passa? Que
automàticament venen a parlar amb l’educadora social i també les pròpies directores diuen
que com es possible que aquesta família no tingui beca, va tenir l’any passat, no ha canviat
la seva situació .
JOAN PIQUÉ ANDREU, REGIDOR, DIU: S’ha lluitat això?
JESÚS BLANCO FLÓREZ, REGIDOR D’EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, RECURSOS HUMANS, I
CONVIVÈNCIA I SEGURETAT, DIU: Home, des del Consell Comarcal t’ho puc assegurar. Hem
tingut reunions amb la Directora General que porta el tema de beques, la Meritxell. Jo conec
el tema, sóc conseller d’Educació del Consell Comarcal i he participat en les negociacions
amb la Generalitat sobre aquest tema. Igual que dic i reconec els avanços que hi ha hagut a
un nivell... avanços en quin sentit? Abans, era el mes d’abril, i per això una de les qüestions
que nosaltres esmenàvem a la moció, igualment, les famílies no tenien resposta. Aquest any,
a l’octubre, la gran majoria de les famílies tenien la tranquil·litat de que tenien beca. Les
últimes han estat al desembre, si han creat algunes altres han estat per problemes de la
documentació, però no per part de la Generalitat. Això és una realitat. Per això dèiem en la
moció inicial, en la part expositiva, no podem aprovar coses que sí que corresponien a l’any
passat però no corresponien al curs actual.
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Ens hem de basar en dades reals i les que diu la moció són dades reals i tenen sentit.
JOAN PIQUÉ ANDREU, REGIDOR, DIU: Esbrinarem aquestes dades reals, les esbrinarem i
tornarem a parlar-ne.
Evidentment, el que nosaltres no volem i ho treballarem paral·lelament, és que cap família
d’aquí Santa Coloma es quedi sense beca.
JESÚS BLANCO FLÓREZ, REGIDOR D’EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, RECURSOS HUMANS, I
CONVIVÈNCIA I SEGURETAT, DIU: Està cobert des de la vessant municipal, però no des de la
vessant pública que en principi correspon a la Generalitat.
JOAN PIQUÉ ANDREU, REGIDOR, DIU: M’agradaria saber-ho.
JESÚS BLANCO FLÓREZ, REGIDOR D’EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, RECURSOS HUMANS, I
CONVIVÈNCIA I SEGURETAT, DIU: Els ajuntaments estem cobrint, per la proximitat, tot el
que no es cobreix per les aportacions generals, i això passa a les llars d’infants, pel
manteniment de les places de llar d’infants, passa en les beques de menjador de les llars
d’infants, avui mateix hem aprovat les bases, que eren una part de Diputació i l’altra part de
pressupost propi, per part de l Generalitat, no hi ha cap aportació per beca.
JOAN PIQUÉ ANDREU, REGIDOR, DIU: Contrastarem. M’han donat una informació i la
contrastarem i tornarem a parlar-ne.
Nosaltres, com hem dit, amb la forma de la moció no hi estem d’acord. No votarem en
contra, evidentment, no ho votarem perquè es pot utilitzar malament, però sí que ens
abstindrem.
APROVAT AMB VOTS A FAVOR DELS MEMBRES DELS GRUPS DE PROGRÉS (7), ERC
(1), PP (1), VISCC (1) I PSC (1) I ABSTENCIÓ DELS MEMBRES DEL GRUP DE CIU (2)

II.- PART DE CONTROL
A. Donar compte de les actes de les Juntes de Govern lliurades
Es fa constar que s’ha lliurat a tots els Regidors còpia íntegra de les actes de les sessions de
la Junta de Govern Local número 81/2011-2015 celebrada en sessió ordinària, el dia 12 de
març de 2015, i número 82/2011-2015 celebrada en sessió ordinària, el dia 26 de març de
2015.
ELS REGIDORS RESTEN ASSABENTATS
B. Donar compte de les llicències d’obres majors concedides
Es dóna compte al Ple de les llicències d’obres concedides des del darrer Ple ordinari, i que a
continuació es relacionen:
-

1/2015, Maria Dolores Palacios Martínez per construcció piscina exterior a l’Av.
Compte R.Berenguer núm. 191

-

6/2015, Sofía Moraño García per construcció piscina exterior al carrer Faisà, 13

ELS REGIDORS RESTEN ASSABENTATS
C. Donar compte de la relació de totes les resolucions dictades per l’Alcaldia i les
Regidories Delegades
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Durant el mes de març de 2015, per part de l’Alcaldia i les Regidories Delegades s’han dictat
els decrets relacionats a continuació i que resten a disposició de tots els integrants de la
Corporació que vulguin examinar-los.
RELACIÓ DE DECRETS DE L’ALCALDIA MARÇ DE 2015
Núm.

Data
decret

Àrea

65

02/03/2015

Convivència I
Seguretat

66

03/03/2015

Urbanisme

67

03/03/2015

Esports

68

03/03/2015

Recursos Humans

69

03/03/2015

Recursos Humans

70

03/03/2015

Recursos Humans

71

03/03/2015

Recursos Humans

72

04/03/2015

Urbanisme

73

05/03/2015

Recursos Humans

74

05/03/2015

75

05/03/2015

76

05/03/2015

Recursos Humans
Convivència I
Seguretat
Promoció
Econòmica

77

06/03/2015

Cultura

78

06/03/2015

Recursos Humans

79

09/03/2015

Cultura

80

10/03/2015

Medi Ambient

81

11/03/2015

82

11/03/2015

Convivència I
Seguretat
Secretaria

83

11/03/2015

Secretaria

84

12/03/2015

Salut

85

16/03/2015

Esports

86

16/03/2015

Esports

87

16/03/2015

Recursos Humans

88

16/03/2015

Recursos Humans

89

17/03/2015

90

18/03/2015

Serveis Socials
Convivència I
Seguretat

Assumpte
MULTES. Acord incoació sancions relació 15009295
Aprovació Pla Seguretat Salut Millores Espais públics amb
Procés Participatiu
Sol·licitud d’espais municipals per a reunions
informatives per part de Podem de Santa Coloma de
Cervelló
Aprovar la borsa de Tècnics/ques de cultura
Aprovar la contractació d'un funcionaria interí pel lloc de
treball de Tècnic de Cultura, personal funcionari interí
Aprovar la borsa de Tècnics/ques de salut pública
Aprovació complement de productivitat al Zelador
d'obres municipals per l'assumpció de tasques
d'elaboració gestió i control del PAU que legalment
l'ajuntament de Santa Coloma de Cervelló ha d'aprovar
pel desenvolupament de diversos actes i activitats
Classificació licitadors cte. Obra Pl. Constitució
obr.02_2014
Trienni personal Ajuntament
Substitució Secretaria
Autorització pas vehicles via de servei per calçotada
popular
Autorització funcionament i venda parada mercat no
sedentari, Jordi Fàbrega Roig
Autorització al Centre Sant Lluis a Colla drac i diables
Colònia Güell pels dissabtes
Concessió bestreta personal Ajuntament
Cessió sala Centre Sant Lluís
Aprovació liquidació definitiva tla pins i trituració de
restes Avda. Ramon Berenguer, 195B
MULTES. Incoació sancions de trànsit. relació 15010599
Autorització taula informativa PSC
Autorització taula informativa ERC
Finalització Exp. Sancionador 8/2014
Sol·licitud de materials i espais per la realització d’un
Casal d’Estiu
Sol·licitud d’espais municipals per a reunió informativa
per part del Sr. Xavier Ambrós
Aprovació Programa complementari de foment de
l'ocupació local. Projecte: "Centre Cívic Can Baruta.
Conserge 2015"
Trienni personal Ajuntament
Atorgament ajuts urgents
MULTES. Acord incoació relació 15011723
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Convivència I
Seguretat
Convivència I
Seguretat

91

18/03/2015

92

18/03/2015

93

20/03/2015

Hisenda

94

20/03/2015

Recursos Humans

96

23/03/2015

Recursos Humans

97

24/03/2015

Serveis Socials

98

25/03/2015

Hisenda

99

NO EXISTEIX

100

26/03/2015

Esports

101

26/03/2015

102

27/03/2015

103

27/03/2015

Recursos Humans

104

27/03/2015

Alcaldia

105

27/03/2015

Urbanisme

106

30/03/2015

Esports

107

30/03/2015

108

30/03/2015

109

31/03/2015

Convivència I
Seguretat
Promoció
Econòmica

Convivència I
Seguretat
Convivència I
Seguretat
Esports

MULTES. Proposta de sancions relació 15012048
MULTES. Resolució al·legacions relació 15011809
Aprovació de la modificació 3/2015 del pressupost
vigent. Incorporació de romanents afectats
Contractació conserge Can Baruta. Pla d'Ocupació Local
cofinançat per la Diputació de Barcelona
Contractació tècnica de salut pública (A2). Anna Maria
Roca
Atorgament ajuts urgents
Assumpte: Aprovació de la modificació 4/2015 del
pressupost vigent.
Sol·licitud d’espais municipals per a reunió informativa
per part del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya
MULTES. Acord incoació relació 15012806
Autorització funcionament atracció Plaça Vinyes
Pròrroga Comissió de Serveis a l'agent de la Policia Local
Jaime Maldonado Hernández
Delegació d'alcaldia
Expedient ocupació 2/2014. Liquidació taxa
Sol·licitud d’espais municipals per a reunió informativa
per part del Sr. Xavier Ambrós
MULTES. Acord incoació sancions relació 15013996
MULTES. Resolució al·legacions relació 15014080
Contractació serveis monitoratge poliesportiu

ELS REGIDORS RESTEN ASSABENTATS
D. Interpel·lacions, precs i preguntes
SANDRA AGUADÉ FERNÁNDEZ, REGIDORA, DIU: Sí, es en referència a que els veïns de Can
Lluch, segueixen amoïnats pel tema de la neteja de la riera,
Hi ha unes cases Marie Curie, al darrera hi ha arbres i molta malesa. Quant conclouran les
tasques de neteja? A més a més són aquells arbres que deixen anar aquell cotó i que molta
gent li té al·lèrgia.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Els arbres que fan aquest tipus de llavor es va estar
analitzant amb l’empresa de jardineria que fa el manteniment i la proposta que feien els
tècnics de l’empresa, era fer una poda molt dràstica per debilitar molt l’arbre i que llavors la
floració fos molt més menor i llavors i és el que en principi s’ha fet aquest any i a veure com
funciona aquesta mesura que s’ha pres en aquests moment.
Pel que fa a la riera, jo, ara mateix no sé l’estat en el que està la desbrossada.
Com sabeu hi ha uns plans d’ocupació que s’han agafat per fer rieres i que la primera riera
que han començat a fer és la de Can Lluch. S’ha començat amb les canyes perquè allà es
farà una prova experimental per intentar eliminar la canya americana, que és aquesta canya
invasora que a més a més té un creixement ultra ràpid i que fa molt difícil el manteniment.
En aquests moments fins on jo sé, perquè ara no hi estic el dia exactament de l’estat del
treball, feien tota la zona de canyes per poder fer aquesta prova experimental i després
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continuaran fins a la zona de Massó i Carol, fent tota la riera, i després aniran a altres rieres
del municipi.
LOURDES RUIZ DOMÍNGUEZ, REGIDORA, DIU: Sobre la instància que vam preguntar en el
Ple passat els grups de l’Oposició...
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Hem preparat tota la documentació, perquè analitzant
la petició és consultar la ponència, que ve a ser una part de l’arxiu municipal que ja està
localitzada i preparada i quan vulgueu està a disposició per venir a consultar-la.
Evidentment, no es pot entregar, perquè són no sé quants arxiu, però ja la tenim localitzada
i preparada perquè quan vulgueu la pugueu venir a consultar. En tot cas si voleu quedar
directament amb Urbanisme que és qui custodia la documentació, el dia que us vagi bé.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les vint hores i cinquanta-quatre
minuts, de la qual s’estén la present acta que, com a secretari, certifico.
Vistiplau Alcalde

Gerard Segú i López

El Secretari acctal.

Joan Sàbat i Olivé
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