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PLE ORDINARI NÚM. 9/2015-2019
A la seu de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, al Carrer Pau Casals, 26-34, el dia 17
de desembre de 2015, a les 19.00 hores, es reuneixen per celebrar Ple núm. 09/20152019, de caràcter ordinari, sota la Presidència del senyor Alcalde, Gerard Segú i López.
Assistits pel secretari, Juan Antonio Gil Lemus, que certifica.
ASSISTENTS A LA REUNIÓ
Gerard Segú López
Anna Martínez Almoril
Juan Ramon Vílchez Enríquez
Joan Piqué Andreu
Alfonso Muñoz Saura
Joan Bonastre Fort
Jesús Blanco i Flórez
Júlia Fernández Rodríguez
Miquel Carrión Molina
Candi Reyes Martín
Lourdes Ruiz Domínguez
Francisco Javier Belloso Garrido

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

Alcalde (PROGRÉS)
1a. tinent d’alcalde (PROGRÉS)
2n. tinent d’alcalde (ERC-AM)
3r. tinent d’alcalde (CiU)
4t. tinent d’alcalde (PROGRÉS)
Regidor (PROGRÉS)
Regidor (PROGRÉS)
Regidora (ERC-AM)
Regidor (ACCIÓ)
Regidor (ACCIÓ)
Regidora (PSC-CP)
Regidor (PP)

Juan Vélez Sánchez

; Regidor (VISCC)

(s’incorpora a la sessió en el punt C de la Part de Control)

ORDRE DEL DIA
I.- PART RESOLUTIVA

1.

SECRETARIA
1.1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors corresponents a les actes de la
sessions del dia 29 d’octubre de 2015, de caràcter ordinari, del dia 23 de novembre
de 2015, de caràcter extraordinari i del dia 26 de novembre de 2015, de caràcter
ordinari

2.

CONSUM
2.1. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 492 /2015, de data 24 de novembre de
2015 relatiu al nomenament de representant d’aquest Ajuntament a l’ assemblea
Xarxa Local de Consum.

3.

EDUCACIÓ
3.1. Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló a la Xarxa de
Projectes de Participació Infantil

4.

ESPORTS
4.1. Adhesió al Protocol general de col·laboració amb els ens locals de la província de
Barcelona per establir les línies generals i les obligacions que regularan el servei de
préstec de material esportiu i recreatiu d’Esports de la Diputació de Barcelona
4.2. Aprovació Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i
l’entitat CB MONTPEDRÓS, pel desenvolupament i promoció d’activitats esportives
2015-2016
4.3. Aprovació Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i
l’entitat CLUB ESCACS COLÒNIA GÜELL, pel desenvolupament i promoció d’activitats
esportives 2015-2016
4.4. Aprovació Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i
l’entitat CLUB ESPORTIU RÍTMICA MEDITERRÀNIA, pel desenvolupament i promoció
d’activitats esportives 2015-2016
4.5. Aprovació Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i
l’entitat CLUB ESPORTIU FUTSAL MONTPEDRÓS, pel desenvolupament i promoció
d’activitats esportives 2015-2016
4.6. Aprovació Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i
l’entitat CLUB ARTS MARCIALS TRADICIONALS SANTA COLOMA DE CERVELLÓ, pel
desenvolupament i promoció d’activitats esportives 2015-2016
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4.7. Aprovació Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i
l’entitat CE EUSEBI GÜELL, pel desenvolupament i promoció d’activitats esportives
2015-2016
4.8. Aprovació Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i
l’entitat CE SANTA COLOMA, pel desenvolupament i promoció d’activitats esportives
2015-2016
4.9. Aprovació Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i
l’entitat AE SANT LLUÍS, pel desenvolupament i promoció d’activitats esportives
2015-2016
4.10. Aprovació Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló i l’entitat AMPA ESCOLA COLONIA GÜELL, pel desenvolupament i promoció
d’activitats esportives 2015-2016
4.11. Aprovació Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló i l’entitat AMPA ESCOLA PLA VINYES, pel desenvolupament i promoció
d’activitats esportives 2015-2016
4.12. Aprovació Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló i l’entitat AMPA ESCOLA MONTPEDRÓS, pel desenvolupament i promoció
d’activitats esportives 2015-2016
4.13. Aprovació Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló i l’entitat AMPA INSTITUT SANTA COLOMA DE CERVELLÓ, pel
desenvolupament i promoció d’activitats esportives 2015-2016
4.14. Aprovació Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló i l’entitat Aprovació Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Santa
Coloma de Cervelló i l’entitat ASSOCIACIÓ DONES PELS 4 CANTONS, pel
desenvolupament i promoció d’activitats esportives 2015-2016
4.15. Aprovació Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló
i
l’entitat
AGRUPACIÓ
EXCURSIONISTA
AMICS MUNTANYA,
pel
desenvolupament i promoció d’activitats esportives 2015-2016
5.

HISENDA
5.1. Aprovació inicial del pressupost general d’ingressos i despeses i de la plantilla de
personal de l’exercici 2016

6.

PATRIMONI
6.1. Ratificació del decret de l’Alcaldia núm. 510 relatiu a l’ Aprovació del Conveni de
col·laboració per l’acolliment de l’exposició “Living on the Edge. Conflictes i
reconciliació en ciutats dividides d’Europa

7.

RECURSOS HUMANS
7.1. Modificació parcial de la Relació de Llocs de treball de l’Ajuntament de Santa Coloma
de Cervelló

8.

SERVEIS SOCIALS
8.1. Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Santa coloma de Cervelló al conveni que
regula la cooperació i col·laboració administrativa entre l’Àrea Metropolitana de
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona per tal de poder garantir i dotar els municipis
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona dels serveis assistencials en l’àmbit de les
emergències socials
8.2. Conveni de col·laboració per a la gestió mancomunada del serveis d’atenció
domiciliaria entre el Patronat Comarcal de Serveis a la persona del Baix Llobregat i
Santa Coloma de Cervelló, corresponent als anys 2016- 2017
II.- PART DE CONTROL

A.
B.
C.
D.

Donar compte de les actes de les Juntes de Govern lliurades
Donar compte de les llicències d’obres majors concedides
Donar compte de la relació de totes les resolucions dictades per l’Alcaldia i les Regidories
Delegades
Interpel·lacions, precs i preguntes

ORDRE DEL DIA
I.- PART RESOLUTIVA
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1.

SECRETARIA
1.1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors corresponents a les actes
de la sessions del dia 29 d’octubre de 2015, de caràcter ordinari, del dia 23
de novembre de 2015, de caràcter extraordinari i del dia 26 de novembre
de 2015, de caràcter ordinari

Són presentades les actes de les sessions anteriors corresponents als dies 29 d’octubre de
2015, de caràcter ordinari, del dia 23 de novembre de 2015 de caràcter extraordinari i del
dia 26 de novembre, de caràcter ordinari.
Es detecta una errada en l’esborrany de l’acta de 26 de novembre de 2015, en el llistat de
decrets del mes de novembre hi ha tres decrets que no figuraven a la proposta i que es van
fer constar. Concretament els números 415, 421 i 449, el dictamen és correcte però a l’hora
de transcriure l’acta es va agafar l’erroni.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS REUNITS (12)
2.

CONSUM
2.1. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 492 /2015, de data 24 de
novembre de 2015 relatiu al nomenament de representant d’aquest
Ajuntament a l’ assemblea Xarxa Local de Consum.

Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament de data 17 de desembre 2015 del Decret d’Alcaldia
492/2015 que tot seguit es transcriu
[...
DECRET L’ALCALDIA NÚM. 492 /2015
Santa Coloma de Cervelló, 24 de novembre de 2015
Assumpte.- Nomenar representant d’aquest Ajuntament a l’ assemblea Xarxa Local
de Consum.
Antecedents
Atès que la regidora de Consum de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló ve
desenvolupant des de fa molts anys i amb la col·laboració de l’Àrea de Salut de i Consum de
la Diputació de Barcelona diferents activitats i eines per la defensa de les persones
consumidores del municipi com és l’OPIC municipal, també s’organitzen xerrades adreçades
a la població en general, tallers per les escoles, així com també campanyes informatives de
consum als comerciants locals.
Atès que s’ha començat una nova legislatura i que, per tant, s’ha de procedir a nomenar al
representant d’aquest Ajuntament a l’assemblea Xarxa Local de Consum.
Competència Orgànica.De conformitat amb l’article 53.1) del Reial Decret Legislatiu 2/2003, Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, que confereix a l’Alcalde les atribucions que la
legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.
En exercici de les meves facultats originàries
RESOLC:
Primer.- Designar al Sr. Ramon Vilchez i Enríquez regidor d’aquest Ajuntament, com a nou
representant d’aquest Ajuntament, a l’Assemblea Local de Consum.
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Segon.- Notificar la present resolució a la persona designada i a l’assemblea Xarxa Local de
Consum, per al seu coneixement i efecte oportuns.
Tercer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament la propera sessió que celebri, per al seu
coneixement.
ELS REGIDORS RESTEN ASSABENTATS (12)
3.

EDUCACIÓ
3.1. Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló a la
Xarxa de Projectes de Participació Infantil

I. Dades de l’expedient
Objecte.- Consell d’Infants de Santa Coloma de Cervelló
Sol·licitant.- Departament d’Educació.
Expedient.- 08/2015 (codi QGCF M100-B118-B120)
II. ANTECEDENTS DE FET
L’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló té un llarg recorregut en l’aposta per processos
de participació de la ciutadania en diversos àmbits de la gestió municipal.
Aquesta aposta es vol complementar amb noves iniciatives innovadores que aprofundeixin en
la relació, coneixement i implicació entre la ciutadania i el consistori.
Fomentar la relació, la participació ciutadana i el treball en xarxa són propostes que ens vam
marcar com a reptes en el nou pla de Treball del Projecte Educatiu de Ciutat de Santa
Coloma de Cervelló, aprovat a l’abril del 2011.
Un dels àmbits en què hi ha un gran interès és en el de fomentar l’aprenentatge per a una
participació responsable i compromesa, que ofereixi no només espais de proposta, sinó
també de debat, reflexió i construcció de consensos amb responsabilitat, empoderament i
aprenentatge col·lectiu entre la ciutadania i la pròpia institució.
En aquest sentit, es considera d’especial importància introduir aquesta dinàmica, com a
escola de participació, formació en la responsabilitat, aprenentatge del bé comú i
conscienciació sobre la gestió pública i la presa de decisions comunitària ja des de la
infància, persones que són ciutadanes de ple dret avui i que, especialment, seran
protagonistes de la nostra societat en el futur.
La Diputació de Barcelona ha fet un treball interessant en aquest sentit, a través de la Xarxa
de Participació Infantil, i del suport que ofereix per a la creació i desenvolupament de
projectes de Consells d’Infants.
La constitució d’un Consell d’Infants al nostre municipi, significaria un aprofundiment en el
compromís polític i social de disposar d’un municipi i un Ajuntament on la participació formi
part de la dinàmica pròpia i natural del funcionament local.
L’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló ha sol·licitat acompanyament a la Diputació de
Barcelona per crear i desenvolupar el projecte del Consell d’Infants de Santa Coloma de
Cervelló, i en aquest sentit, ja s’ha confirmat i estem ja estem rebent suport per part dels
equips tècnics de la Diputació, a través del qual s’han establert els objectius i les pautes per
començar a elaborar el Projecte pel Consell d’Infants de Santa Coloma de Cervelló.
(ANNEX I)
Aquest interès local de l’Ajuntament, a més, se sustenta en tot un seguit d’iniciatives i
normes de més ampli abast.
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L’any 1989, l’Assemblea General de les Nacions Unides adopta la Convenció sobre els drets
de l’Infant, on estableix i reconeix per primera vegada, els drets civil, polítics, econòmics,
socials i culturals dels menors de 18 anys.
Catalunya fa seva aquesta Convenció a la resolució 194/IIII, de 7 de març de 1991.
L’any 1997 es va iniciar La Xarxa de Projectes de Participació Infantil. Aquests projectes
s’han anat impulsant, primer amb el suport de l’Àrea d’Educació i, actualment amb el suport
de l’Àrea d’atenció a les persones de la Diputació de Barcelona. Durant aquests anys,
municipis de Catalunya s’han anat adherint a aquesta Xarxa, de manera que actualment ja
en són 35 municipis els adherits.
III.- Règim jurídic
·

·

Tal com diu la Llei 14/2010, dels drets i oportunitats de la infància i adolescència de
Catalunya, els infants i adolescents són considerats subjectes de dret i per aquesta
raó ofereix la promoció d’òrgans participatius, per tal que els infants puguin ser
actius en la vida pública. En el Títol 1 (art. 27) queden regulats els Consells de
participació dels infants i adolescents.
D’acord amb el Decret 200/2013, de 23 de juliol, dels Consells de Participació
Territorial i Nacional dels Infants i Adolescents de Catalunya, on sorgeix la primera
concreció amb la voluntat de desenvolupar la Llei 14/2010, s’inicia la proposta per
elaborar el Projecte pel Consell d’Infants de Santa Coloma de Cervelló.

A la vista de l’exposat es proposa al Ple, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la sol·licitud d’adhesió a la Xarxa de Projectes de Participació Infantil, que
figura a l’expedient.
Segon.- Validar el Projecte pel Consell d’Infants de Santa Coloma de Cervelló.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS REUNITS (12)
4.

ESPORTS

4.1. Adhesió al Protocol general de col·laboració amb els ens locals de la

província de Barcelona per establir les línies generals i les obligacions que
regularan el servei de préstec de material esportiu i recreatiu d’Esports de
la Diputació de Barcelona

I. Dades de l’expedient
Objecte.Part.Expedient.-

Adhesió al Protocol servei préstec material Esportiu
Diputació de Barcelona
01/2015 (codi QGCF P100-C116-C117)

II.- Antecedents
1. Atès que l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló ja fa temps que gaudeix del
servei de préstec de material esportiu i recreatiu d'Esports de la Diputació de
Barcelona.
2. Atès que l’Ajuntament està interessat en mantenir l’adhesió al protocol general donat
que suposa un estalvi econòmic en el lloguer d’infraestructures i en la contractació
d’activitats lúdiques i esportives.
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3. Atès l’anunci del Protocol general de col·laboració amb els ens locals de la província
de Barcelona per establir les línies generals i les obligacions que regularan el servei
de préstec de material esportiu i recreatiu d'Esports de la Diputació de Barcelona
publicat al BOPB el passat dilluns, 30 de març de 2015 exposa:
[...]
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis d'Esports
ANUNCI sobre el Protocol general de col·laboració amb els ens locals de la província de
Barcelona per establir les línies generals i les obligacions que regularan el servei de préstec
de material esportiu i recreatiu d'Esports de la Diputació de Barcelona
La Junta de Govern de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 12
de marc de 2015, ha aprovat un Dictamen (núm. 117/15), el text íntegre del qual es el
següent:
"ANTECEDENTS.
Dins de les competències pròpies dels governs locals establertes en l'art. 84 de l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya aprovat per Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, i d'acord tant
amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de regim local (arts. 31 i 36) com amb el text
refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya (arts. 66.2 i 91), aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, la Diputació de Barcelona assisteix i coopera amb els
municipis del seu àmbit territorial, especialment amb els de menor capacitat econòmica i de
gestió.
Esports de la Diputació de Barcelona te com a missió contribuir a la millora de la qualitat de
vida de la ciutadania, tot cooperant amb els ens locals en l’àmbit dels serveis i les activitats
esportives, mitjançant la practica física esportiva i vol reafirmar el seu compromís amb el
municipalisme posant al servei dels ajuntaments els seus mitjans i coneixements, amb la
voluntat de fer-los costat en allò que necessitin per enfortir i dinamitzar l'esport local.
Amb l'objectiu de reforçar el suport i la col·laboració amb els ens locals del seu territori,
concretament en l’àmbit de les competències que en matèria d'esports tenen legalment
atribuïdes, ofereix als ens locals de la província de Barcelona el servei de préstec de material
esportiu i recreatiu, per tal de contribuir a la dinamització d'activitats fisic-esportives als
municipis.
La Junta de Govern de la Corporació, en sessió de data 21 de febrer de 2008, va aprovar un
Protocol de Préstec de Material Esportiu i Recreatiu, el qual va ser prorrogat fins el 31 de
desembre de 2015, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 27 d'octubre de 2011.
Actualment, a la vista de l’experiència del servei de préstec als ens locals, cal replantejar el
protocol existent, així com adequar-lo a les previsions derivades de les noves normatives
vigents i que son aplicables, en el seu cas, als esdeveniments per als quals es facilita el
material esportiu.
Per tal de poder fer efectiva la col·laboració i gaudir del servei de préstec de material
esportiu i recreatiu, que de forma gratuïta es posa a la seva disposició, els ens locals
interessats hauran de formalitzar la seva adhesió a aquest Protocol, mitjançant l’adopció del
corresponent acord per l’òrgan competent i donar-ne trasllat a Esports de la Diputació de
Barcelona per al seu coneixement i efectes.
En base a les consideracions adduïdes, la Diputació de Barcelona ha elaborat aquest Protocol
com a marc d’actuació i relació amb els ens locals de la província per als anys vinents.
Per Acord adoptat per la Junta de Govern en sessió de data 12 de marc de 2015, es va
aprovar la minuta del present Protocol General, que es regira per les següents.
CLAUSULES.
1.- OBJECTE I ADHESIO AL PROTOCOL GENERAL.
1.1.-Objecte.
Es objecte del present Protocol General establir les línies que regularan la col·laboració amb
els ens locals per tal de poder gaudir del servei de préstec de material esportiu i recreatiu
d'Esports de la Diputació de Barcelona.
1.2.- Adhesió al Protocol General.
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1.2.1.- La Diputació de Barcelona (Esports) i els ens locals adherits a aquest Protocol General
reben la consideració de parts i es consideren vinculats per aquest instrument.
1.2.2.- Els ens locals que s'adhereixin al present Protocol General hauran d'adoptar l'acord
pertinent per l’òrgan competent de llur Corporació, en el qual hi constarà l’acceptació
expressa de les condicions que hi figuren al Protocol, i donar-ne trasllat a Esports de
Diputació de Barcelona.
1.2.3.- Amb l’adhesió a aquest Protocol General, de mutu acord i voluntàriament, la
Diputació de Barcelona (Esports) i els ens locals adherits estableixen una relació continuada
de col·laboració.
2.- MATERIAL OBJECTE DE PRÉSTEC.
Esports de Diputació de Barcelona ofereix als ens locals adherits al present Protocol General
el servei de préstec, amb caràcter gratuït, del material esportiu i recreatiu que es relaciona al
web http://www.diba.cat/esports, el qual es mantindrà actualitzat de forma permanent.
3.- COMPROMISOS I OBLIGACIONS DE LES PARTS.
a) La Diputació de Barcelona (Esports).
Un cop rebuda una petició de préstec de material esportiu efectuada per un ens local, es
comprovarà la seva adhesió al present Protocol, requisit previ i indispensable per ser
beneficiari d'aquest servei, i s'iniciaran els tràmits següents per tal de donar curs a la seva
sol·licitud:
• Acordar el préstec i posar a disposició de l’ens local sol·licitant el material esportiu i
recreatiu sol·licitat i que figura en el web corporatiu.
• Assessorar els ens locals de la província de Barcelona en relació al trasllat i a la utilització
del material sol·licitat.
• Facilitar el material en les condicions adequades per al seu us. Degut al seu caràcter
itinerant, aquest material es pot veure deteriorat pel seu us continuat, la qual cosa pot
comportar que en el moment de disposar-ne sigui substituït per un altre de característiques
anàlogues.
b) De l'ens local adherit.
• Efectuar la reserva del material per tal de garantir la seva disponibilitat.
• Recollir el material cedit en préstec del magatzem on es trobi dipositat, l’adreça del qual li
serà facilitada per Esports de la Diputació de Barcelona, transportar-lo al lloc designat per a
la seva ubicació i retornar-lo, un cop finalitzada l'activitat, en les mateixes condicions en les
que es va cedir. El transport i els operaris necessaris per a la recollida, instal·lació, retirada i
retorn del material aniran a càrrec de l'ens local sol·licitant.
• Designar un/a tècnic/a que faci d'interlocutor/a amb la Diputació per a qualsevol qüestió
que es pugui plantejar en relació al material prestat.
• Complir els protocols d’actuació que s'estableixin per la Diputació en aplicació de la
normativa vigent o com a conseqüència dels sistemes informàtics utilitzats.
• Assumir, en la seva condició de sol·licitant, la responsabilitat civil derivada tant de l’ús,
com del transport del material cedit en préstec, ja sigui per les activitats organitzades per
ell, com per les que organitzin les entitats del seu àmbit territorial, sense perjudici de que
exigeixin a aquestes que assumeixin aquesta responsabilitat mitjançant la contractació d'una
pòlissa d'assegurances quan siguin les beneficiaries finals del préstec de material.
• Tenir cura del material cedit, així com de la seva reparació, cas que es produeixi un
deteriorament greu del mateix, assumint les despeses que se'n puguin derivar.
• Assumir el cost real o de reposició del material cedit, cas de que es produís la pèrdua o el
robatori del mateix durant el període de préstec, prèvia comunicació a Esports de la
Diputació de Barcelona, que podrà facilitar-li els possibles proveïdors en funció de les
característiques concretes del material de que es tracti o procedir a l’adquisició de nou
material, tot repercutint el seu cost a l'ens local.
• Comunicar a Esports de la Diputació de Barcelona qualsevol incidència que s'hagi produït
en el període de cessió del material de préstec.
• Facilitar a Esports de la Diputació de Barcelona la informació que li sigui sol·licitada amb
l'objectiu d'avaluar el servei de préstec de material.
• Instal·lar el material en l’àmbit territorial de l'ens local sol·licitant.
• Donar compliment a la normativa següent:
- Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de
l'esport.
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- Decret 56/2003, de 4 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisic-esportives en el medi
natural, quan es tracti de material cedit, amb el qual es practiqui alguna de les activitats
previstes a l'annex I de l'esmentat Decret.
- Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.
- Decret 55/2012, de 29 de maig, pel qual es modifica el Decret 58/2010, de 4 de maig, de
les entitats esportives de Catalunya.
- Real Decreto 849/1993, de 4 de junio, por el que se determinan las prestaciones mínimas
del Seguro Obligatorio Deportivo.
- Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i
activitats recreatives.
- Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a
adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.
- Complir amb la normativa vigent en funció del lloc on s'instal·li el material cedit.
4.- FORMALITZACIO I EFECTIVITAT DEL PRÉSTEC.
Un cop formalitzada l’adhesió al present Protocol, començarà la seva efectivitat, essent
necessari complimentar el formulari de sol·licitud del material esportiu cada cop que sigui
necessari disposar-ne, mitjançant el canal establert a tal efecte.
Esports de la Diputació de Barcelona donarà curs a la sol·licitud i ho comunicarà a l'ens local
sol·licitant.
5.- FINANCAMENT.
El servei de préstec te caràcter gratuït. No obstant això, totes les despeses de transport i
personal necessari per a la recollida, instal·lació, retirada i retorn del material, aniran a
càrrec de l'ens local beneficiari.
Tanmateix, en el seu cas, l'ens local beneficiari assumeix les despeses derivades de la
reparació o reposició del material robat, extraviat o greument malmès.
6.- PROTECCIO DE DADES DE CARACTER PERSONAL.
D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal i la normativa que la desenvolupa, la Diputació informa en aquest acte als ens
locals que s'adhereixin al present Protocol de la incorporació de les dades personals
necessàries per a la gestió i execució dels documents derivats d'aquest protocol a un fitxer
de la seva titularitat.
7.- VIGENCIA, MODIFICACIO, EXTINCIO DEL PROTOCOL I JURISDICCIO COMPETENT.
La vigència d'aquest protocol te caràcter indefinit.
L'ens local adherit podrà revocar la seva adhesió al Protocol, comunicant-ho a Esports de la
Diputació de Barcelona amb una antelació mínima d'un mes respecte de la data en que es
prevegi la seva efectivitat, i sempre que no hi hagi en curs un servei de préstec de material.
En qualsevol cas, la Diputació podrà resoldre unilateralment l’aplicació d'aquest Protocol per
incompliment per part de l'ens local de les clàusules, condicions i compromisos continguts en
el mateix.
Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i compliment del present
Protocol, seran resoltes per la jurisdicció Contenciosa-Administrativa dels Jutjats i Tribunals
de Barcelona, sense perjudici de sotmetre-les prèviament
a la via de conciliació arbitral que correspongui, si així ho acorden les parts."
Barcelona, 20 de marc de 2015
La Secretaria delegada, Rosa Maria Artiaga Gil
[...]
III.- Règim jurídic
I.- L’article 4.c del reial Decret Legislatiu 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 Socials, les universitats públiques, les comunitats
autònomes, les entitats locals, organismes autònoms i la resta d’entitats, o els que
formalitzin aquests organismes i entitats entre si.
II.- L’article 191.1 del DL 2/2003, de 28 d’abril (TRLCAP) pel que s’aprova el Text refós de la
Llei Municipal i de Règim Local estableix que l’Administració de la generalitat i els ens locals
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poden establir convenis sobre serveis locals o assumptes d’interès comú, per tal
d’instrumentar fórmules assistencials d’assistència i cooperació econòmica , tècnica i
administrativa.
III.- L’article 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament
d’obres, Activitats i Serveis (ROAS), permet determinar la competència del Ple per a la seva
aprovació amb el quòrum de majoria simple.
IV.- Competència orgànica
Atès que en data, 31-10-91 el Ple d'aquesta Corporació va aprovar la normativa reguladora
dels convenis de col·laboració.
A la vista de l’exposat es proposa al Ple, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’adhesió al Protocol General de col·laboració amb els ens locals de la
província de Barcelona per establir les línies generals i les obligacions que regularan el servei
de préstec de material esportiu i recreatiu d'Esports de la Diputació de Barcelona, acceptant
les condicions abans esmentades.
Segon.- Notificar el present acord a l’Àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS REUNITS (12)
4.2. Aprovació Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma de

Cervelló i l’entitat CB MONTPEDRÓS, pel desenvolupament i promoció
d’activitats esportives 2015-2016

I. Dades de l’expedient
Objecte.Conveni de col·laboració amb l’entitat CB Montpedrós
Part.CB Montpedrós
Expedient.- 11/2015 (codi QGCF P100-C116-C117)
II.- Antecedents
Vist el Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de
l’esport, en el Capítol 2 De l’Administració local, Article 39, Correspon als municipis: a)
Promoure de manera general l’activitat física i l’esport en llur àmbit territorial, especialment
en l’àrea escolar, i fomentar les activitats físiques de caire extraescolar i recreatives en el
marc de les directrius de la Generalitat de Catalunya. [...]
f) Cooperar amb altres ens
públics o privats per al compliment de les finalitats assenyalades per aquesta Llei.
Atès que és voluntat d’aquest Consistori fomentar la pràctica de l’activitat física i l’esport, en
totes les seves variants, edats i col·lectius, entre elles la promoció de l’activitat física per
tothom, i donar suport a aquelles iniciatives tendents al desenvolupament d’activitats físicoesportives i que potenciïn la participació ciutadana.
Atès que l’entitat esportiva Club Bàsquet Montpedrós, i amb seu social al municipi, ha
manifestat la voluntat de signar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Santa
Coloma de Cervelló, que inclourà les seves activitats esportives de la temporada 2015-2016,
i que ha expressat la voluntat de continuar-les desenvolupant en el futur.
III.- Règim jurídic
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Atès que d'acord amb allò que disposa l'article 240.1 del RDL 2/2003, de 28 d’abril pel que
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els ens locals poden
atorgar subvencions i ajuts de contingut econòmic o d'una altra naturalesa a favor d'entitats
públiques o privades i de particulars que fan activitats que complementen o supleixen les
competències locals tot comprovant l'aplicació efectiva de les mesures de foment a la
finalitat prevista.
IV.- Competència orgànica
Atès que en data, 31-10-91 el Ple d'aquesta Corporació va aprovar la normativa reguladora
dels convenis de col·laboració.
A la vista de l’exposat es proposa al Ple, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló amb l’entitat Club Bàsquet Montpedrós, que figura a l’expedient.
Segon.- APROVAR l’aportació de vuit-cents quaranta euros amb trenta-vuit cèntims
(840,38 €) a l’entitat Club Bàsquet Montpedrós.
Tercer.- DISPOSAR la despesa amb càrrec a la partida número 32.341.48000 de “Aportació
a Entitats Esportives” del pressupost 2015 i tal com s’indica al document Annex 1 adjunt.
Quart.- FACULTAR al regidor delegat d’esports, el senyor Joan Piqué i Andreu, per la
signatura del conveni abans esmentat.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a la Regidoria d'Economia i hisenda.
Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat interessada.
APROVAT AMB VOTS A FAVOR DELS MEMBRES DELS GRUPS DE PROGRÉS (5), ERC
(2), CIU (1), PSC (1) I VISCC (1) I ABSTENCIÓ DELS MEMBRES DEL GRUP D’ACCIÓ
(2)
4.3. Aprovació Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma de

Cervelló i l’entitat CLUB ESCACS COLÒNIA GÜELL, pel desenvolupament i
promoció d’activitats esportives 2015-2016

I. Dades de l’expedient
Objecte.- Conveni de col·laboració amb l’entitat Club d’Escacs Colònia Güell
Part.- Club d’Escacs Colònia Güell
Expedient.- 12/2015 (codi QGCF P100-C116-C117)
II.- Antecedents
Vist el Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de
l’esport, en el Capítol 2 De l’Administració local, Article 39, Correspon als municipis: a)
Promoure de manera general l’activitat física i l’esport en llur àmbit territorial, especialment
en l’àrea escolar, i fomentar les activitats físiques de caire extraescolar i recreatives en el
marc de les directrius de la Generalitat de Catalunya. [...]
f) Cooperar amb altres ens
públics o privats per al compliment de les finalitats assenyalades per aquesta Llei.
Atès que és voluntat d’aquest Consistori fomentar la pràctica de l’activitat física i l’esport, en
totes les seves variants, edats i col·lectius, entre elles la promoció de l’activitat física per
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tothom, i donar suport a aquelles iniciatives tendents al desenvolupament d’activitats físicoesportives i que potenciïn la participació ciutadana.
Atès que l’entitat esportiva Club Escacs Colònia Güell, i amb seu social al municipi, ha
manifestat la voluntat de signar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Santa
Coloma de Cervelló, que inclourà les seves activitats esportives de la temporada 2015-2016,
i que ha expressat la voluntat de continuar-les desenvolupant en el futur.
III.- Règim jurídic
Atès que d'acord amb allò que disposa l'article 240.1 del RDL 2/2003, de 28 d’abril pel que
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els ens locals poden
atorgar subvencions i ajuts de contingut econòmic o d'una altra naturalesa a favor d'entitats
públiques o privades i de particulars que fan activitats que complementen o supleixen les
competències locals tot comprovant l'aplicació efectiva de les mesures de foment a la
finalitat prevista.
IV.- Competència orgànica
Atès que en data, 31-10-91 el Ple d'aquesta Corporació va aprovar la normativa reguladora
dels convenis de col·laboració.
A la vista de l’exposat es proposa al Ple, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló amb l’entitat Club Escacs Colònia Güell, que figura a l’expedient.
Segon.- APROVAR l’aportació de dos-cents cinquanta-set euros amb setanta-nou
cèntims (257,79 €) a l’entitat Club Escacs Colònia Güell.
Tercer.- DISPOSAR la despesa amb càrrec a la partida número 32.341.48000 de “Aportació
a Entitats Esportives” del pressupost 2015 i tal com s’indica al document Annex 1 adjunt.
Quart.- FACULTAR al regidor delegat d’esports, el senyor Joan Piqué i Andreu, per la
signatura del conveni abans esmentat.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a la Regidoria d'Economia i hisenda.
Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat interessada.
APROVAT AMB VOTS A FAVOR DELS MEMBRES DELS GRUPS DE PROGRÉS (5), ERC
(2), CIU (1), PSC (1) I VISCC (1) I ABSTENCIÓ DELS MEMBRES DEL GRUP D’ACCIÓ
(2)
4.4. Aprovació Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma de

Cervelló i l’entitat CLUB ESPORTIU RÍTMICA MEDITERRÀNIA,
desenvolupament i promoció d’activitats esportives 2015-2016

I. Dades de l’expedient
Objecte.Part.Expedient.-

Conveni de col·laboració amb l’entitat Club Esportiu Rítmica Mediterrània
Club Esportiu Rítmica Mediterrània
13/2015 (codi QGCF P100-C116-C117)

II.- Antecedents
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Vist el Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de
l’esport, en el Capítol 2 De l’Administració local, Article 39, Correspon als municipis: a)
Promoure de manera general l’activitat física i l’esport en llur àmbit territorial, especialment
en l’àrea escolar, i fomentar les activitats físiques de caire extraescolar i recreatives en el
marc de les directrius de la Generalitat de Catalunya. [...]
f) Cooperar amb altres ens
públics o privats per al compliment de les finalitats assenyalades per aquesta Llei.
Atès que és voluntat d’aquest Consistori fomentar la pràctica de l’activitat física i l’esport, en
totes les seves variants, edats i col·lectius, entre elles la promoció de l’activitat física per
tothom, i donar suport a aquelles iniciatives tendents al desenvolupament d’activitats físicoesportives i que potenciïn la participació ciutadana.
Atès que l’entitat esportiva Club Esportiu Rítmica Mediterrània, i amb seu social al
municipi, ha manifestat la voluntat de signar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament
de Santa Coloma de Cervelló, que inclourà les seves activitats esportives de la temporada
2015-2016, i que ha expressat la voluntat de continuar-les desenvolupant en el futur.
III.- Règim jurídic
Atès que d'acord amb allò que disposa l'article 240.1 del RDL 2/2003, de 28 d’abril pel que
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els ens locals poden
atorgar subvencions i ajuts de contingut econòmic o d'una altra naturalesa a favor d'entitats
públiques o privades i de particulars que fan activitats que complementen o supleixen les
competències locals tot comprovant l'aplicació efectiva de les mesures de foment a la
finalitat prevista.
IV.- Competència orgànica
Atès que en data, 31-10-91 el Ple d'aquesta Corporació va aprovar la normativa reguladora
dels convenis de col·laboració.
A la vista de l’exposat es proposa al Ple, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló amb l’entitat Club Esportiu Rítmica Mediterrània, que figura a l’expedient.
Segon.- APROVAR l’aportació de vuit-cents noranta-nou euros amb noranta-cinc
cèntims (899,95 €) a l’entitat Club Esportiu Rítmica Mediterrània.
Tercer.- DISPOSAR la despesa amb càrrec a la partida número 32.341.48000 de “Aportació
a Entitats Esportives” del pressupost 2015 i tal com s’indica al document Annex 1 adjunt.
Quart.- FACULTAR al regidor delegat d’esports, el senyor Joan Piqué i Andreu, per la
signatura del conveni abans esmentat.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a la Regidoria d'Economia i hisenda.
Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat interessada.
APROVAT AMB VOTS A FAVOR DELS MEMBRES DELS GRUPS DE PROGRÉS (5), ERC
(2), CIU (1), PSC (1) I VISCC (1) I ABSTENCIÓ DELS MEMBRES DEL GRUP D’ACCIÓ
(2)
4.5. Aprovació Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma de

Cervelló i l’entitat CLUB ESPORTIU FUTSAL MONTPEDRÓS,
desenvolupament i promoció d’activitats esportives 2015-2016
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I. Dades de l’expedient
Objecte.Conveni de col·laboració amb l’entitat Club Esportiu Futsal Montpedrós
Part.Club Esportiu Futsal Montpedrós
Expedient.- 14/2015 (codi QGCF P100-C116-C117)
II.- Antecedents
Vist el Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de
l’esport, en el Capítol 2 De l’Administració local, Article 39, Correspon als municipis: a)
Promoure de manera general l’activitat física i l’esport en llur àmbit territorial, especialment
en l’àrea escolar, i fomentar les activitats físiques de caire extraescolar i recreatives en el
marc de les directrius de la Generalitat de Catalunya. [...]
f) Cooperar amb altres ens
públics o privats per al compliment de les finalitats assenyalades per aquesta Llei.
Atès que és voluntat d’aquest Consistori fomentar la pràctica de l’activitat física i l’esport, en
totes les seves variants, edats i col·lectius, entre elles la promoció de l’activitat física per
tothom, i donar suport a aquelles iniciatives tendents al desenvolupament d’activitats físicoesportives i que potenciïn la participació ciutadana.
Atès que l’entitat esportiva Club Esportiu Futsal Montpedrós, i amb seu social al municipi,
ha manifestat la voluntat de signar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Santa
Coloma de Cervelló, que inclourà les seves activitats esportives de la temporada 2015-2016,
i que ha expressat la voluntat de continuar-les desenvolupant en el futur.
III.- Règim jurídic
Atès que d'acord amb allò que disposa l'article 240.1 del RDL 2/2003, de 28 d’abril pel que
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els ens locals poden
atorgar subvencions i ajuts de contingut econòmic o d'una altra naturalesa a favor d'entitats
públiques o privades i de particulars que fan activitats que complementen o supleixen les
competències locals tot comprovant l'aplicació efectiva de les mesures de foment a la
finalitat prevista.
IV.- Competència orgànica
Atès que en data, 31-10-91 el Ple d'aquesta Corporació va aprovar la normativa reguladora
dels convenis de col·laboració.
A la vista de l’exposat es proposa al Ple, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló amb l’entitat Club Esportiu Futsal Montpedrós, que figura a l’expedient.
Segon.- APROVAR l’aportació de vuit-cents cinquanta-quatre euros amb cinquantavuit cèntims (854,58 €) a l’entitat Club Esportiu Futsal Montpedrós.
Tercer.- DISPOSAR la despesa amb càrrec a la partida número 32.341.48000 de “Aportació
a Entitats Esportives” del pressupost 2015 i tal com s’indica al document Annex 1 adjunt.
Quart.- FACULTAR al regidor delegat d’esports, el senyor Joan Piqué i Andreu, per la
signatura del conveni abans esmentat.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a la Regidoria d'Economia i hisenda.
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Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat interessada.
APROVAT AMB VOTS A FAVOR DELS MEMBRES DELS GRUPS DE PROGRÉS (5), ERC
(2), CIU (1), PSC (1) I VISCC (1) I ABSTENCIÓ DELS MEMBRES DEL GRUP D’ACCIÓ
(2)
4.6. Aprovació Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma de

Cervelló i l’entitat CLUB ARTS MARCIALS TRADICIONALS SANTA COLOMA
DE CERVELLÓ, pel desenvolupament i promoció d’activitats esportives
2015-2016

I. Dades de l’expedient
Objecte.Conveni de col·laboració amb l’entitat Club Arts Marcials Tradicionals SCC
Part.Club Arts Marcials Tradicionals Santa Coloma de Cervelló
Expedient.- 15/2015 (codi QGCF P100-C116-C117)
II.- Antecedents
Vist el Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de
l’esport, en el Capítol 2 De l’Administració local, Article 39, Correspon als municipis: a)
Promoure de manera general l’activitat física i l’esport en llur àmbit territorial, especialment
en l’àrea escolar, i fomentar les activitats físiques de caire extraescolar i recreatives en el
marc de les directrius de la Generalitat de Catalunya. [...]
f) Cooperar amb altres ens
públics o privats per al compliment de les finalitats assenyalades per aquesta Llei.
Atès que és voluntat d’aquest Consistori fomentar la pràctica de l’activitat física i l’esport, en
totes les seves variants, edats i col·lectius, entre elles la promoció de l’activitat física per
tothom, i donar suport a aquelles iniciatives tendents al desenvolupament d’activitats físicoesportives i que potenciïn la participació ciutadana.
Atès que l’entitat esportiva Club Arts Marcials Tradicionals Santa Coloma de Cervelló, i
amb seu social al municipi, ha manifestat la voluntat de signar un conveni de col·laboració
amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, que inclourà les seves activitats esportives
de la temporada 2015-2016, i que ha expressat la voluntat de continuar-les desenvolupant
en el futur.
III.- Règim jurídic
Atès que d'acord amb allò que disposa l'article 240.1 del RDL 2/2003, de 28 d’abril pel que
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els ens locals poden
atorgar subvencions i ajuts de contingut econòmic o d'una altra naturalesa a favor d'entitats
públiques o privades i de particulars que fan activitats que complementen o supleixen les
competències locals tot comprovant l'aplicació efectiva de les mesures de foment a la
finalitat prevista.
IV.- Competència orgànica
Atès que en data, 31-10-91 el Ple d'aquesta Corporació va aprovar la normativa reguladora
dels convenis de col·laboració.
A la vista de l’exposat es proposa al Ple, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló amb l’entitat Club Arts Marcials Tradicionals Santa Coloma de Cervelló, que
figura a l’expedient.
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Segon.- APROVAR l’aportació de tres-cents un euros amb seixanta-vuit cèntims
(301,68 €) a l’entitat Club Arts Marcials Tradicionals Santa Coloma de Cervelló.
Tercer.- DISPOSAR la despesa amb càrrec a la partida número 32.341.48000 de “Aportació
a Entitats Esportives” del pressupost 2015 i tal com s’indica al document Annex 1 adjunt.
Quart.- FACULTAR al regidor delegat d’esports, el senyor Joan Piqué i Andreu, per la
signatura del conveni abans esmentat.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a la Regidoria d'Economia i hisenda.
Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat interessada.
APROVAT AMB VOTS A FAVOR DELS MEMBRES DELS GRUPS DE PROGRÉS (5), ERC
(2), CIU (1), PSC (1) I VISCC (1) I ABSTENCIÓ DELS MEMBRES DEL GRUP D’ACCIÓ
(2)
4.7. Aprovació Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma de

Cervelló i l’entitat CE EUSEBI GÜELL, pel desenvolupament i promoció
d’activitats esportives 2015-2016

I. Dades de l’expedient
Objecte.Conveni de col·laboració amb l’entitat C.E. Eusebi Güell
Part.C.E. Eusebi Güell
Expedient.- 16/2015 (codi QGCF P100-C116-C117)
II.- Antecedents
Vist el Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de
l’esport, en el Capítol 2 De l’Administració local, Article 39, Correspon als municipis: a)
Promoure de manera general l’activitat física i l’esport en llur àmbit territorial, especialment
en l’àrea escolar, i fomentar les activitats físiques de caire extraescolar i recreatives en el
marc de les directrius de la Generalitat de Catalunya. [...]
f) Cooperar amb altres ens
públics o privats per al compliment de les finalitats assenyalades per aquesta Llei.
Atès que és voluntat d’aquest Consistori fomentar la pràctica de l’activitat física i l’esport, en
totes les seves variants, edats i col·lectius, entre elles la promoció de l’activitat física per
tothom, i donar suport a aquelles iniciatives tendents al desenvolupament d’activitats físicoesportives i que potenciïn la participació ciutadana.
Atès que l’entitat esportiva C.E. Eusebi Güell, i amb seu social al municipi, ha manifestat la
voluntat de signar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló, que inclourà les seves activitats esportives de la temporada 2015-2016, i que ha
expressat la voluntat de continuar-les desenvolupant en el futur.
III.- Règim jurídic
Atès que d'acord amb allò que disposa l'article 240.1 del RDL 2/2003, de 28 d’abril pel que
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els ens locals poden
atorgar subvencions i ajuts de contingut econòmic o d'una altra naturalesa a favor d'entitats
públiques o privades i de particulars que fan activitats que complementen o supleixen les
competències locals tot comprovant l'aplicació efectiva de les mesures de foment a la
finalitat prevista.
IV.- Competència orgànica
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Atès que en data, 31-10-91 el Ple d'aquesta Corporació va aprovar la normativa reguladora
dels convenis de col·laboració.
A la vista de l’exposat es proposa al Ple, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló amb l’entitat C.E. Eusebi Güell, que figura a l’expedient.
Segon.- APROVAR l’aportació de cent quaranta-tres euros amb tres cèntims (143,03
€) a l’entitat C.E. Eusebi Güell.
Tercer.- DISPOSAR la despesa amb càrrec a la partida número 32.341.48000 de “Aportacio
a Entitats Esportives” del pressupost 2015 i tal com s’indica al document Annex 1 adjunt.
Quart.- FACULTAR al regidor delegat d’esports, el senyor Joan Piqué i Andreu, per la
signatura del conveni abans esmentat.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a la Regidoria d'Economia i hisenda.
Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat interessada.
APROVAT AMB VOTS A FAVOR DELS MEMBRES DELS GRUPS DE PROGRÉS (5), ERC
(2), CIU (1), PSC (1) I VISCC (1) I ABSTENCIÓ DELS MEMBRES DEL GRUP D’ACCIÓ
(2)
4.8. Aprovació Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma de

Cervelló i l’entitat CE SANTA COLOMA, pel desenvolupament i promoció
d’activitats esportives 2015-2016

I. Dades de l’expedient
Objecte.Conveni de col·laboració amb l’entitat C.E. Santa Coloma
Part.C.E. Santa Coloma
Expedient.- 17/2015 (codi QGCF P100-C116-C117)
II.- Antecedents
Vist el Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de
l’esport, en el Capítol 2 De l’Administració local, Article 39, Correspon als municipis: a)
Promoure de manera general l’activitat física i l’esport en llur àmbit territorial, especialment
en l’àrea escolar, i fomentar les activitats físiques de caire extraescolar i recreatives en el
marc de les directrius de la Generalitat de Catalunya. [...] f) Cooperar amb altres ens
públics o privats per al compliment de les finalitats assenyalades per aquesta Llei.
Atès que és voluntat d’aquest Consistori fomentar la pràctica de l’activitat física i l’esport, en
totes les seves variants, edats i col·lectius, entre elles la promoció de l’activitat física per
tothom, i donar suport a aquelles iniciatives tendents al desenvolupament d’activitats físicoesportives i que potenciïn la participació ciutadana.
Atès que l’entitat esportiva C.E. Santa Coloma, i amb seu social al municipi, ha manifestat
la voluntat de signar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló, que inclourà les seves activitats esportives de la temporada 2015-2016, i que ha
expressat la voluntat de continuar-les desenvolupant en el futur.
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III.- Règim jurídic
Atès que d'acord amb allò que disposa l'article 240.1 del RDL 2/2003, de 28 d’abril pel que
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els ens locals poden
atorgar subvencions i ajuts de contingut econòmic o d'una altra naturalesa a favor d'entitats
públiques o privades i de particulars que fan activitats que complementen o supleixen les
competències locals tot comprovant l'aplicació efectiva de les mesures de foment a la
finalitat prevista.
IV.- Competència orgànica
Atès que en data, 31-10-91 el Ple d'aquesta Corporació va aprovar la normativa reguladora
dels convenis de col·laboració.
A la vista de l’exposat es proposa al Ple, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló amb l’entitat C.E. Santa Coloma, que figura a l’expedient.
Segon.- APROVAR l’aportació de dos-cents cinquanta-nou euros amb vint-i-un cèntims
(259,21 €) a l’entitat C.E. Santa Coloma.
Tercer.- DISPOSAR la despesa amb càrrec a la partida número 32.341.48000 de “Aportació
a Entitats Esportives” del pressupost 2015 i tal com s’indica al document Annex 1 adjunt.
Quart.- FACULTAR al regidor delegat d’esports, el senyor Joan Piqué i Andreu, per la
signatura del conveni abans esmentat.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a la Regidoria d'Economia i hisenda.
Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat interessada.
APROVAT AMB VOTS A FAVOR DELS MEMBRES DELS GRUPS DE PROGRÉS (5), ERC
(2), CIU (1), PSC (1) I VISCC (1) I ABSTENCIÓ DELS MEMBRES DEL GRUP D’ACCIÓ
(2),
4.9. Aprovació Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma de

Cervelló i l’entitat AE SANT LLUÍS, pel desenvolupament i promoció
d’activitats esportives 2015-2016

I. Dades de l’expedient
Objecte.Conveni de col·laboració amb l’entitat Associació Esportiva Sant Lluís
Part.ASSOCIACIÓ ESPORTIVA SANT LLUÍS
Expedient.- 18/2015 (codi QGCF P100-C116-C117)
II.- Antecedents
Vist el Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de
l’esport, en el Capítol 2 De l’Administració local, Article 39, Correspon als municipis: a)
Promoure de manera general l’activitat física i l’esport en llur àmbit territorial, especialment
en l’àrea escolar, i fomentar les activitats físiques de caire extraescolar i recreatives en el
marc de les directrius de la Generalitat de Catalunya. [...] f) Cooperar amb altres ens
públics o privats per al compliment de les finalitats assenyalades per aquesta Llei.
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Atès que és voluntat d’aquest Consistori fomentar la pràctica de l’activitat física i l’esport, en
totes les seves variants, edats i col·lectius, entre elles la promoció de l’activitat física per
tothom, i donar suport a aquelles iniciatives tendents al desenvolupament d’activitats físicoesportives i que potenciïn la participació ciutadana.
Atès que l’entitat esportiva Associació Esportiva Sant Lluís, i amb seu social al municipi,
ha manifestat la voluntat de signar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Santa
Coloma de Cervelló, que inclourà les seves activitats esportives de la temporada 2015-2016,
i que ha expressat la voluntat de continuar-les desenvolupant en el futur.
III.- Règim jurídic
Atès que d'acord amb allò que disposa l'article 240.1 del RDL 2/2003, de 28 d’abril pel que
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els ens locals poden
atorgar subvencions i ajuts de contingut econòmic o d'una altra naturalesa a favor d'entitats
públiques o privades i de particulars que fan activitats que complementen o supleixen les
competències locals tot comprovant l'aplicació efectiva de les mesures de foment a la
finalitat prevista.
IV.- Competència orgànica
Atès que en data, 31-10-91 el Ple d'aquesta Corporació va aprovar la normativa reguladora
dels convenis de col·laboració.
A la vista de l’exposat es proposa al Ple, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló amb l’entitat Associació Esportiva Sant Lluís, que figura a l’expedient.
Segon.- APROVAR l’aportació de nou-cents trenta-tres euros amb trenta-vuit cèntims
(933,38 €) a l’entitat Associació Esportiva Sant Lluís.
Tercer.- DISPOSAR la despesa amb càrrec a la partida número 32.341.48000 de “Aportació
a Entitats Esportives” del pressupost 2015 i tal com s’indica al document Annex 1 adjunt.
Quart.- FACULTAR al regidor delegat d’esports, el senyor Joan Piqué i Andreu, per la
signatura del conveni abans esmentat.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a la Regidoria d'Economia i Hisenda.
Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat interessada.
APROVAT AMB VOTS A FAVOR DELS MEMBRES DELS GRUPS DE PROGRÉS (5), ERC
(2), CIU (1), PSC (1) I VISCC (1) I ABSTENCIÓ DELS MEMBRES DEL GRUP D’ACCIÓ
(2),
Aprovació Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma
de Cervelló i l’entitat AMPA ESCOLA COLONIA GÜELL, pel desenvolupament
i promoció d’activitats esportives 2015-2016

4.10.

I. Dades de l’expedient
Objecte.Conveni de col·laboració amb l’entitat AMPA ESCOLA COLÒNIA GÜELL
Part.AMPA ESCOLA COLÒNIA GÜELL.
Expedient.- 19/2015 (codi QGCF P100-C116-C117)
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II.- Antecedents
Vist el Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de
l’esport, en el Capítol 2 De l’Administració local, Article 39, Correspon als municipis: a)
Promoure de manera general l’activitat física i l’esport en llur àmbit territorial, especialment
en l’àrea escolar, i fomentar les activitats físiques de caire extraescolar i recreatives en el
marc de les directrius de la Generalitat de Catalunya. [...]
f) Cooperar amb altres ens
públics o privats per al compliment de les finalitats assenyalades per aquesta Llei.
Atès que és voluntat d’aquest Consistori fomentar la pràctica de l’activitat física i l’esport, en
totes les seves variants, edats i col·lectius, entre elles la promoció de l’activitat física per
tothom, i donar suport a aquelles iniciatives tendents al desenvolupament d’activitats físicoesportives i que potenciïn la participació ciutadana.
Atès que l’entitat esportiva AMPA ESCOLA COLÒNIA GÜELL, i amb seu social al municipi,
ha manifestat la voluntat de signar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Santa
Coloma de Cervelló, que inclourà les seves activitats esportives de la temporada 2015-2016,
i que ha expressat la voluntat de continuar-les desenvolupant en el futur.
Atès que la crisi econòmica ha fet que les aportacions de la Secretaria General de l’Esport en
el Programa Pla Català d’Esport a l’Escola hagin minvat i ajudar a donar continuïtat a
aquestes accions entre altres.
Atès que els centres d’ensenyament del municipi juntament amb les Seccions Esportives de
les seves ampa, o en la seva absència la mateixa ampa del centre, promocionen l’activitat
física i esportiva entre els seus alumnes.
III.- Règim jurídic
Atès que d'acord amb allò que disposa l'article 240.1 del RDL 2/2003, de 28 d’abril pel que
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els ens locals poden
atorgar subvencions i ajuts de contingut econòmic o d'una altra naturalesa a favor d'entitats
públiques o privades i de particulars que fan activitats que complementen o supleixen les
competències locals tot comprovant l'aplicació efectiva de les mesures de foment a la
finalitat prevista.
IV.- Competència orgànica
Atès que en data, 31-10-91 el Ple d'aquesta Corporació va aprovar la normativa reguladora
dels convenis de col·laboració.
A la vista de l’exposat es proposa al Ple, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló amb l’entitat AMPA ESCOLA COLÒNIA GÜELL, que figura a l’expedient.
Segon.- APROVAR l’aportació de tres-cents euros (300,00 €) a l’entitat AMPA ESCOLA
COLÒNIA GÜELL.
Tercer.- DISPOSAR la despesa amb càrrec a la partida número 32.341.48000 de “Aportacio
a Entitats Esportives” del pressupost 2015 i tal com s’indica al document Annex 1 adjunt.
Quart.- FACULTAR al regidor delegat d’esports, el senyor Joan Piqué i Andreu, per la
signatura del conveni abans esmentat.
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Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a la Regidoria d'Economia i hisenda.
Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat interessada.
APROVAT AMB VOTS A FAVOR DELS MEMBRES DELS GRUPS DE PROGRÉS (5), ERC
(2), CIU (1), PSC (1) I VISCC (1) I ABSTENCIÓ DELS MEMBRES DEL GRUP D’ACCIÓ
(2),
Aprovació Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma
de Cervelló i l’entitat AMPA ESCOLA PLA VINYES, pel desenvolupament i
promoció d’activitats esportives 2015-2016

4.11.

I. Dades de l’expedient
Objecte.Part.Expedient.-

Conveni de col·laboració amb l’entitat AMPA ESCOLA PLA DE LES VINYES
AMPA ESCOLA PLA DE LES VINYES
20/2015 (codi QGCF P100-C116-C117)

II.- Antecedents
Vist el Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de
l’esport, en el Capítol 2 De l’Administració local, Article 39, Correspon als municipis: a)
Promoure de manera general l’activitat física i l’esport en llur àmbit territorial, especialment
en l’àrea escolar, i fomentar les activitats físiques de caire extraescolar i recreatives en el
marc de les directrius de la Generalitat de Catalunya. [...]
f) Cooperar amb altres ens
públics o privats per al compliment de les finalitats assenyalades per aquesta Llei.
Atès que és voluntat d’aquest Consistori fomentar la pràctica de l’activitat física i l’esport, en
totes les seves variants, edats i col·lectius, entre elles la promoció de l’activitat física per
tothom, i donar suport a aquelles iniciatives tendents al desenvolupament d’activitats físicoesportives i que potenciïn la participació ciutadana.
Atès que l’entitat esportiva AMPA ESCOLA PLA DE LES VINYES, i amb seu social al
municipi, ha manifestat la voluntat de signar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament
de Santa Coloma de Cervelló, que inclourà les seves activitats esportives de la temporada
2015-2016, i que ha expressat la voluntat de continuar-les desenvolupant en el futur.
Atès que la crisi econòmica ha fet que les aportacions de la Secretaria General de l’Esport en
el Programa Pla Català d’Esport a l’Escola hagin minvat i ajudar a donar continuïtat a
aquestes accions entre altres.
Atès que els centres d’ensenyament del municipi juntament amb les Seccions Esportives de
les seves ampa, o en la seva absència la mateixa ampa del centre, promocionen l’activitat
física i esportiva entre els seus alumnes.
III.- Règim jurídic
Atès que d'acord amb allò que disposa l'article 240.1 del RDL 2/2003, de 28 d’abril pel que
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els ens locals poden
atorgar subvencions i ajuts de contingut econòmic o d'una altra naturalesa a favor d'entitats
públiques o privades i de particulars que fan activitats que complementen o supleixen les
competències locals tot comprovant l'aplicació efectiva de les mesures de foment a la
finalitat prevista.
IV.- Competència orgànica
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Atès que en data, 31-10-91 el Ple d'aquesta Corporació va aprovar la normativa reguladora
dels convenis de col·laboració.
A la vista de l’exposat es proposa al Ple, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló amb l’entitat AMPA ESCOLA PLA DE LES VINYES, que figura a l’expedient.
Segon.- APROVAR l’aportació de tres-cents euros (300,00 €) a l’entitat AMPA ESCOLA
PLA DE LES VINYES.
Tercer.- DISPOSAR la despesa amb càrrec a la partida número 32.341.48000 de “Aportació
a Entitats Esportives” del pressupost 2015 i tal com s’indica al document Annex 1 adjunt.
Quart.- FACULTAR al regidor delegat d’esports, el senyor Joan Piqué i Andreu, per la
signatura del conveni abans esmentat.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a la Regidoria d'Economia i hisenda.
Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat interessada.
APROVAT AMB VOTS A FAVOR DELS MEMBRES DELS GRUPS DE PROGRÉS (5), ERC
(2), CIU (1), PSC (1) I VISCC (1) I ABSTENCIÓ DELS MEMBRES DEL GRUP D’ACCIÓ
(2),
Aprovació Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma
de Cervelló i l’entitat AMPA ESCOLA MONTPEDRÓS, pel desenvolupament i
promoció d’activitats esportives 2015-2016

4.12.

I. Dades de l’expedient
Objecte.Part.Expedient.-

Conveni de col·laboració amb l’entitat AMPA ESCOLA MONTPEDRÓS
AMPA ESCOLA MONTPEDRÓS
21/2015 (codi QGCF P100-C116-C117)

II.- Antecedents
Vist el Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de
l’esport, en el Capítol 2 De l’Administració local, Article 39, Correspon als municipis: a)
Promoure de manera general l’activitat física i l’esport en llur àmbit territorial, especialment
en l’àrea escolar, i fomentar les activitats físiques de caire extraescolar i recreatives en el
marc de les directrius de la Generalitat de Catalunya. [...]
f) Cooperar amb altres ens
públics o privats per al compliment de les finalitats assenyalades per aquesta Llei.
Atès que és voluntat d’aquest Consistori fomentar la pràctica de l’activitat física i l’esport, en
totes les seves variants, edats i col·lectius, entre elles la promoció de l’activitat física per
tothom, i donar suport a aquelles iniciatives tendents al desenvolupament d’activitats físicoesportives i que potenciïn la participació ciutadana.
Atès que l’entitat esportiva AMPA ESCOLA MONTPEDRÓS, i amb seu social al municipi, ha
manifestat la voluntat de signar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Santa
Coloma de Cervelló, que inclourà les seves activitats esportives de la temporada 2015-2016,
i que ha expressat la voluntat de continuar-les desenvolupant en el futur.
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Atès que la crisi econòmica ha fet que les aportacions de la Secretaria General de l’Esport en
el Programa Pla Català d’Esport a l’Escola hagin minvat i ajudar a donar continuïtat a
aquestes accions entre altres.
Atès que els centres d’ensenyament del municipi juntament amb les Seccions Esportives de
les seves ampa, o en la seva absència la mateixa ampa del centre, promocionen l’activitat
física i esportiva entre els seus alumnes.
III.- Règim jurídic
Atès que d'acord amb allò que disposa l'article 240.1 del RDL 2/2003, de 28 d’abril pel que
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els ens locals poden
atorgar subvencions i ajuts de contingut econòmic o d'una altra naturalesa a favor d'entitats
públiques o privades i de particulars que fan activitats que complementen o supleixen les
competències locals tot comprovant l'aplicació efectiva de les mesures de foment a la
finalitat prevista.
IV.- Competència orgànica
Atès que en data, 31-10-91 el Ple d'aquesta Corporació va aprovar la normativa reguladora
dels convenis de col·laboració.
A la vista de l’exposat es proposa al Ple, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló amb l’entitat AMPA ESCOLA MONTPEDRÓS, que figura a l’expedient.
Segon.- APROVAR l’aportació de dos-cents euros (200,00 €) a l’entitat AMPA ESCOLA
MONTPEDRÓS.
Tercer.- DISPOSAR la despesa amb càrrec a la partida número 32.341.48000 de “Aportació
a Entitats Esportives” del pressupost 2015 i tal com s’indica al document Annex 1 adjunt.
Quart.- FACULTAR al regidor delegat d’esports, el senyor Joan Piqué i Andreu, per la
signatura del conveni abans esmentat.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a la Regidoria d'Economia i hisenda.
Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat interessada.
APROVAT AMB VOTS A FAVOR DELS MEMBRES DELS GRUPS DE PROGRÉS (5), ERC
(2), CIU (1), PSC (1) I VISCC (1) I ABSTENCIÓ DELS MEMBRES DEL GRUP D’ACCIÓ
(2),
Aprovació Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma
de Cervelló i l’entitat AMPA INSTITUT SANTA COLOMA DE CERVELLÓ, pel
desenvolupament i promoció d’activitats esportives 2015-2016

4.13.

I. Dades de l’expedient
Objecte.CERVELLÓ
Part.Expedient.-

Conveni de col·laboració amb l’entitat AMPA INSTITUT SANTA COLOMA
AMPA INSTITUT SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
22/2015 (codi QGCF P100-C116-C117)

II.- Antecedents
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Vist el Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de
l’esport, en el Capítol 2 De l’Administració local, Article 39, Correspon als municipis: a)
Promoure de manera general l’activitat física i l’esport en llur àmbit territorial, especialment
en l’àrea escolar, i fomentar les activitats físiques de caire extraescolar i recreatives en el
marc de les directrius de la Generalitat de Catalunya. [...]
f) Cooperar amb altres ens
públics o privats per al compliment de les finalitats assenyalades per aquesta Llei.
Atès que és voluntat d’aquest Consistori fomentar la pràctica de l’activitat física i l’esport, en
totes les seves variants, edats i col·lectius, entre elles la promoció de l’activitat física per
tothom, i donar suport a aquelles iniciatives tendents al desenvolupament d’activitats físicoesportives i que potenciïn la participació ciutadana.
Atès que l’entitat esportiva AMPA INSTITUT SANTA COLOMA DE CERVELLÓ, i amb seu
social al municipi, ha manifestat la voluntat de signar un conveni de col·laboració amb
l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, que inclourà les seves activitats esportives de la
temporada 2015-2016, i que ha expressat la voluntat de continuar-les desenvolupant en el
futur.
Atès que la crisi econòmica ha fet que les aportacions de la Secretaria General de l’Esport en
el Programa Pla Català d’Esport a l’Escola hagin minvat i ajudar a donar continuïtat a
aquestes accions entre altres.
Atès que els centres d’ensenyament del municipi juntament amb les Seccions Esportives de
les seves ampa, o en la seva absència la mateixa ampa del centre, promocionen l’activitat
física i esportiva entre els seus alumnes.
III.- Règim jurídic
Atès que d'acord amb allò que disposa l'article 240.1 del RDL 2/2003, de 28 d’abril pel que
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els ens locals poden
atorgar subvencions i ajuts de contingut econòmic o d'una altra naturalesa a favor d'entitats
públiques o privades i de particulars que fan activitats que complementen o supleixen les
competències locals tot comprovant l'aplicació efectiva de les mesures de foment a la
finalitat prevista.
IV.- Competència orgànica
Atès que en data, 31-10-91 el Ple d'aquesta Corporació va aprovar la normativa reguladora
dels convenis de col·laboració.
A la vista de l’exposat es proposa al Ple, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló amb l’entitat AMPA INSTITUT SANTA COLOMA DE CERVELLÓ, que figura a
l’expedient.
Segon.- APROVAR l’aportació de dos-cents euros (200,00 €) a l’entitat AMPA INSTITUT
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ.
Tercer.- DISPOSAR la despesa amb càrrec a la partida número 32.341.48000 de “Aportacio
a Entitats Esportives” del pressupost 2015 i tal com s’indica al document Annex 1 adjunt.
Quart.- FACULTAR al regidor delegat d’esports, el senyor Joan Piqué i Andreu, per la
signatura del conveni abans esmentat.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a la Regidoria d'Economia i hisenda.

PLENS. LEGISLATURA 2015-2019. Pagina 23 de 36

ACTA
.
ADMINISTRATIVA

Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat interessada.
APROVAT AMB VOTS A FAVOR DELS MEMBRES DELS GRUPS DE PROGRÉS (5), ERC
(2), CIU (1), PSC (1) I VISCC (1) I ABSTENCIÓ DELS MEMBRES DEL GRUP D’ACCIÓ
(2),
Aprovació Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma
de Cervelló i l’entitat Aprovació Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament
de Santa Coloma de Cervelló i l’entitat ASSOCIACIÓ DONES PELS 4
CANTONS, pel desenvolupament i promoció d’activitats esportives 20152016

4.14.

I. Dades de l’expedient
Objecte.Part.Expedient.-

Conveni de col·laboració amb l’entitat ASSOCIACIÓ DONES PELS 4 CANTONS
ASSOCIACIÓ DONES PELS 4 CANTONS
23/2015 (codi QGCF P100-C116-C117)

II.- Antecedents
Vist el Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de
l’esport, en el Capítol 2 De l’Administració local, Article 39, Correspon als municipis: a)
Promoure de manera general l’activitat física i l’esport en llur àmbit territorial, especialment
en l’àrea escolar, i fomentar les activitats físiques de caire extraescolar i recreatives en el
marc de les directrius de la Generalitat de Catalunya. [...]
f) Cooperar amb altres ens
públics o privats per al compliment de les finalitats assenyalades per aquesta Llei.
Atès que és voluntat d’aquest Consistori fomentar la pràctica de l’activitat física i l’esport, en
totes les seves variants, edats i col·lectius, entre elles la promoció de l’activitat física per
tothom, i donar suport a aquelles iniciatives tendents al desenvolupament d’activitats físicoesportives i que potenciïn la participació ciutadana.
Atès que l’entitat ASSOCIACIÓ DONES PELS 4 CANTONS, amb seu social al municipi, ha
manifestat la voluntat de signar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Santa
Coloma de Cervelló per la promoció i realització d’activitat física i esport als veïns del
municipi.
III.- Règim jurídic
Atès que d'acord amb allò que disposa l'article 240.1 del RDL 2/2003, de 28 d’abril pel que
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els ens locals poden
atorgar subvencions i ajuts de contingut econòmic o d'una altra naturalesa a favor d'entitats
públiques o privades i de particulars que fan activitats que complementen o supleixen les
competències locals tot comprovant l'aplicació efectiva de les mesures de foment a la
finalitat prevista.
IV.- Competència orgànica
Atès que en data, 31-10-91 el Ple d'aquesta Corporació va aprovar la normativa reguladora
dels convenis de col·laboració.
A la vista de l’exposat es proposa al Ple, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló amb l’entitat ASSOCIACIÓ DONES PELS 4 CANTONS, que figura a l’expedient.
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Segon.- APROVAR l’aportació de dos-cents
ASSOCIACIÓ DONES PELS 4 CANTONS.

deu

euros

(210,00

€)

a

l’entitat

Tercer.- DISPOSAR la despesa amb càrrec a la partida número 32.341.48000 de “Aportació
a Entitats Esportives” del pressupost 2015 i tal com s’indica al document Annex 1 adjunt.
Quart.- FACULTAR al regidor delegat d’esports, el senyor Joan Piqué i Andreu, per la
signatura del conveni abans esmentat.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a la Regidoria d'Economia i hisenda.
Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat interessada.
APROVAT AMB VOTS A FAVOR DELS MEMBRES DELS GRUPS DE PROGRÉS (5), ERC
(2), CIU (1), PSC (1) I VISCC (1) I ABSTENCIÓ DELS MEMBRES DEL GRUP D’ACCIÓ
(2),
Aprovació Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma
de Cervelló i l’entitat AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA AMICS MUNTANYA, pel
desenvolupament i promoció d’activitats esportives 2015-2016

4.15.

I. Dades de l’expedient
Objecte.Part.Expedient.-

Conveni de col·laboració amb l’entitat A.E. AMICS MUNTANYA
AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA AMICS MUNTANYA
24/2015 (codi QGCF P100-C116-C117)

II.- Antecedents
Vist el Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de
l’esport, en el Capítol 2 De l’Administració local, Article 39, Correspon als municipis: a)
Promoure de manera general l’activitat física i l’esport en llur àmbit territorial, especialment
en l’àrea escolar, i fomentar les activitats físiques de caire extraescolar i recreatives en el
marc de les directrius de la Generalitat de Catalunya. [...]
f) Cooperar amb altres ens
públics o privats per al compliment de les finalitats assenyalades per aquesta Llei.
Atès que és voluntat d’aquest Consistori fomentar la pràctica de l’activitat física i l’esport, en
totes les seves variants, edats i col·lectius, entre elles la promoció de l’activitat física per
tothom, i donar suport a aquelles iniciatives tendents al desenvolupament d’activitats físicoesportives i que potenciïn la participació ciutadana.
Atès que l’entitat esportiva AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA AMICS MUNTANYA, i amb seu
social al municipi, ha manifestat la voluntat de signar un conveni de col·laboració amb
l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, que inclourà les seves activitats esportives de la
temporada 2015-2016, i que ha expressat la voluntat de continuar-les desenvolupant en el
futur.
III.- Règim jurídic
Atès que d'acord amb allò que disposa l'article 240.1 del RDL 2/2003, de 28 d’abril pel que
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els ens locals poden
atorgar subvencions i ajuts de contingut econòmic o d'una altra naturalesa a favor d'entitats
públiques o privades i de particulars que fan activitats que complementen o supleixen les
competències locals tot comprovant l'aplicació efectiva de les mesures de foment a la
finalitat prevista.

PLENS. LEGISLATURA 2015-2019. Pagina 25 de 36

ACTA
.
ADMINISTRATIVA

IV.- Competència orgànica
Atès que en data, 31-10-91 el Ple d'aquesta Corporació va aprovar la normativa reguladora
dels convenis de col·laboració.
A la vista de l’exposat es proposa al Ple, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració sense dotació econòmic entre l'Ajuntament de
Santa Coloma de Cervelló i l’entitat AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA AMICS MUNTANYA,
que figura a l’expedient.
Segon.- FACULTAR al regidor delegat d’esports, el senyor Joan Piqué i Andreu, per la
signatura del conveni abans esmentat.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la Regidoria d'Economia i hisenda.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat interessada.
APROVAT AMB VOTS A FAVOR DELS MEMBRES DELS GRUPS DE PROGRÉS (5), ERC
(2), CIU (1), PSC (1) I VISCC (1) I ABSTENCIÓ DELS MEMBRES DEL GRUP D’ACCIÓ
(2),
5.

HISENDA

5.1. Aprovació inicial del pressupost general d’ingressos i despeses i de la

plantilla de personal de l’exercici 2016

Examinat el Projecte de Pressupost General per 2016, conjuntament amb les Bases
d'Execució que han de regir durant aquest exercici i la plantilla de personal, aquesta
Regidoria ha estudiat detingudament la documentació que figura a l'expedient, observant:
Que les consignacions en l'estat de despeses són les necessàries i suficients per complir les
obligacions exigibles i les despeses forçoses del Municipi i assegurar el correcte funcionament
dels serveis.
L'estructura del pressupost de despeses s'ha adequat a l'establerta pel Real Decret Legislatiu
2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRHL) i a
l’Ordre EAH/3565/2008, de 3 de desembre de 2008, modificada per l’Ordre HAP/419/2014,
de 14 de març, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les Entitats Locals.
Que en l'estat d'ingressos, les previsions s'han verificat desprès d'un estudi detingut,
considerant les modificacions en les Ordenances Fiscals, les quals van ésser aprovades en el
període legal.
Que el pressupost per aquest exercici s’ha confeccionat, d’acord amb els articles 168 i
següents del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei d’Hisendes Locals (TRHL) i de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera. El pressupost inicial s’aprova equilibrat.
Que la normativa d’estabilitat pressupostària introdueix la necessitat d’aprovació del límit de
despesa no financera, el càlcul de la qual per a l’exercici 2016 s’ha d’efectuar sobre la base
d’una taxa de referència de creixement del producte interior brut de mitjà termini de
l’economia espanyola equivalent al 1,8%; i incloent-hi les variacions previstes de recaptació
per canvis normatius.
Que les bases d'execució redactades són les més assenyalades per la correcta gestió del
pressupost.
Vistos els informes de la intervenció Municipal.
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Aquesta Regidoria proposa a l'Ajuntament en Ple l'adopció del següent Acord:
PRIMER.- Establir el límit de despesa no financera per a l’exercici 2016, desprès d’aplicar
una taxa del 1,8% sobre la despesa computable prevista de l’exercici 2015, i les variacions
per canvis normatius de caràcter permanent, en la quantitat de 6.821.802,40 €.
SEGON.- Aprovar inicialment el Pressupost General per l'exercici de 2016 que de manera
resumida és el següent:
PRESSUPOST INICIAL 2016
Pressupost d’ingressos 2016
CAPÍTOL

PERCENTATGE

I

IMPOSTOS DIRECTES

3.745.503,37

55,38%

II

IMPOSTOS INDIRECTES

45.000,00

0,67%

III

TAXES I ALTRES INGRESSOS

942.808,00

13,94%

IV

TRANSF. CORRENTS

V

INGRESSOS PATRIMONIALS

1.838.123,12

27,18%

10.200,00

0,15%

VI

VENDA INVERS REALS

1,00

0,00%

VII

TRANSF.DE CAPITAL

181.044,36

2,68%

VIII

ACTIUS FINANCERS

1,00

0,00%

IX

PASSIUS FINANCERS

0

0,00%

TOTAL

6.762.680,85

100,00%

Pressupost de despeses 2016
CAPITOL

PERCENTATGE

I

DESPESES DE PERSONAL

3.071.381,94

45,42%

II

DESPESES CORRENTS I SERVEIS

2.573.705,03

38,06%

III

DESPESES FINANCERES

80.500,00

1,19%

IV

TRANSF. CORRENTS

608.801,89

9,00%

VI

INVERSIONS

222.511,00

3,29%

VII

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

VIII

ACTIUS FINANCERS

IX

PASSIUS FINANCERS
TOTAL

0

0,00%

1,00

0,00%

205.780,00

3,04%

6.762.680,85

100,00%

TERCER.- Aprovar les bases d'execució del pressupost per l'exercici de 2016 que figuren
com annex en aquest dictamen i del qual en formen part així com el Programa d’Inversions.
QUART.- Aprovar la Plantilla de personal funcionari i laboral i l’adequació de la relació de
llocs de treball que figuren com a annexos a l'expedient del pressupost, degut a l’aplicació de
la llei 48/2015 de pressupostos generals de l’estat 2016.
CINQUÈ.- Exposar al públic el pressupost aprovat i la plantilla de personal durant el termini
de quinze dies hàbils, segons estableix l'article 169 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
març pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRHL), previ anunci en el
Butlletí Oficial de la Província, als efectes de presentació de reclamacions. El Pressupost i
plantilla de personal es consideraran definitivament aprovats, si transcorregut l'esmentat
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termini no s'haguessin presentat reclamacions. En cas contrari, es requerirà acord exprés
per tal de que es resolguin les formulades i s'aprovi definitivament.
SISÈ.- Trametre còpia del Pressupost i plantilla aprovats a la Generalitat de Catalunya i a la
Delegació d'Hisenda de Barcelona.
APROVAT AMB VOTS A FAVOR DELS MEMBRES DELS GRUPS DE PROGRÉS (5), ERC
(2), CIU (1) AMB ABSTENCIÓ DELS MEMBRES DELS GRUPS D’ACCIÓ (2) I VISCC (1)
I VOT EN CONTRA DEL MEMBRE DEL GRUP DE PSC (1)
6.

PATRIMONI

6.1. Ratificació del decret de l’Alcaldia núm. 510 relatiu a l’ Aprovació del

Conveni de col·laboració per l’acolliment de l’exposició “Living on the Edge.
Conflictes i reconciliació en ciutats dividides d’Europa

Vist el decret de l’Alcaldia núm. 510 de data 3 de desembre de 2015, que es transcriu
íntegrament a continuació:
[
Aprovació del Conveni de col·laboració per l’acolliment de l’exposició “Living
on the Edge. Conflictes i reconciliació en ciutats dividides d’Europa”
I. Dades de l’expedient
Assumpte.- Conveni de col·laboració per l’acolliment de l’exposició “Living on the
Edge. Conflictes i reconciliació en ciutats dividides d’Europa”
Integrants.- Ajuntament SCC i Institut Català Internacional per la Pau
Exp.- icip/2015 (codi QGCF O100_ O130_ C116_ C117)
II.- Antecedents
Vist l’informe del tècnic de la Regidoria de Patrimoni on es justifica l’objecte d’aquest
conveni, de data 20 de novembre de 2015 i que es trasllada seguidament:
[
INFORME
A Santa Coloma de Cervelló, el 20 de novembre 2015
Relatiu a la procedència del conveni de col·laboració amb l’Institut Català
Internacional per la Pau
Dades identificatives de l’expedient
Assumpte.- Conveni de col·laboració per l’acolliment de l’exposició “Living on the
Edge. Conflictes i reconciliació en ciutats dividides d’Europa”
Integrants.- Ajuntament SCC i Institut Català Internacional per la Pau
Exp.- icip/2015 (codi QGCF O100_ O130_ C116_ C117)
Fets i antecedents
Una de les finalitats bàsiques de l’Ajuntament és promoure els valors de la cultura de
la pau com a patrimoni de la humanitat dins l’àmbit territorial del municipi de Santa
Coloma de Cervelló, facilitant, acollint i fent difusió d’exposicions, tallers i altres
activitats que cerquin aquesta finalitat.
La finalitat bàsica de l’Institut Català per la Pau, endavant ICIP, és promoure la
cultura de la pau a Catalunya i al món, promoure la resolució pacífica i la
transformació dels conflictes i fer que Catalunya tingui un paper actiu com agent de
pau. Per aconseguir aquest objectiu, entre les seves activitats es troba l’organització
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o patrocini de conferències, exposicions, documentals, seminaris i tertúlies per tal de
fomentar la formació en temes de pau i fer difusió de la recerca i el coneixement.
Vist que l’ICIP disposa d’un material expositiu que és interès d’aquest Ajuntament
exposar, sota el nom de “Living on the Edge. Conflictes i reconciliació en ciutats
dividides d’Europa”.
Vist el contingut de la minuta del conveni que s’annexa, l’objecte del qual és establir
les condicions de col·laboració entre l’Ajuntament i l’ICIP, amb la finalitat que
l’Ajuntament aculli l’exposició “Living on the Edge. Conflictes i reconciliació en ciutats
dividides d’Europa” formada pels elements que es descriuen al conveni.
Vist el mutu interès i la disponibilitat d’un espai municipal per a realitzar l’exposició
que seran coincidents amb la vigència d’aquest conveni.
La vigència d’aquest conveni s’estendrà des de la data de la seva signatura fins que
hagin transcorregut 10 dies a partir de la finalització del període d’exposició, prevista
pel 18 de desembre de 2015
CONCLUSIONS
Primera.- S’informa favorablement el present conveni, pels motius exposats.
De la qual cosa informo, llevat millor opinió fonamentada en dret, al lloc i la data
indicats a l’encapçalament.
David Quilabert Aguilà
Tècnic de la Regidoria de Patrimoni
]
Vist el text del conveni que s’annexa íntegra a la present proposta.
Atès que aquest conveni no comporta cap despesa amb càrrec al pressupost
municipal.
III.- Règim jurídic
D’acord amb allò que disposa l’article 240 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel que s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, així
com l’article 122.1 del Decret 179/1995, pel que s’aprova el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels ens locals, els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts de
contingut econòmic o d’una altra naturalesa a favor d’entitats públiques o privades i
de particulars que fan activitats que complementen o supleixen les competències
locals tot comprovant l’aplicació efectiva de les mesures de foment a la finalitat
prevista.
IV.- Competència orgànica
L’article 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS), permet determinar la competència del Ple per a
la seva aprovació.
Atès però que resulta urgent procedir a la signatura del conveni atès que aquesta
exposició ha d’estar oberta al públic del 1 al 18 de desembre i el Ple no tindrà lloc
fins el dia 17 d’aquest mes.
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RESOLC
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració per l’acolliment de l’exposició “Living on
the Edge. Conflictes i reconciliació en ciutats dividides d’Europa” entre l’Ajuntament
SCC i Institut Català Internacional per la Pau
Segon.- Donar-ne compte a la propera sessió de Ple per a la seva ratificació.
Santa Coloma de Cervelló, 3 de desembre de 2015
]
A la vista de l’exposat es proposa al Ple, l’adopció dels següents
ACORDS
Únic.- Ratificar el decret de l’Alcaldia núm. 510 relatiu a l’ Aprovació del Conveni de
col·laboració per l’acolliment de l’exposició “Living on the Edge. Conflictes i reconciliació en
ciutats dividides d’Europa”.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS REUNITS (12)
7.

RECURSOS HUMANS

7.1. Modificació parcial de la Relació de Llocs de treball de l’Ajuntament de

Santa Coloma de Cervelló

I. Dades de l’expedient
Objecte.- Modificació parcial de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Santa
Coloma de Cervelló
Expedient.- 01/2016 (codi QGCF D100_D106_D111)
II.- Antecedents
· L’article 65 de la Llei 3/2015, d’11 de març de mesures fiscals, financeres i administratives
ha introduït una disposició addicional setena en la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les
policies locals de Catalunya, segons la qual:
“1. Els funcionaris dels cossos de policia local de les categories d’agent i caporal de l’escala
bàsica es classifiquen, a efectes administratius de caràcter econòmic, en el grup C1, d’acord
amb el que estableix la normativa vigent en matèria de funció pública.
2. L’aplicació d’aquesta mesura comporta que la diferència retributiva del sou base resultant
de la classificació en el grup C1 es dedueix de les retribucions complementàries de la relació
de llocs de treball corresponent.
3. Els triennis perfets en l’escala bàsica amb anterioritat a l’aplicació del canvi de classificació
a què fa referència aquesta disposició s’han de valorar d’acord amb el grup de classificació al
qual pertanyia el funcionari en el moment que van ésser perfets.
4. Els aspirants a la categoria d’agent han de percebre durant la realització del curs selectiu
a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, les retribucions bàsiques corresponents al
grup C2.
5. Aquesta classificació té efectes econòmics i administratius i no comporta equivalència o
reconeixement en l’àmbit acadèmic, docent o educatiu.
6. Les referències de l’article 24.2 d’aquesta llei s’han d’entendre referides als nous grups de
classificació professional:
- A l’escala superior, el grup A1
- A l’escala executiva, el grup A2
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- A l’escala intermèdia, el grup C1
- A l’escala bàsica, el grup C2”
·

L’informe de la Direcció General d’administració de Seguretat del Departament d’Interior
de la Generalitat de Catalunya, de 25 de març amb el que es constata que la
reclassificació administrativa de caràcter econòmic regulada és d’aplicació a tots els
agents i caporals de l’escala bàsica de els policies locals, amb independència de la
titulació, perquè no es produeix una modificació dels grups municipals en què s’estructura
una organització policial ni tampoc una modificació de la titulació per a l’accés o per a la
promoció professional.

·

Decret d’alcaldia 520/2015 de data 7 de desembre de 2015 mitjançant el qual ordena que
es duguin a terme els tràmits que siguin necessaris per adequar la Relació de Llocs de
Treball vigent a la normativa esmentada, disminuint la quantia del complement específic
per la diferència entre el salari base corresponent al grup C2 i grup C1, en tant en quan la
Relació de Llocs de Treball és l’instrument d’ordenació de la quantitat que correspon a
aquesta retribució complementària.

·

Amb aquesta mesura, l’ajuntament es limita a aplicar una disposició dictada per la
Comunitat autònoma amb respecte a la normativa bàsica estatal i els límits
pressupostaris fixats per la Llei de Pressupostos i la minoració del complement específic
no respon a una nova valoració de llocs de treball, sinó a l’aplicació d’una previsió legal.
En conseqüència, tot i no ser preceptiu una prèvia negociació amb la representació del
personal, s’ha informat als representant del personal funcionari del contingut de la
present proposta, tal i com queda acreditat a l’expedient.

III.- Règim jurídic
·

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de els bases de règim local.

·

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.

·

Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de els administracions
públiques de Catalunya.

·

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.

·

Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic.

·

Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya.

IV.- Competència orgànica
Per decret de l’alcaldia número 233/2015, de 18 de juny de distribució de els àrees de
govern municipal (BOP de Barcelona de data 1 de juliol) es dóna competències al Sr. Jesus
Blanco Flórez en matèries de les regidories de Recursos Humans i Convivència i Seguretat
A la vista de l’exposat es proposa al Ple, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la modificació parcial de la Relació de Llocs de Treball de l’ajuntament de
Santa Coloma de Cervelló que té per objecte donar compliment a la modificació de la Llei
16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya relativa a la classificació, a
efectes administratius de caràcter econòmic, dels funcionaris dels cossos de policia local de
les categories d’agent i caporal de l’escala bàsica en el grup C1, de forma que els llocs de
treball corresponent a aquestes queden de la següent manera:
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RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL AJUNTAMENT
DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ . Modificació
parcial 1/2016

DOT.

DENOMINACIÓ

3
9

N. FITXA

JORNADA

TITULACIÓ

AREA

FUNC.

Caporal de la P.L.

PL

13

ORDINÀRIA C1

Agent de la P.L.

PL

14

ORDINÀRIA C1

RÈGIM

PROVISIÓ

ConcursFUNCIONARI Oposició
ConcursFUNCIONARI Oposició

CD

CE

18

897,90

18

644,96

OBSERVACIONS
Grup
titulació
professional C2
Grup
titulació
professional C2

Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la província de Barcelona.
Tercer.- Comunicar aquest acord als professionals municipals interessats i a la representació
del personal.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS REUNITS (12)
8.

SERVEIS SOCIALS
Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Santa coloma de Cervelló al
conveni que regula la cooperació i col·laboració administrativa entre l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona per tal de poder
garantir i dotar els municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona dels
serveis assistencials en l’àmbit de les emergències socials

8.1.

I.- Antecedents
En el context de les societats democràtiques avançades, i particularment en el marc de la
Unió Europea, la cohesió i la inclusió social han esdevingut un compromís col·lectiu per
intentar reduir les desigualtats, evitar dinàmiques de polarització social, garantir processos
d’integració de tots els sectors de la població i pal·liar els efectes que situacions
extraordinàries poden tenir de manera directa en la població.
En aquest context els models d’atenció d’emergències socials, particularment en el casos en
que les situacions es tornen singularment problemàtiques davant de fets de màxima gravetat
exigeix una intervenció ràpida i efectiva de certs serveis especialment preparats per aquest
tipus d’actuacions.
Aquest tipus de servei, per brindar el màxim d’utilitat a la població en el conjunt de les
necessitats que poden sorgir, exigeix un model de prestació que moltes vegades els
municipis no poden assumir de manera adient, per la complexitat i la massa critica
necessària per organitzar-lo adequadament.
En aquest sentit, un servei d’emergències socials por set paradigmàtic de les funcions de
cooperació intermunicipal per establir sinergies de treball comú.
Restant assabentats del conveni signat el 24 de febrer de 2015 entre l’AMB i l’Ajuntament de
Barcelona que regula la cooperació i col·laboració administrativa entre ambdues institucions
per tal de poder garantir i dotar els municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona dels
serveis assistencials en l’àmbit de les emergències socials
II.- Competència orgànica
L’article 191.1 del DL 2/2003, de 28 d’abril 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.
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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.”
Vistes les consideracions anteriors, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent
ACORDS
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló al citat conveni,
que figura a l’expedient i que regula la cooperació i col·laboració administrativa entre
ambdues institucions per tal de poder garantir i dotar els municipis de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona dels serveis assistencials a l’àmbit de les emergències socials.

Segon.- Assumir els drets i les obligacions que deriven pels ajuntaments que s’adhereixin al
citat conveni i del seu annex “protocol de cooperació i coordinació tècnica entre l’Ajuntament
de Barcelona i els municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per l’atenció psicosocial
immediata en situacions d’urgència i emergència social.
Tercer.- autoritzar la despesa de tramitació anticipada i de caràcter plurianual amb aplicació
als exercicis i pels imports següents:
Any 2016
Any 2017
Any 2018

3.233,00 €
3.233,00 €
3.233,00 €

Tercer.- Notificar aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a l’Ajuntament de
Barcelona.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS REUNITS (12)
8.2. Conveni de col·laboració per a la gestió mancomunada del serveis d’atenció

domiciliaria entre el Patronat Comarcal de Serveis a la persona del Baix
Llobregat i Santa Coloma de Cervelló, corresponent als anys 2016- 2017

Identificació expedient.C117_gestio_expedients_ACO_conveni_CCBLL_Atenció_Domiciliaria_20151202
I.- Antecedents
Tal i com s'articula en la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials,
El sistema públic de serveis socials esta integrat pel conjunt de recursos, prestacions,
activitats, programes, projectes i equipaments destinats a l’atenció social de la població, de
titularitat de l’Administració de la Generalitat, de les entitats locals i d’altres administracions,
i també els que l’Administració concerti amb les entitats d’iniciativa social o privada.
El sistema públic de serveis socials funciona de manera integrada i coordinada en xarxa, i
s’estructura en serveis socials bàsics i en serveis socials especialitzats.
Els Serveis Socials Bàsics són el primer nivell del sistema públic de Serveis Socials i la
garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social. Tenen un caràcter
polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar l’autonomia de les persones perquè visquin
dignament, atenent les diferents situacions de necessitat en què es troben o que es puguin
presentar.
Segons la normativa vigent una de les funcions dels servies socials bàsics, és la prestació de
Serveis d'ajuda a domicili.
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El Servei d'Ajuda a Domicili (SAD), segons el Decret 142/2010, d'11 d'octubre és un
conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i/o
família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles
persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca
d’autonomia personal.
II.- Competència orgànica
L’article 191.1 del DL 2/2003, de 28 d’abril 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.”
A la vista de l’exposat es proposa al Ple, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervello al conveni de
col·laboració per a la gestió mancomunada del serveis d’atenció domiciliaria entre el Patronat
Comarcal de Serveis a la persona del Baix Llobregat i Santa Coloma de Cervelló,
corresponent als anys 2016- 2017, que figura a l’expedient.
Segon.- Autoritzar la despesa de tramitació anticipada i de caràcter plurianual, amb
aplicació als exercicis i pels imports següents:
Any 2016
Any 2017

35.354,53 €
17-672,76 €

Tercer.- Notificar aquest acord al Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix
Llobregat així com també a Intervenció de l’Ajuntament.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS REUNITS (12)
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 5/2015-2019, celebrada en sessió ordinària el dia 15
d’octubre de 2015 i número 6/2015-2019, celebrada en sessió ordinària el dia 29 d’octubre
de 2015.
ELS REGIDORS RESTEN ASSABENTATS (12)
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:
Expedient 14/2015, Jaume Serra Palou, reforma interior habitatge unifamiliar al carrer
Barrau núm. 23.
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Expedient 15/2015, Maribel Orellana Castro, reforma local comercial a l’Av/. Països
Catalans núm. 12.
ELS REGIDORS RESTEN ASSABENTATS (12)
En aquest punt s’incorpora a la sessió el regidor del grup polític municipal del PP,
Sr. Francisco Javier Belloso Garrido
C.

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

Durant el mes de novembre, 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 NOVEMBRE DE 2015
Núm.
462
463
464
465

Data decret
03/11/2015
03/11/2015
03/11/2015
04/11/2015

466

04/11/2015

467

04/11/2015

468

05/11/2015

469
470

05/11/2015
09/11/2015

471

09/11/2015

472
473

09/11/2015
09/11/2015

474

10/11/2015

475

11/11/2015

476

11/11/2015

477
478

11/11/2015
12/11/2015

479

12/11/2015

480
481

13/11/2015
18/11/2015

482

18/11/2015

483
484

18/11/2015
19/11/2015

485

19/11/2015

486

20/11/2015

487
488

20/11/2015
20/11/2015

Àrea
Cultura
Cultura
Recursos Humans
Salut

Assumpte
Cessió Sant Lluís a Ateneu Unió 21-11-2015
Cessió Sant Lluís a Ateneu Unió 14-11-2015
Convocatòria borsa treball Treballadors/res familiars
Dictamen resolució Alfred Fontanals
Modificació acord Junta Govern Local de 29-10-2015,
Educació
referent a contractació serveis Ioga
Urbanisme
CAU-45/2015
Incoació contractació Servei càtering Llar d'Infants
Secretaria
Municipal
Secretaria
Incoació contractació serveis cementiri
Esports
Baixes d'ofici pavelló poliesportiu
Aprovació de devolució d’ingrés de dret públic de
Hisenda
naturalesa no tributària
Serveis Socials
Atorgament ajuts urgents
Recursos Humans Expedient disciplinari treballador Ajuntament
Aprovació del calendari fiscal dels tributs i taxes de
Hisenda
venciment periòdic per a l’exercici 2016
Recursos Humans Suplència Llar infants per baixa IT
Convivència i
MULTES. Acord incoació relació 15051019
Seguretat
Alcaldia
MULTES. Resolució al·legacions relació 15049722
Urbanisme
Llicència Serveis 16/2015 Gas Natural Dist. Sdg, SA
Convivència i
MULTES. Acord incoació relació 15049660
Seguretat
Autorització eliminació documental AHCBLL
Secretaria
Aprovació plecs càtering llar infants
Convivència i
MULTES. Acord incoació al·legacions relació núm.
Seguretat
15052269
Serveis Socials
Atorgament ajuts urgents
Urbanisme
Aprovació 6ª Certificació i factura obres Pl. Constitució
Llista admeses i excloses en el procés selectiu de borsa
Recursos Humans d'educadores llar d'infants. Composició tribunal i data
primera prova
Autorització Associació Municipal Si Fa Sol celebració
Alcaldia
acte a la via pública
Alcaldia
Delegació Alcaldia per Casament
Urbanisme
Caducitat d'expedients d'obres i ocupacions

PLENS. LEGISLATURA 2015-2019. Pagina 35 de 36

ACTA
.
ADMINISTRATIVA

489

20/11/2015

490

23/11/2015

491

23/11/2015

492

24/11/2015

493

24/11/2015

494
495
496

25/11/2015
25/11/2015
26/11/2015

497

26/11/2015

498
499
500
501
502
503

NO EXISTEIX
30/11/2015
30/11/2015
30/11/2015
30/11/2015
30/11/2015

Comunicació prèvia d'actes urbanístics de la Comunitat
de Propietaris Av. Santa Coloma 1-3
Nomenament representant municipal en el Consell
Secretaria
Esportiu del Baix Llobregat
Incoació ordre d'execució restabliment salubritat finca
Salut
C/ Doctor Puigvert
Nomenament del representat del municipi a l'assemblea
Secretaria
Xarxa Local de Consum
Atorgament d’ajuts per a activitats esportives per
temporada 2015-16, casals esportius i suport a fases
Esports
finals 2015, destinats a persones de col·lectius amb
necessitats econòmiques - any 2015.
Urbanisme
Reclamació esmenes oma 15/2015
Recursos Humans Pagament parcial Paga desembre 2012
Urbanisme
Requeriment documentació ES-2/2015
Convivència i
MULTES. Acord incoació relació 15053508
Seguretat
Urbanisme

Urbanisme
Urbanisme
Urbanisme
Urbanisme
Secretaria

CAU 36/2015
Contracte Menor obres 20/2015 Millora vials 2015
CAU 47/2015
CAU 50/2015
Incoació expedient adquisició immoble

ELS REGIDORS RESTEN ASSABENTATS (13)
D.

Interpel·lacions, precs i preguntes

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les vint i nou minuts, de la qual
s’estén la present acta que, com a secretari, certifico.
Vistiplau
L’Alcalde

El Secretari

Gerard Segú i López

Juan Antonio Gil Lemus
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