PLE EXTRAORDINARI NÚM. 2/2015-2019
A la seu de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, al Carrer Pau Casals, 26-34, el dia 6
de juliol de 2015, a les 19.00 hores, es reuneixen per celebrar Ple núm. 02/20152019, de caràcter ordinari, sota la Presidència del senyor Alcalde, Gerard Segú i López.
Assistits pel secretari acctal., Joan Sàbat i Olivé, que certifica.
ASSISTENTS A LA REUNIÓ
Gerard Segú López
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
Juan Vélez Sánchez

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

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

ORDRE DEL DIA
1.

2.

SECRETARIA
1.1. Aprovació de l’acta de la sessió
extraordinari, de data 13-06-2015

núm.

1/2015-2019,

de

caràcter

ALCALDIA. CARTIPÀS MUNICIPAL.
2.1.
Dació de compte del Decret de l’Alcaldia 233/2015, de distribució d’Àrees
de Govern municipal
2.2.
Dació de compte del Decret de l’Alcaldia 234/2015, de designació de
membres de Junta de Govern Local i delegacions de l’Alcaldia.
2.3.
Dació de compte del Decret de l’Alcaldia 235/2015, de designació de
Tinences d’Alcaldia.
2.4.
Dació de compte del Decret de l’Alcaldia 236/2015, de Delegacions de
l’Alcaldia en membres de la Junta de Govern.
2.5.
Donar Compte de constitució de grups polítics municipals.
2.6.
Fixació de la periodicitat de les sessions del Ple de l’Ajuntament.
2.7.
Creació de la Comissió Informativa del Ple de l’Ajuntament
2.8.
Creació i composició de la Comissió Especial de Comptes.
2.9.
Nomenaments de representants de la Corporació en òrgans col·legiats
competència del Ple i entitats supramunicipals.
2.10. Fixació de retribucions, indemnitzacions i assistències dels càrrecs
electes de la Corporació.
ORDRE DEL DIA

JOAN SÀBAT I OLIVÉ, SECRETARI, DIU: Aquesta sessió plenària que té caràcter extraordinari
té com a objectiu donar compliment a l’article 38 de funcionament de les administracions
municipals, que diu que dins dels 30 dies següents a la sessió constitutiva, l’alcalde
convocarà sessió o sessions extraordinàries del Ple de la Corporació entre d’altres coses per
aprovar la periodicitat de les sessions del Ple, la creació i composició de les comissions
informatives, els nomenaments de representants i donar també coneixement de les
resolucions de l’alcalde en aquestes matèries.
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1.

SECRETARIA
1.1. Aprovació de l’acta de la sessió
extraordinari, de data 13-06-2015

núm.

1/2015-2019,

de

caràcter

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

ALCALDIA. CARTIPÀS MUNICIPAL.
2.1. Dació de compte del Decret de l’Alcaldia 233/2015, de distribució d’Àrees
de Govern municipal

Es dóna compte al Ple del d’Alcaldia, la data i l’assumpte del qual s’esmenten a
l’encapçalament i el seu contingut es transcriu:
DECRET DE L’ALCALDIA núm. 233
A Santa Coloma de Cervelló, el 18 de juny de 2015
Assumpte.- Distribució d’Àrees de Govern municipal.
Celebrada sessió del Ple de l’Ajuntament en data 13 de juny de 2015 per a la constitució de
la Corporació i elecció d’Alcalde, havent estat proclamat Alcalde per majoria absoluta dels
membres de la Corporació, és necessari pel bon funcionament de l’administració municipal
distribuir les àrees de govern entre els Regidors integrants de l’equip de govern.
En exercici de les atribucions que em confereixen els articles 21.1 a) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local i 53.1 b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya per
dirigir el govern i l’administració municipals.
RESOLC
Primer.- Distribuir les àrees de govern municipal de la següent manera:
Gerard Segú i López:
- Participació, Comunicació i atenció ciutadana
- Urbanisme
- Educació
Anna Martínez Almoril:
- Espais públics
- Joventut
- Cultura
Alfonso Muñoz Saura:
- Economia i Hisenda
- Promoció econòmica
Joan Bonastre i Fort:
- Medi Ambient
- Patrimoni
Jesús Blanco Flórez:
- Recursos humans
- Convivència i Seguretat
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Juan Ramón Vílchez Enríquez:
- Serveis socials
- Sanitat i Consum
Júlia Fernández i Rodríguez:
- Gent Gran
- Solidaritat
- Igualtat
Joan Piqué Andreu:
- Esports
Segon.- Donar compte al Ple en la propera sessió que celebri.
Tercer.- Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, sense
perjudici de la seva entrada en vigor des de l’endemà del dia de la seva adopció.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Ja heu vist tots el Decret, en tot cas la distribució és
la que figura en el Decret.
LOURDES RUIZ DOMÍNGUEZ, REGIDORA, DIU: Turisme desapareix?
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: No, Turisme està a Promoció Econòmica junt amb
Indústria i Comerç.
ELS REGIDORS RESTEN ASSABENTATS
2.2. Dació de compte del Decret de l’Alcaldia 234/2015, de designació de

membres de Junta de Govern Local i delegacions de l’Alcaldia

Es dóna compte al Ple del d’Alcaldia, la data i l’assumpte del qual s’esmenten a
l’encapçalament i el seu contingut es transcriu:
DECRET DE L’ALCALDIA núm. 234
A Santa Coloma de Cervelló, el 18 de juny de 2015
Assumpte.- Designació de membres de Junta de Govern Local i delegacions de
l’Alcaldia
La Junta de Govern Local és un òrgan d’existència preceptiva en aquest municipi, perquè la
seva població de dret és superior a 5.000 habitants (article 20.1 b) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local).
L’article 12è. apartat 1 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló estableix:
“La Comissió de Govern és integrada per l’Alcalde/essa i un nombre de regidors/res
no superior al terç del nombre legals d’aquests, nomenats i separats lliurement per
l’Alcalde/essa, el qual n’ha de donar compte al Ple.”
I a l’article 13è. apartat 1 del mateix Reglament es preveu:
“La Comissió de Govern, per a l’exercici de les seves competències resolutòries - ja
siguin delegades o bé d’atribució legal directa -, celebrarà sessió ordinària segons la
periodicitat i l’horari que fixarà l’Alcaldia mitjançant Decret, i extraordinària quan ho
decideixi l’Alcaldia mateixa.”
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Vist que s’ha celebrat sessió del Ple de l’Ajuntament en data 13 de juny de 2015 per a la
constitució de la Corporació i elecció d’alcalde, havent estat proclamat alcalde per majoria
absoluta dels membres de la Corporació, és necessari procedir a la creació de la Junta de
Govern Local i designació dels seus membres.
D’altra banda, l’Alcalde pot delegar l’exercici de llurs atribucions en la Junta de Govern Local,
tret d’aquelles assenyalades com a indelegables pels articles 21.3 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i 53.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
En virtut de les facultats que l’ordenament vigent em confereix
RESOLC
Primer.- Designar els membres de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Santa
Coloma de Cervelló, que estarà integrada per:
L’Alcalde - President, Sr. Gerard Segú i López
La regidora, Sra. Anna Martínez Almoril
El regidor, Sr. Juan Ramón Vílchez Enríquez
El regidor, Sr. Joan Piqué Andreu
El regidor, Sr. Alfonso Muñoz Saura
Segon.- Establir que la Junta de Govern Local celebrarà dues sessions ordinàries al mes,
excepte durant el mes d’agost en què no es celebrarà cap sessió ordinària.
- Les dues sessions ordinàries mensuals tindran lloc el segon i el darrer dijous de
cada mes, a les 18,30 hores.
Tercer.- Facultar el Sr. alcalde per a posposar o avançar la celebració de les sessions
ordinàries de la Junta de Govern Local.
Quart.- Delegar en la Junta de Govern Local les següents atribucions:
1.- Aprovació de factures i de certificacions d’obres.
2.- Aprovació de l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el Pressupost i la Plantilla
aprovats pel Ple.
3.- Aprovació de les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos
de provisió de llocs de treball.
4.- Distribució de les retribucions complementàries que no siguin fixes ni periòdiques.
5.- Contractacions i concessions de tot tipus quan llur import no superi el deu per cent
dels recursos ordinaris del Pressupost ni, en qualsevol cas, els sis milions d’euros;
incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre
anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi ni el
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del Pressupost del primer exercici,
ni la quantia assenyalada.
6.- Aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva
contractació o concessió i estiguin previstos en el Pressupost.
7.- Adquisició de béns i drets quan llur valor no superi el deu per cent dels recursos
ordinaris del Pressupost ni els tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni
que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els següents supòsits:
- La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el Pressupost.
- La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric i artístic l’alienació dels
quals no es trobi prevista en el Pressupost.
8.- Concessió de llicències, llevat que les Lleis sectorials ho atribueixin al Ple.
9.- Resolució de les sol.licituds de fraccionament i ajornament de deutes tributaris i no
tributaris.
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10.- Atorgament de subvencions i ajuts a associacions, administracions, particulars o
altres entitats de caràcter públic o privat, llevat que la seva normativa reguladora ho
atribueixi al Ple. Resten al marge d’aquesta delegació aquells ajuts o subvencions de
caràcter social que tinguin la consideració d’urgents.
11.- Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del
planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments
de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
Cinquè.- Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, sense
perjudici de la seva entrada en vigor des de l’endemà del dia de la seva adopció.
Sisè.- Donar compte al Ple en la propera sessió que celebri.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: En aquest cas la Junta de Govern Local està
composada per l’alcalde, que presideix, la regidora Anna Martínez, el regidor Juan Ramon
Vílchez, regidor Joan Piqué i regidor Alfonso Muñoz, amb les delegacions d’Alcaldia que
figuren en el Decret.
ELS REGIDORS RESTEN ASSABENTATS
2.3. Dació de compte del Decret de l’Alcaldia 235/2015, de designació de

Tinences d’Alcaldia

Es dóna compte al Ple del d’Alcaldia, la data i l’assumpte del qual s’esmenten a
l’encapçalament i el seu contingut es transcriu:
DECRET DE L’ALCALDIA núm. 235
A Santa Coloma de Cervelló, el 18 de juny de 2015
Assumpte.- Designació de Tinences d’Alcaldia
L’article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local,
literalment diu:
“Los Tenientes de Alcalde sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los
casos de vacante, ausencia o enfermedad, al Alcalde, siendo libremente designados y
removidos por éste de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde
ésta no exista, de entre los Concejales”.
Els Tinents d’Alcalde són lliurement designats i remoguts per l’Alcalde o Alcaldessa entre els
membres de la Junta de Govern Local.
Vist que s’ha celebrat sessió del Ple de l’Ajuntament en data 13 de juny de 2015 per a la
constitució de la Corporació i elecció d’Alcalde, havent estat proclamat Alcalde per majoria
absoluta dels membres de la Corporació, atès que s’ha procedit a la designació dels
membres de la Junta de Govern Local i que s’ha deprocedir a la designació de les Tinences
d’Alcaldia entre els membres de la Junta.
Vistes les consideracions anteriors i en virtut de les facultats que l’ordenament vigent em
confereix,
RESOLC
Primer.Cervelló:

Designar els següents tinents d’Alcaldia de l’Ajuntament de Santa Coloma de

1er. tinent d’Alcaldia: Sra. Anna Martínez Almoril
2on. tinent d’Alcaldia: Sr. Juan Ramón Vílchez Enríquez
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3er. tinent d’Alcaldia: Sr. Joan Piqué Andreu
4rt. tinent d’Alcaldia: Sr. Alfonso Muñoz Saura
Segon.- Disposar que els tinents d’Alcaldia designats substitueixin l’alcalde per ordre de
nomenament en els casos de vacant, d’absència o de malaltia.
Tercer.- Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, sense
perjudici de la seva entrada en vigor des de l’endemà del dia de la seva adopció.
Quart.- Donar compte al Ple a la propera sessió que celebri, en compliment d’allò establert a
l’article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Igualment les tinences d’Alcaldia estan entre els
membres de la Junta de Govern, primera tinença serà per l’Anna Martínez, segona tinença
serà per Juan Ramon Vílchez, tercera tinença serà per Joan Piqué i quarta tinença per
Alfonso Muñoz.
ELS REGIDORS RESTEN ASSABENTATS
2.4. Dació de compte del Decret de l’Alcaldia 236/2015, de Delegacions de

l’Alcaldia en membres de la Junta de Govern

Es dóna compte al Ple del d’Alcaldia, la data i l’assumpte del qual s’esmenten a
l’encapçalament i el seu contingut es transcriu:
DECRET DE L’ALCALDIA núm. 236
A Santa Coloma de Cervelló, el 18 de juny de 2015
Assumpte.- Delegacions de l’Alcaldia en membres de la Junta de Govern
L’article 43.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic estableix que
l’Alcalde o Alcaldessa pot delegar l’exercici de determinades atribucions en els membres de
la Junta de Govern, sens perjudici de les delegacions especials que, per a tasques especials,
pugui realitzar a favor de qualsevol dels Regidors, encara que no pertanyin a la Junta de
Govern.
En virtut de les facultats que l’ordenament vigent em confereix
RESOLC
Primer.- Delegar a favor dels membres de la Junta de Govern Local les facultats de dirigir
els serveis corresponents a les seves àrees de govern, de gestionar-los en general, i de
resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers, en els següents termes:
Anna Martínez Almoril:
- Espais públics
- Joventut
- Cultura
Juan Ramón Vílchez Enríquez:
- Serveis socials
- Sanitat i Consum
Joan Piqué Andreu:
- Esports
Alfonso Muñoz Saura:
- Economia i Hisenda
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- Promoció econòmica
Segon.- Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, sense
perjudici de la seva entrada en vigor des de l’endemà del dia de la seva adopció.
Tercer.- Notificar la present resolució als interessats i donar compte al Ple a la propera
sessió que celebri.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Cada membre de la Junta de Govern té delegades les
competències de les seves regidories i que figuren en el Decret.
MIQUEL CARRIÓN MOLINA, REGIDOR, DIU: Això vol dir que les àrees que no són objecte de
competència d’aquestes persones qui resolt o qui notifica o qui té potestats administratives,
és l’alcalde?
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Sí, és l’Alcaldia.
JOAN SÀBAT I OLIVÉ, SECRETARI, DIU: Una matisació. L’alcalde, llevat que la competència
no s’hagi delegat en Junta.
MIQUEL CARRIÓN MOLINA, REGIDOR, DIU: No pot ser en un altre regidor que no sigui de la
Junta de Govern? Podria ser-ho?
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: L’Alcaldia delega una part de les competències en
Junta, llavors la competència d’això ja no és de part de l’alcalde ni de cap regidor, sinó de la
Junta, a no ser que s’advoqui aquesta competència, puntualment, i en el cas dels tinents
d’Alcaldia sí que se’ls hi pot delegar competències d’Alcaldia i és el que hem fet, de les àrees
que porta cadascun dels tinents d’Alcaldia, té delegada la competència.
Per tant, les que serien de l’alcalde i no estan en Junta ni en tinents d’Alcaldia, segueixen
mantenint-se a l’Alcaldia.
ELS REGIDORS RESTEN ASSABENTATS
2.5. Donar Compte de constitució de grups polítics municipals

L’article 24 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, estableix que els grups polítics municipals es constituirán mitjançant escrit dirigit al
President i subscrit per tots els seus integrants, que es presentarà a la Secretaria General
de la Corporació dins dels cinc dies hàbils següents a la constitució de la Corporació.
L’article 31è.4 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
(publicat íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 20, de data 23-12003), recull aquesta prescripció, afegint que l’escrit es presentarà sotasignat per tots els
integrants del grup.
L’Alcadia va sol·licitar dels partits polítics que van obtenir representació a les darreres
eleccions municipals del dia 24 de maig que procedissin a la constitució de grup municipal,
així com a la designació de portaveu titular i suplent. Tots ells han procedit dins del termini
atorgat a l’efecte a la comunicació de les dades sol·licitades.
Es dóna compte al Ple dels grups polítics municipals que s’han constituït en aquesta
Corporació, amb indicació dels seus integrants i portaveus titular i suplent:
1. Progrés-Entesa:
Composició: Gerard Segú i López, Anna Martínez Almoril, Alfonso Muñoz Saura, Joan
Bonastre i Fort, Jesús Blanco Flórez.
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- Portaveu titular: Anna Martínez Almoril.
- Portaveu suplent: Alfonso Muñoz Saura.
2.Accio Ciutadana:
Composició: Miquel Carrión Molina, Candi Reyes Martín.
-

Portaveu titular: Miquel Carrión Molina.
Portaveu suplent: Candi Reyes Martín.
3.Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal:
Composició: Juan Ramón Vílchez Enríquez, Júlia Fernández i Rodríguez.

-

Portaveu titular: Juan Ramón Vílchez Enríquez.
Portaveu suplent: Júlia Fernández i Rodríguez
4.Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés:

-

Composició: Lourdes Ruiz Domínguez
Portaveu: Lourdes Ruiz Domínguez
5.Partit Popular:

-

Composició: Javier Belloso Garrido
Portaveu: Javier Belloso Garrido

6. Convergència i Unió
-

Composició: Joan Piqué Andreu
Portaveu: Joan Piqué Andreu
7.Veïns Independents de Santa Coloma de Cervelló:

-

Composició: Juan Vélez Sánchez
Portaveu: Juan Vélez Sánchez

GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Els grups municipals s’han constituït en base al que
ha anat cada grup proposant. Els grups que tenen un sol regidor a la representació, aquest
és el portaveu i en el cas dels grups que tenen més d’un regidor s’han proposat, per
cadascun dels grups, el portaveu titular i el suplent, que conformaran l’estructura d’aquests
grups municipals.
ELS REGIDORS RESTEN ASSABENTATS
2.6. Fixació de la periodicitat de les sessions del Ple de l’Ajuntament

De conformitat amb l’article 38 a) del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, dintre dels trenta dies següents al de la sessió constitutiva, el
Ple de la Corporació ha de resoldre sobre la periodicitat de les sessions del Ple.
Tal com estableix l’article 46.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, el Ple celebrarà sessió ordinària com a mínim cada dos mesos en els
ajuntaments dels municipis d’una població entre 5.001 i 20.000 habitants. Al seu torn,
l’article 43è.1 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
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preveu que el Ple té sessió ordinària, com a mínim, un cop al mes, excepte durant el mes
d’agost.
En conseqüència, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Establir que el Ple celebrarà sessió ordinària amb periodicitat mensual, excepte
durant el mes d’agost, en que no es celebrarà cap sessió ordinària. La data de celebració
serà el darrer dijous de cada mes a les 19.00 hores.
Segon.- Facultar el Sr. alcalde per a posposar o avançar, prèvia consulta no vinculant als
portaveus de tots els grups municipals, la celebració de les sessions ordinàries del Ple, dintre
del mateix mes de la seva celebració, quan el dia fixat sigui festiu o es trobi inclòs en un
període vacacional.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Mantenint la periodicitat del Ple mensualment per
celebrar-se l’últim dijous de cada mes i en tot cas, això ja ho havíem comentat amb els
grups municipals, el que es planteja és avançar l’horari de les 20 h a les 19 h per una raó de
conciliació. Igual que plantegem que hi hagi una conciliació destinada a la ciutadania per
poder participar en tota la vida política associativa i social del municipi, també ens l’apliquem
els regidors per poder conciliar la nostra tasca de regidors amb la vida familiar i associativa.
Per això el que es planteja es fer-lo el darrer dijous de cada mes a les 19 h en comptes de
les 20 h.
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS REUNITS (13)
2.7. Creació de la Comissió Informativa del Ple de l’Ajuntament

El passat 13 de juny es va constituir el nou Ajuntament. Per aquesta raó, en compliment del
que prescriu l’article 38 b) del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, dintre dels trenta dies següents s’ha de convocar la sessió o sessions
extraordinàries del Ple de la Corporació que siguin precises, per tal de resoldre, entre d’altres
punts, sobre la creació i la composició de les Comissions Informatives permanents.
L’article 20.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local,
estableix que en els municipis de més de 5.000 habitants existiran òrgans que tinguin per
objecte l’estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decissió del
Ple, així com el seguiment de la gestió de l’alcalde, la Junta de Govern Local i regidors amb
delegacions.
Pel que fa a la seva composició, l’esmentat article estableix que tots els grups polítics
integrants de la Corporació tindran dret a participar-hi, mitjançant la presència de
membres pertanyents als mateixos en proporció al nombre de regidors que tinguin al Ple.
D’acord amb les consideracions anteriors al Ple es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Crear la Comissió Informativa del Ple amb les atribucions que li confereixen els
articles 20.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i 60.3
del DL 2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya.
Segon.- Establir que la Comissió Informativa del Ple celebrarà sessió ordinària amb
periodicitat mensual, excepte durant el mes d’agost, en que no es celebrarà cap sessió
ordinària. La data de celebració serà el dilluns anterior a celebrar el Ple municipal de
cada mes a les 19,00 hores, amb dos dies hàbils d’antel·lació respecte de la data de
celebració del Ple.
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Tercer.- Facultar al Sr. alcalde per a posposar o avançar, prèvia consulta no vinculant als
portaveus de tots els grups municipals, la celebració de les sessions ordinàries de la
Comissió Informativa del Ple, dintre del mateix mes de la seva celebració, quan el dia
fixat sigui festiu o es trobi inclòs en un període vacacional.
Quart.- Designar com a integrants de l’esmentada Comissió:
a) 5 integrants del grup municipal de Progrés - Entesa:
Gerard Segú i López, Anna Martínez Almoril, Alfonso Muñoz Saura, Joan Bonastre i
Fort, Jesús Blanco Flórez
b) 2 integrants del grup municipal d’Acció Ciutadana:
Miquel Carrión Molina, Candi Reyes Martín
c) 2 integrants del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal:
Juan Ramón Vílchez Enríquez, Júlia Fernández i Rodríguez.
d) 1 integrant del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de
Progrés:
Lourdes Ruiz Domínguez
e) 1 integrant del grup municipal del Partit Popular:
Javier Belloso Garrido
f) 1 integrant del grup municipal del Convergència i Unió
Joan Piqué Andreu
g) 1 integrant del grup municipal de Veïns Independents de Santa Coloma de Cervelló:
Juan Vélez Sánchez
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Igualment, seguint la dinàmica que es portava en les
últimes legislatures, seria el dilluns abans de la celebració del Ple i també amb el mateix
horari del Ple a les 19 h.
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS REUNITS (13)
2.8. Creació i composició de la Comissió Especial de Comptes

El passat 13 de juny es va constituir el nou Ajuntament. Per aquesta raó, en compliment del
que prescriu l’article 38 b) del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, dintre dels trenta dies següents s’ha de convocar la sessió o sessions
extraordinàries del Ple de la Corporació que siguin precises, per tal de resoldre, entre d’altres
punts, sobre la creació i la composició de les Comissions Informatives permanents,
entre les quals figura la Comissió Especial de Comptes.
Atès que correspon a la Comissió Especial de Comptes l’examen, l’estudi i l’informe dels
comptes anuals de la corporació, de conformitat amb l’article 58.1 del Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya. I, segons el núm. 3 del mateix article, aquesta
comissió és integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la Corporació en
nombre proporcional a la seva representativitat en l’ajuntament.
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D’acord amb les consideracions anteriors, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Crear la Comissió Especial de Comptes amb les atribucions que li confereixen
els articles 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, 58
del DL 2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya i
193 del DL 2/2004, de 5 d’abril, Text Refós de la la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Segon.- Designar com a integrants de l’esmentada Comissió:
b) 5 integrants del grup municipal de Progrés - Entesa:
Gerard Segú i López, Anna Martínez Almoril, Alfonso Muñoz Saura, Joan Bonastre i
Fort, Jesús Blanco Flórez
h) 2 integrants del grup municipal d’Acció Ciutadana:
Miquel Carrión Molina, Candi Reyes Martín
i) 2 integrants del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal:
Juan Ramón Vílchez Enríquez, Júlia Fernández i Rodríguez.
j) 1 integrant del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de
Progrés:
Lourdes Ruiz Domínguez
k) 1 integrant del grup municipal del Partit Popular:
Javier Belloso Garrido
l) 1 integrant del grup municipal del Convergència i Unió
Joan Piqué Andreu
m) 1 integrant del grup municipal de Veïns Independents de Santa Coloma de Cervelló:
Juan Vélez Sánchez
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: La Comissió Especial de Comptes, tal i com està
reglamentada, amb les atribucions que li atribueix la llei i la composició, el que es proposa és
el total de regidors, dels integrants dels grups municipals, i per tant tot el plenari estaria
representat a la Comissió Especial de Comptes.
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS REUNITS (13)
2.9. Nomenaments de representants de la Corporació en òrgans col·legiats

competència del Ple i entitats supramunicipals

Atès que, de conformitat amb l’article 38 c) del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, dintre dels trenta dies següents al de la sessió
constitutiva, el Ple de la Corporació ha de resoldre sobre els nomenaments de representants
de la Corporació en òrgans col.legiats, que siguin de la competència del Ple.
En conseqüència, es proposa al Ple l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- Nomenar com a representants de la Corporació en els òrgans col.legiats i entitats
supramuniciplas que a continuació s’enumeren als següents regidores i regidors:
1.- Consell Escolar Municipal:
Sr. Gerard Segú i López
Sra. Anna Martínez Almoril
Sra. Júlia Fernández Rodríguez
Sr. Joan Piqué Andreu
2.- Consell Escolar de l’Escola Colònia Güell:
Sr. Gerard Segú i López
3.- Consell Escolar de l’Escola Montpedrós:
Sr. Gerard Segú i López
4.- Consell Escolar de l’Escola Pla de les Vinyes:
Sr. Gerard Segú i López
5.- Consells de Participació Llars d’Infants municipals
Sr. Gerard Segú i López
6.- Comité de Seguretat i Salut
Sr. Gerard Segú i López
Sr. Jesús Blanco Flórez
7.- Entitat Urbanística de Conservació de Sant Roc:
Sr. Gerard Segú i López
8.- Consorci de la Colònia Güell:
Sr. Gerard Segú i López
9.- Consorci Localret:
Sr. Gerard Segú i López
10.- Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat:
Sr. Alfonso Muñoz Saura
11.- Consorci de Turisme del Baix Llobregat:
Sr. Alfonso Múñoz Saura
12.- Consell Municipal de Salut:
Sr. Juan Ramón Vílchez Enríquez
13.- Consell Municipal de la Gent Gran:
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Sra. Júlia Fernández Rodríguez
14.- Consell Municipal d’Entitats socio-culturals i esportives:
Titulars de Regidories
- Sr.Gerard Segú i López, en qualitat de regidor de Participació.
- Sr. Joan Piqué Andreu, en qualitat de regidor d’Esports
- Sra. Anna Martínez Almoril, en qualitat de regidora de Cultura.
Representació de grups municipals
Sr. Miquel Carrion Molina, en representació d’Accio Ciutadana
Sr. Juan Vílchez Enríquez, en representació d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal
Sra. Lourdes Ruiz Domíguez en representació del Partit dels Socialistes de Catalunya –
Candidatura de Progrés
Sr. Javier Belloso Garrido en representació del Partit Popular
Sr. Joan Piqué Andreu, en representació de Convergència i Unió
Sr. Juan Vélez Sánchez, en representació de Veïns Independents de Santa Coloma de
Cervelló
15.- Consell Municipal per a la Igualtat de Gènere:
Sra. Júlia Fernández Rodríguez, Presidència
16.- Associació “Xarxa de ciutats i pobles per a la sostenibilitat“:
Sr. Joan Bonastre i Fort
17.- Ruta Europea del Modernisme:
Sr. Gerard Segú i López
18.- Consorci del Govern Territorial de la Salut:
Sr. Juan Ramón Vílchez Enríquez
19.- Consorci per a la Gestió del Servei de Televisió Digital Local Pública de la
Demarcació del Baix Llobregat Centre.
Sr. Gerard Segú i López
20.- Consell de les Dones del Baix Llobregat (Junta Permanent):
Sra. Júlia Fernández Rodríguez
21.- Associació de Defensa Forestal
Sr. Joan Bonastre i Fort
22.- Consell Assessor Urbanístic de Santa Coloma de Cervelló (CAUSCC)
Sr. Gerard Segú i López, president
Sra. Anna Martínez Almoril, vicepresident
23.- Consorci Urbanístic per al desenvolupament del Sector PPr de la Colònia Güell
als municipis de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat
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Consell General: Sr. Gerard Segú i López i Sra. Anna Martínez Almoril
Comissió Executiva: Sr. Gerard Segú i López.
Segon.- Notificar els presents nomenaments als òrgans col.legiats esmentats.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Aquí hi ha una desgranada de tots els òrgans en els
quals la Corporació ha d’estar representada com a Corporació, tant els propis de
l’Ajuntament, del municipi, com els supramunicipals que requereixen que nomenem una
representació del consistori.
En aquest cas s’ha mantingut com en les últimes legislatures, excepte en els casos en el que
l’alcalde és el que ha de representar a l’Ajuntament en cadascun d’aquests òrgans, com a
representant de la Corporació hi va el regidor o regidora que està directament implicat en els
temes que tracta aquest òrgan, i en el cas dels que tenen una reglamentació específica els
representants que contempla la pròpia reglamentació.
MIQUEL CARRIÓN MOLINA, REGIDOR, DIU: Una qüestió. Volem encetar un debat perquè hi
ha diversos aspectes que voldríem comentar.
En primer lloc si aquests organismes s’ha d’aprovar la designació de les persones per Ple,
considerem que hagués estat oportú debatre una mica sobre la situació de cadascun
d’aquests organismes i l’oportunitat de designar una persona o altra en funció d’això.
Aleshores, és obvi que això ho pot decidir els grups de govern, però creiem que hagués estat
un exercici adequat. Sobretot tenint en compte que hi ha alguns d’ells en els que ens consta
una inactivitat manifesta. Aleshores ja no es tracta d’anar posant noms sinó que es tracta de
que si hi ha un Consell Municipal d’Entitats Socioculturals, sigui actiu, sigui dinàmic, el
regidor o qui hagi estat el competent anteriorment com a membre de l’Ajuntament, exposi
una mica com és la situació d’aquest Consell, en quina situació està. Creiem que hi ha una
qüestió d’oportunitat que s’hauria d’haver debatut un per un. Aquesta és una primera
qüestió.
L’altra qüestió és que hi ha consells municipals dels quals no tenim reglament, o no el tenim,
lògicament, perquè no hi hem pogut accedir d’una forma fàcil, el que vol dir que estiguin a la
web, per exemple. Consell de Salut, Consell municipal de la Gent Gran, al no tenir el
reglament no sabem, ni tant sols, si serem partícips d’aquests consells. Llavors, també ens
interessaria manifestar això, que els reglaments han de ser públics perquè tots tinguem
consciència de com estan organitzats aquests consells.
Una altra qüestió que potser és la menys palès, la menys rigorosa, però és la que més
manifestem com a interessant, que és que voldríem participar-hi en molts d’ells. És a dir, els
grups municipals volem participar. Volem participar en els consell municipals encara que no
estigui prevista la nostra participació en el seu reglament intern, per exemple, a nivell
educatiu, tots sabeu que en aquest poble fa falta molt de consens a nivell educatiu, que hi ha
hagut una campanya electoral molt neta, en aquest sentit, i molt positiva en quan a construir
i no estem en els consells municipals d’Educació i llavors, voldríem estar-hi. És simplement
manifestar aquest interès.
I l’última qüestió es saber si en algun d’aquests consells especialment a les que són de
caràcter supramunicipal hi ha algun tipus de dietes o retribucions per part dels participants.
Són els quatre punts que traslladem.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: El debat sobre el funcionament dels consells, en tot
cas, jo crec que no és el moment de plantejar-lo aquí. Nomenem representants i el que ens
sembla lògic és que la Corporació tingui en la majoria d’òrgans, com a representats del
Consistori és una sola persona i que hi vagi el regidor que és competent en aquest tema,
això té una certa lògica. A la resta, sobretot els que són municipals o els que són de creació
del propi Ajuntament, tots els grups municipals sempre hi estan representats, el que passa
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és que no apareix aquí, perquè aquí el que fem és nomenar al que representarà al
Consistori, no als grups municipals.
Pel que fa als reglaments, evidentment tots els que tenen un reglament específic és
consultable i plantejable, i hi ha inclús el propi funcionament o el propi reglament, que
contempla les formes en les quals es pot participar. Ho dic en el sentit de que s’expliqui que
el regidor competent expliqui l’estat de cada consell, en tot cas els consells són òrgans que
tenen funcionament propi i que no només una persona pot explicar com va. És evident que
n’hi ha alguns que han funcionat més activament que d’altres i el que hem d’intentar és que
tots funcionin com pertoca. I això els regidors competents ja s’encarregaran de que així sigui
o la gent que forma part del propi consell pot reclamar el funcionament o prendre la
iniciativa del funcionament.
Excepte en els que tinguin una reglamentació que no sigui municipal, per exemple,
plantejaves els d’Educació, el Consell Escolar Municipal té una reglamentació supramunicipal
que ve directament de la Generalitat i en aquest cas hi ha una estructuració molt clara, unes
competències molt clares i unes funcions molt clares. Però en qualsevol cas els grups
municipals hi estan presents.
I de tota la llista jo diria que cap dels que es plantegen tenen cap tipus de retribució ni dieta.
No hi ha cap que tingui cap tipus de despesa de representació ni assumpció de dietes.
MIQUEL CARRIÓN MOLINA, REGIDOR, DIU: Moltes gràcies per la resposta, l’única qüestió
que m’ha quedat encara pendent és pel Consell Escolar Municipal, pel que jo veig, l’anunci
està fet per l’Ajuntament de Santa Coloma i no em sembla percebre que els grups municipals
hi estiguem representats.
JESÚS BLANCO FLÓREZ, REGIDOR DE RECURSOS HUMANS I CONVIVÈNCIA I SEGURETAT,
DIU: Hi ha una reglamentació a nivell general que la grandària de l’Ajuntament hi ha una
quantitat global i aquesta quantitat assigna la part que representa a les famílies, la part que
representa al docents i la part que representa a l’Ajuntament, aquesta és la gent que hi
participa directament amb veu i vot, perquè un moment donat, encara que té un caràcter
consultiu, mai s’ha arribat a votació, però hi ha municipis que un moment donat encara que
siguin consultius arriben a votacions i hi ha un equilibri en el número de representació. No
pot haver-hi més representants de l’Ajuntament que de personal docent o de representants
de les famílies. En el nostre cas i a nivell general estan tots els grups municipals
representats, amb veu, no amb vot. Tothom hi participa i hi diu la seva, com la resta.
Normalment el que s’intenta és arribar a acords per consens. En els anys que jo porto com a
regidor d’Educació mai s’ha fet una votació.
MIQUEL CARRIÓN MOLINA, REGIDOR, DIU: Nosaltres votarem en contra en la qüestió
aquesta de que necessàriament considerem que s’havia d’haver parlat de com es passaven
comptes, és a dir, per entendre’ns, si un regidor ha estat presidint o ha estat vicepresident
d’aquests consells ens agradaria que abans de votar la seva reelecció o abans de votar
l’elecció d’un altre és passés comptes de la situació en que està cadascun d’aquests consells.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: En tot cas no estem debaten sobre el consell sinó
sobre la designació de la representació del Consistori
MIQUEL CARRIÓN MOLINA, REGIDOR, DIU: Sí, sí. Però insistim en que el nomenament
hauria d’haver anat acompanyat d’un debat sobre l’oportunitat del nomenament. No és
qüestió de posar noms. És qüestió de debatre i posar noms.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Ja he explicat la lògica és que el representant del
Consistori que va a un lloc sigui el representant que pot tenir competències en el tema que
es tractarà en aquest àmbit, sinó no tindria sentit que representés el Consistori si és un tema
de Cultura i hi va el de Medi Ambient. La lògica és aquesta. Una altra qüestió és que s’hagi
de debatre sobre el funcionament dels consells i dels òrgans que s’estan plantejant aquí que
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“no a lugar” amb el punt que estem tractant en aquests moments, en un altre moment és
evident que es pot debatre tot això. Però en aquests moments el que estem fent és
merament determinar qui representarà al Consistori en aquests òrgans.
A banda d’això, ni es frena ni s’impedeix cap altre debat, però no és el que correspon en el
punt que estem portant en aquests moments.
JESÚS BLANCO I FLÓREZ, REGIDOR DE RECURSOS HUMANS I CONVIVÈNCIA I SEGURETAT,
CIU: A banda hi ha un tema. Són els representants del Consistori però són els representants
del govern, vull dir, que en aquest sentit en aquest òrgan competent en el moment donat
demanant l’opinió del govern, és la persona que representa al govern qui la pot donar,
m’explico? Per això des de l’equip de govern hem assignat, amb els criteris que plantejava el
Gerard les persones més adients en aquesta nova etapa.
CANDI REYES MARTÍN, REGIDOR, DIU: Sí, però és el Ple qui aprova això i per tant pensem
que es podia haver debatut l’oportunitat. Entenc el criteri vostre i és un criteri lògic, no dic
que no, el criteri és correcte, però que es podia haver debatut perquè a lo millor es podia
haver trobat alguna altra manera o algun altre representant que, entre tots, poguéssim
trobar més adient.
APROVAT AMB VOTS A FAVOR DELS MEMBRES DELS GRUPS DE PROGRÉS (5), ERC
(2), PSC (1), PP (1), CIU (1) I VISCC (1), VOT EN CONTRA DELS MEMBRES DEL
GRUP D’ACCIÓ (2)
2.10. Fixació de retribucions, indemnitzacions i assistències dels càrrecs electes

de la Corporació

L’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local regula amb
detall les retribucions que poden percebre els càrrecs electes pel desenvolupament dels seus
càrrecs, tant amb dedicació exclusiva com amb dedicació parcial, les indemnitzacions per les
despeses efectives ocasionades en l’exercici del càrrec i les assistències per la concurrència
efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació dels que formin part. També
és d’aplicació sobre aquesta matèria l’article 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’Incompatibilitat del Personal al Servei de les Administracions Públiques.
De conformitat amb els dos preceptes esmentats, els membres de les Corporacions locals
que siguin personal de les Administracions públiques i dels ens, organismes o empreses que
en depenguin poden percebre retribucions per la dedicació parcial al seu càrrec electe,
sempre que aquesta dedicació parcial la desenvolupin fora de la seva jornada de treball en el
seu centre de treball a l’Administració, i sense superar en cap cas els límits que amb caràcter
general s’estableixin en cada cas.
El núm. 5 de l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, diu literalment:
“Las Corporaciones locales consignarán en sus presupuestos las retribuciones, indemnizaciones y
asistencias a que se hace referencia en los cuatro números anteriores, dentro de los límites que con carácter
general se establezcan, en su caso. Deberán publicarse íntegramente en el “ Boletín Oficial “ de la Provincia
y fijarse en el tablón de anuncios de la Corporación los acuerdos plenarios referentes a retribuciones de los
cargos con dedicación exclusiva y parcial y régimen de dedicación de estos últimos, indemnizaciones y
asistencias, así como los acuerdos del Presidente de la Corporación determinando los miembros de la misma
que realizarán sus funciones en régimen de dedicación exclusiva o parcial “.
Al seu torn, el núm. 2 “ in fine “ d’aquest mateix article preveu:
“En los acuerdos plenarios de determinación de los cargos que lleven aparejada esta dedicación parcial y de
las retribuciones de los mismos, se deberá contener el régimen de la dedicación mínima necesaria para la
percepción de dichas retribuciones“.
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Així mateix, l’article 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, limita a 3 el nombre d’electes
locals que poden exercir el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva en els municipis amb
una població compresa entre 3.001 i 10.000 habitants.
Finalment, cal tenir en compte que la disposició addicional norantena de la Llei 22/2013, de
23 de desembre de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2014, va fixar l’import màxim que
poden percebre els membres de les Corporacions locals per tots els conceptes retributius en
funció dels trams de població. Per al tram de població comprès entre els 5.001 i els 10.000
habitants l’import màxim es va establir en 45.000 euros anuals.
En conseqüència, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Establir que exerciran les seves funcions en règim de dedicació exclusiva els
següents membres de la Corporació:
a) L’Alcalde, Sr. Gerard Segú i López, qui percebrà una retribució bruta anyal de
36.050 euros, amb efectes del 13 de juny de 2015.
b) La Regidora, Sra. Anna Martínez Almoril, qui percebrà una retribució bruta anyal
de 34.000 euros, amb efectes de l’1 de juliol de 2015.
Segon.- Establir que, amb efectes de l’1 de juliol de 2015, els Regidors i Regidores amb
responsabilitats de govern, que a continuació es relacionaran, exerciran les seves funcions
en règim de dedicació parcial, amb una jornada de dotze hores i tres quarts
setmanals, i percebran una retribució bruta anyal de 7.994 euros cadascun.
Relació de Regidors i Regidores en règim de dedicació parcial:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alfonso Muñoz Saura
Joan Bonastre Fort
Jesús Blanco Flórez
Ramon Vílchez Enríquez
Júlia Fernández Rodríguez
Joan Piqué Andreu

Tercer.- Aprovar les assistències, que regiran des de l’13 de juny de 2015, per la
concurrència efectiva dels Regidors i Regidores a les sessions dels òrgans col·legiats dels que
en formen part en els següents termes:
a) Per cada sessió plenària: 114,25 euros (import brut).
b) Per cada sessió de la Comissió Informativa: 55,10 (import brut).
Només podran percebre aquestes assistències els membres de la Corporació que no tinguin
dedicació exclusiva, ni dedicació parcial.
Quart.- Publicar els presents acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler
d’anuncis de la Corporació.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: D’aquest punt, volem fer, des de l’Equip de Govern,
que proposem l’acord, volem fer una precisió important i és que entenem que les
retribucions i dedicacions, especialment les retribucions dels membres de l’Equip de Govern
que tenen dedicació a l’Ajuntament, ja sigui exclusiva o parcial, creiem que requereix d’un
debat extens i compartit per determina quin és el criteri i quina és la fórmula que trobem per
retribuir correcta i justament els càrrecs electes que tenen dedicació en la tasca del govern.
En aquest sentit, com veieu, hem recuperat les dues dedicacions exclusives que ja hi havia
hagut històricament a l’Ajuntament i les hem mantingut amb la mateixa assignació en el
moment en el que hi havia les dues persones amb dedicació exclusiva i els de dedicació
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parcial amb el criteri també de mantenir el que hi havia hagut però volem expressa i volem
compartir amb la resta de grups que creiem que és necessari obrir aquest debat sobre la
lògica de les retribucions de les dedicacions en aquest Ajuntament, que és un debat que no
ha existit mai, des del primer moment que hi va haver una dedicació exclusiva s’ha
mantingut les quantitats sense debatre sobre aquesta retribució ni sentant criteris com
Ajuntament i per tant el que proposem és mantenir l’estructura que hi ha hagut durant tots
aquests anys, des de fa diverses legislatures i de cara al pressupost 2016 i per tant en els
propers mesos abans del mes de gener obrir un debat entre tots els grups per intentar
establir uns criteris i una lògica en la retribució que serveixi en aquests moments per la gent
que tenim dedicació exclusiva o dedicacions parcials però que pugui també ser en el dia de
demà doncs un criteri vàlid per a qualsevol persona que hagi de venir a l’Ajuntament i que
no hagi de ser, necessàriament, el criteri de fer el que ja es venia fent des del seu moment
quan es va decidir sense un criteri clarament establert.
Per tant, mantindrem les assignacions, les retribucions que hi havia hagut en el moment que
hi havia dues dedicacions i les parcials i us plantegem d’obrir aquest debat en els propers
mesos parlant del pressupost del 2016 i a partir de gener arribar a un acord entre tots que
estableixi uns criteris sobre aquest tema.
LOURDES RUIZ DOMÍNGUEZ, REGIDORA, DIU: Quan parles d’això no parles de la legislatura
anterior, 2011-2015, que només hi havia una dedicació exclusiva i les demés dedicacions
eren parcials.
Nosaltres si es manté aquest punt, tal i com està resumit, votarem en contra. Nosaltres
entenem que ara no és el moment de pujar el sou, ni de l’alcalde, ni posar un altre de
dedicació exclusiva, ni pujar els sous de dedicacions parcials, ni pujar sous d’assistències de
la resta de l’Oposició.
El sou de l’alcalde puja des de l’anterior.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: L’anterior sí, tenia una reducció del 5% que es va
aplicar en el seu moment, perquè hem anat aplicant totes les mesures que s’han anat
aplicant als funcionaris, de les quals algunes s’han anat recuperant sense que nosaltres
haguem tingut la possibilitat de recuperar-la.
LOURDES RUIZ DOMÍNGUEZ, REGIDORA, DIU: Sí, però els funcionaris encara tenen el sou
congelat.
Els treballadors municipals tenen pèrdua de drets, congelació de sou, pèrdua de la paga
extra... aquesta no pot ser la justificació....
JESÚS BLANCO I FLÓREZ, REGIDOR DE RECURSOS HUMANS I CONVIVÈNCIA I SEGURETAT,
CIU: La paga extra s’ha recuperat.
LOURDES RUIZ DOMÍNGUEZ, REGIDORA, DIU: No la paga extra no s’ha recuperat, potser
s’ha avançat, però recuperada del tot no està recuperada.
JESÚS BLANCO I FLÓREZ, REGIDOR DE RECURSOS HUMANS I CONVIVÈNCIA I SEGURETAT,
CIU: (NO S’ESCOLTA IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ)
LOURDES RUIZ DOMÍNGUEZ, REGIDORA, DIU: Bueno, no és el debat. El que passa és que jo
crec que quan hi ha famílies que no arriben a final de mes, no tenim diners per baixar els
impostos però si tenim diners per fer una altra dedicació exclusiva. Nosaltres entenem que
no és el moment i si es manté això, en parlem, a mi em sembla molt bé fer el debat, parlar
de les retribucions, però no s’ha parlat amb la resta de grups tampoc, vull dir, hi ha una
modificació i no s’ha parlat.
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Per tant, jo demanaria posposar aquest punt, parlar-ho i després ja passar el que haguem de
passar i si no és així, nosaltres votarem en contra, no hi estem d’acord.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Evidentment posposar no ho podem fer, perquè sinó
no tindríem retribucions. S’ha acabat un període i per tant s’ha d’aprovar un nou període no
hi ha aquesta opció.
Aquestes són xifres de l’any 2007. És que al 2011 eren menys perquè a més a més hi havia
una única dedicació exclusiva. El que s’ha fet evident és que amb una única dedicació
exclusiva era una brutalitat el funcionament de l’Ajuntament i per això s’incrementa amb una
segona dedicació exclusiva que és el que tenia l’Ajuntament al llarg de moltes legislatures i
hem agafat l’última vegada que es van aprovar dues dedicacions exclusives i hem aplicat el
mateix criteri que llavors, amb la salvetat o amb la prèvia que el que diem és que volem
obrir un debat sobre aquest tema perquè hem de fixar uns criteris. El criteri que es va posar
aquí, en la primera dedicació exclusiva va ser el mateix que cobrava la persona en una altra
banda, cobrar-ho a l’Ajuntament i aquesta mateixa xifra s’ha mantingut amb els últims vint i
pico d’anys, llavors entenem que no hem de funcionar en funció d’un criteri que es va
prendre fa vint i pico d’anys per una situació molt puntual, singular i personal. Per tant,
plantegem obrir el debat sobre trobar els criteris que nosaltres, amb nosaltres vull dir tots,
establim, perquè en aquests moments els que tenim dedicació exclusiva, dedicacions parcials
som uns, però demà poden ser uns altres i entenem que hi ha d’haver un cert criteri. Igual
que hi ha els criteris marcats per l’ACM, per la FMC o per les normatives dels pressupostos
de l’Estat. Agafem els criteris que vulguem d’altres òrgans que ho proposen o els que ens
creem nosaltres mateixos.
MIQUEL CARRIÓN MOLINA, REGIDOR, DIU: En primer lloc celebrar que es generi aquest
debat, però de tota manera si el debat tindrà un impacte pressupostari l’any vinent, no
convindria tenir-lo al gener, sinó que convindria tenir-lo...
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Clar, abans de l’aprovació del pressupost. El
pressupost l’aprovem al novembre, per tant abans s’ha de fer aquest debat.
MIQUEL CARRIÓN MOLINA, REGIDOR, DIU: D’acord. Això es celebra.
La qüestió de la nova dedicació exclusiva, nosaltres entenem, o sigui, sí que pensem que
aquest debat s’ha de generar, en certa manera, perquè si hi ha una càrrega de feina
important a nivell de coordinació, directrius, execució, planificació, etc... aquesta feina s’ha
de poder fer perquè la feina resulti efectiva, el que creiem es que pot haver una confusió
entre el que ha de ser feines de dedicació política i feines de coordinació tècnica o de
planificació tècnica o de direcció tècnica, amb lo qual potser després del debat es recupera la
idea de que cal posar una mica més de musculatura en la direcció tècnica de l’Ajuntament i
no tant en retribuir sous a polítics. Però en qualsevol cas, si s’ha optat per aquesta via, a
nosaltres, el que ens agradaria és que Anna, concretament ens expliquessis una miqueta
aquesta dedicació exclusiva, per què han estat en aquests tres àmbits de Joventut, Espais
Públics i Cultura, és a dir, entenem que són àmbits importants, sobretot el de Joventut, ara
resultarà crític, però clar hi ha altres aspectes com el de creació d’ocupació, de promoció
econòmica, altres fronts que, sobretot d’organització interna de l’Ajuntament, que ens consta
que és un problema manifest en quan a nivell gerencial en quan a Recursos Humans etc...
per què s’ha apostat per aquests tres àmbits, de dedicació exclusiva? Per què no altres? Com
s’ha configurat això?
ANNA MARTÍNEZ ALMORIL, REGIDORA DE CULTURA, DIU: El més evident és que pel matí
l’àmbit que més treballaré serà el d’Espais Públics, que és el seguiment de Brigada,
contractes de zones verdes i és quan s’ha de fer el seguiment perquè és quan està treballant
aquest personal de l’Ajuntament, si vingués a les set de la tarda poc podria seguir aquest
tema.
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L’àmbit de Cultura, fins ara l’he treballat per la tarda i ho podré seguir fent. I Joventut igual,
perquè la tècnica de Joventut es troba a l’Ajuntament a la tarda.
D’altra manera donaré suport al Gerard amb les altres àrees. Hi ha d’haver un responsable
nomenat, que serà ell, però la idea és treballar-ho conjuntament.
JESÚS BLANCO I FLÓREZ, REGIDOR DE RECURSOS HUMANS I CONVIVÈNCIA I SEGURETAT,
CIU: De tota maneres, Michel, has obviat una qüestió no només d’aquesta responsabilitat en
les àrees (NO S’ESCOLTA, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ) en horari laboral, per dir-ho
d’alguna manera, per diferents compromisos no poder-hi assistir, és un tema normal que
sigui el primer tinent d’alcalde qui tingui aquest tipus de disponibilitat, fins i tot
d’acompanyar o de fer tàndem. Partint de que la resta de regidors i regidores de l’Equip de
Govern no tenen una dedicació exclusiva, fins i tot, part de les nostres regidories que
requereixin reunions en un horari de matí, evidentment han d’estar cobertes tan per l’alcalde
com per la primera tinent d’alcalde i això no és una cosa nova en aquest Ajuntament,
històricament hi ha hagut per capacitat i si mirem el conjunt d’ajuntaments d’una grandària
semblant a la nostra un mínim de dues persones en plena dedicació en tenen, salvo que hi
hagi situacions especials en que la persona que ostenti la primera tinença d’alcaldia trobar-se
una situació específica laboral tingui una disponibilitat de poder estar als matins a
l’Ajuntament i llavors no requereix aquesta alliberació.
Feu un recull d’aquesta comarca, de l’Àrea Metropolitana o a nivell general.
FRANCISCO JAVIER BELLOSO GARRIDO, REGIDOR, DIU: Nosotros, evidentemente, tampoco
vamos a aprobar que os subáis el sueldo, como no puede ser de otra manera.
Haciendo unos cálculos rápidos, para hacer una comparativa, el sueldo de la Alcaldía sube de
34.000 a 36.000, incremento de 2.000,00 €, el sueldo de la concejal de Cultura sube de
7.500 a 34.000 euros, una subida de 27.000,00 €
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU:
l’altra. Abans de que segueixis

No, perdona. No es pot comparar una cosa amb

(ES SOBREPOSEN LES VEUS, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ)
FRANCISCO JAVIER BELLOSO GARRIDO, REGIDOR, DIU: ... las competencias son, un poco,
las mismas que en la legislatura anterior.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: No, perdona. Joventut, Espais Públics i el que acaba
d’explicar el Jesús de la responsabilitat i la dedicació que tenen les tinences d’Alcaldia, que
substitueixen a l’alcalde quan l’alcalde no pot assistir a alguna cosa.
No es comparable una cosa amb l’altra.
FRANCISCO JAVIER BELLOSO GARRIDO, REGIDOR, DIU: Vale, continuo mi exposición si no
te importa.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: M’importa si ...
FRANCISCO JAVIER BELLOSO GARRIDO, REGIDOR, DIU: Yo estoy haciendo el incremento
de salario que va a haber con respecto a la legislatura anterior.
Llevamos 2.000,00 € de más de Alcaldía, 27.000,00 € de más en la Concejalía de Cultura,
Juventud, como quieras llamarlo. Las dedicaciones parciales suben de 7.594 a 7.994,
teniendo en cuenta que con el nuevo equipo de gobierno municipal se incrementa en uno el
número de concejales que cobran sueldo en el ayuntamiento, porque en este caso son ocho
y en la legislatura anterior fueron siete, esto son 8.000,00 e más, más los 400, por cada
uno. En definitiva el nuevo equipo de gobierno municipal nos va a costar 40.000,00 € al año
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más que con respecto a la legislatura anterior. Así que el total de la legislatura vamos a
tener que asumir un coste de unos 150.000,00 € más.
Evidentemente nosotros no estamos de acuerdo, ni mucho menos, con esto. Votaremos en
contra. Ya sabemos dónde va a ir la subida del IBI de este año, a pagaros los sueldos.
APROVAT AMB VOTS A FAVOR DELS MEMBRES DELS GRUPS DE PROGRÉS (5), ERC
(2), CIU (1) I VISCC (1), VOTS EN CONTRA DELS MEMBRES DELS GRUPS D’ACCIÓ
(2), PSC (1) I PP (1)
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les dinou hores i trenta-quatre
minuts, de la qual s’estén la present acta que, com a secretari, certifico.
Vistiplau
L’Alcalde en funcions

El Secretari acctal.

Gerard Segú i López

Joan Sàbat i Olivé
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