PLE ORDINARI NÚM. 8/2015-2019
A la seu de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, al Carrer Pau Casals, 26-34, el dia 26
de novembre de 2015, a les 19.00 hores, es reuneixen per celebrar Ple núm. 08/20152019, 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
Juan Vélez Sánchez

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

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)
Regidor (VISCC)

ORDRE DEL DIA

I.- PART RESOLUTIVA

1.

ALCALDIA
1.1. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 490/15 de data 23 de novembre de 2015,
relatiu al nomenament de representant municipal al Consell Esportiu del Baix
Llobregat

2.

SERVEIS SOCIALS
2.1. Pròrroga Conveni de Col·laboració Regulador del Finançament de l’Equip d’Atenció a
la Infància i Adolescència (EAIAIII) del Baix Llobregat per a l’exercici de 2015.

3.

MOCIONS DE GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
3.1. Moció presentada pel grup municipal de Progrés per l’adhesió al manifest per la
derogació del RD 900/2015 d’autoconsum
3.2. Moció presentada pel grup municipal de Progrés amb l’adhesió dels grups de CiU,
ERC, Acció, PSC i VISCC, relativa al suport a la creació de la prestació “garantia +55”

II.- PART DE CONTROL
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

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
Donar compte dels informes d’Intervenció (3/2015) i Tresoreria (3/2015) sobre la
morositat en les operacions comercials en compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol,
de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre
Donar compte de l’informe d’Intervenció relatiu al PMP trimestral a proveïdors de les
AAPP segons RD 635/2014. 3r. Trimestre 2015
Donar Compte del contingut de l’estat d’execució pressupostària del tercer trimestre de
l’exercici 2015 remès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Locals, i del compliment
dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
Interpel·lacions, precs i preguntes
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GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Si em permeteu, tal i com vam fer ahir, per l’alta del
commemoració al dia Internacional per l’eliminació de violència de gènere o violència en vers
les dones, en el Ple acostumem a llegir com a símbol de suport i d’adhesió el manifest
institucional que cada any consensuen diverses institucions públiques, en aquest cas, la
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona i les entitats
municipalistes, Federació de Municipis i l’Associació Catalana de Municipis.
En tot cas procedeixo a llegir aquest manifest institucional perquè que consti que el Ple
s’adhereix a les idees genèriques que sempre expressem de rebuig a la violència envers les
dones.
“Avui 25 de novembre, les administracions públiques i la societat civil tornem a trobar-nos
per manifestar, una vegada més, el rebuig a la violència masclista i denunciar-ne les causes
que l’originen amb la ferma voluntat de no detenir-nos fins eradicar-la.
En el compromís d’eradicar la violència masclista totes les institucions públiques, molt
especialment els Ajuntaments Catalans, de la mà de les entitats de dones i del moviment
feminista, ens hem unit per dotar Catalunya d’un marc legal, per construir una xarxa de
recursos d’atenció i recuperació per a les dones i per als seus fills i filles i per dissenyar
protocols d’actuació que compten amb la participació de persones professionals d’àmbits
diversos. Per la seva banda, la societat catalana augmenta dia a dia la seva sensibilitat i
implicació davant les diferents manifestacions de la violència masclista.
Això no obstant, la violència contra les dones és una realitat persistent i cruenta tal i com
demostren les xifres de dones assassinades i les denúncies per violència masclista i, en
concret, per agressió sexual. L’amenaça de ser violentades és permanent i s’accentua entre
les dones més joves, fet que posa de manifest la necessitat d’abordar àmpliament les causes
i les conseqüències, els perquès i les complicitats a nivell individual i social.
En aquest sentit, és del tot imprescindible denunciar la complicitat social i cultural dels
missatges que fomenten el sexisme, de les imatges que tracten el cos de les dones com a
objectes sexuals, de les narratives que emmascaren les agressions sexuals contra les dones i
les fan responsables de l’agressió viscuda, de les actituds que promouen estereotips de
gènere i rols patriarcals i de la banalització del masclisme.
Les institucions i les organitzacions de la societat civil hem de ser un reflex fidel de
l'alternativa que representem i del compromís que defensem per l’eradicació de la violència
masclista. La nostra responsabilitat individual i col·lectiva passa per acceptar que no hi ha
canvi social que no comenci per nosaltres mateixos i per entendre que la violència contra les
dones és conseqüència d’un sistema social que porta inscrit en el seu ADN el masclisme com
a ordre simbòlic per significar i interpretar la realitat.
Tal i com recull la llei catalana, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, el
masclisme és el concepte que defineix les conductes de domini, control i abús de poder dels
homes sobre les dones i que ha imposat un model de masculinitat que encara és valorat per
una part de la societat com a superior. La violència masclista és l’expressió més greu i
devastadora d’aquesta cultura que destrueix vides i impedeix els desenvolupament dels
drets, la igualtat d’oportunitats i les llibertats de les dones.
Conseqüentment, la violència masclista només es pot eradicar si desautoritzem l’estructura
ideològica patriarcal que legitima la desigualtat i la subordinació de les dones i organitza la
vida a partir d’un principi de jerarquia que situa les dones com a ciutadanes de segona
categoria.
Per tant, és prioritari situar la prevenció d’aquesta violència com una política estratègica,
més encara en aquest context de construcció de noves estructures i d’ideació d’un nou
horitzó de possibilitats. Catalunya necessita un Pla de Prevenció a nivell nacional que
reconegui la urgència d’establir pràctiques de deconstrucció del paradigma patriarcal i dels
discursos masclistes. És per això que les institucions públiques, conjuntament amb la
societat civil, hem de trobar les eines per desplegar la Llei d’igualtat efectiva de dones i
homes, aprovada al passat mes de juliol, perquè és amb el treball de construir una societat
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democràtica moderna que eradiqui el sistema patriarcal i androcèntric que aconseguirem fer
front a la violència masclista.
Aquest és el compromís que avui volem manifestar públicament les institucions catalanes,
amb la voluntat de sumar esforços i crear sinergies de treball cooperatiu que ens permetin
construir conjuntament dinàmiques innovadores per eradicar definitivament la violència
masclista que representa una greu vulneració dels drets humans i atempta contra la igualtat
efectiva entre dones i homes.”
JUAN ANTONIO GIL LEMUS, SECRETARI, DIU: Bona nit.
Tal i com se us va avançar a la Comissió Informativa, per raons tècniques no s’ha pogut
posar l’aprovació de l’acta. El que farem és aprovar les dues actes pendents, la del sorteig
dels membres de meses electorals i el darrer Ple ordinari, en el proper ple ordinari que, com
sabeu, estar previst que es celebri el proper 17 de desembre del present any.
I.- PART RESOLUTIVA
1.

ALCALDIA
1.1. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 490/15 de data 23 de novembre
de 2015, relatiu al nomenament de representant municipal al Consell
Esportiu del Baix Llobregat

Es dóna compte al Ple de la resolució de l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 490/2015 de data
23 de novembre de 2015, i que a continuació es transcriu :
“DECRET D’ALCALDIA 490/2015
Assumpte: Nomenament de representant municipal en el Consell Esportiu del Baix
Llobregat
El Consell Esportiu del Baix Llobregat és una entitat privada amb personalitat jurídica i
capacitat d’obrar, i té com a objectiu l’esport en edat escolar, fora de les hores lectives i tota
l’activitat física encaminada a aquest fi.
D’acord amb l’article 7 dels seus estatuts “els òrgans de representació, govern i
administració de l’entitat denominada Consell Esportiu del Baix Llobregat són l’Assemblea
General i la Comissió Directiva”.
D’acord amb el que estableix l’article 9
constituïda de la següent manera:

dels estatuts

“l’Assemblea General estarà

[...
c) un representant de l’Ajuntament o entitat municipal de gestió esportiva de cada localitat
d’aquest àmbit territorial.
...]”
S’ha rebut comunicat del Consell Esportiu del Baix Llobregat indicant que el proper dia 24 de
novembre es reunirà l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sol·licitant que per part
de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló es nomeni un representant municipal.
Es fa necessari doncs, nomenar el representant municipal en dita Assemblea i amb caràcter
més general.
Per tot l’exposat, HE RESOLT
Primer.- Nomenar al Sr. Joan Piqué i Andreu, regidor d’Esports, com a representant
d’aquest Ajuntament a l’Assemblea del Consell Esportiu del Baix Llobregat.
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Segon.- Notificar el present Decret al Consell Esportiu de Baix Llobregat i a l’interessat i
traslladar el mateix a l’àrea d’Esports per seu coneixement.
Tercer. Donar compte del present Decret en el proper Ple que es celebri.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Habitualment, com a institució que formem part de
l’àmbit del Consell Esportiu del Baix Llobregat hem de nomenar un representant de
l’ajuntament i en aquest cas anomenem al regidor que té relació específica amb la feina del
Consell Esportiu del Baix Llobregat i per tant al regidor d’Esports en Joan Piqué.
ELS REGIDORS RESTEN ASSABENTATS
2.

SERVEIS SOCIALS

2.1. Pròrroga Conveni de Col·laboració Regulador del Finançament de l’Equip

d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIAIII) del Baix Llobregat per a
l’exercici de 2015.

I.- En data de 14 de febrer de 1996 els Ajuntaments de Sant Boi de Llobregat, Sant Vicenç
dels Horts, Vallirana, Cervelló, Santa Coloma de Cervelló i Torrelles de Llobregat i el Consell
Comarcal del Baix Llobregat varen subscriure el “Conveni de col·laboració amb el Consell
comarcal del Baix Llobregat, regulador del finançament de la contractació del personal
destinat a l’EAIA III del Baix Llobregat”, en virtut del qual la gestió d’aquest servei
correspondria al Consell Comarcal per delegació de la Generalitat de Catalunya.
II.- Vist l’annex de la pròrroga de l’esmentat conveni de col·laboració amb el Consell
Comarcal del Baix Llobregat, regulador del finançament de la contractació del personal
destinat a l’ EAIA III del Baix Llobregat, per a l’exercici de 2015 presentada en data 22 de
juliol de 2015, R.E. número 3082.
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. L’apartat segon estableix que, En el supòsit de transferència de funcions o
d’activitats a altres administracions públiques per mitjà del conveni, l’acord s’ha d’adoptar
per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació”
Entenent que el mateix quòrum d’aprovació és l’exigible per a l’aprovació pròrroga.
Vistes les consideracions anteriors, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent
ACORD,
Primer.- Aprovar per l’exercici 2015, l’Annex de pròrroga al del Conveni de col·laboració
amb el Consell comarcal del Baix Llobregat, regulador del finançament de la contractació del
personal destinat a l’EAIA III del Baix Llobregat, per a l’exercici de 2015.
Segon.- Aprovar la despesa de TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB
TRENTRA-UN CÈNTIMS (384,31 €) amb càrrec a la partida corresponent del pressupost
municipal.
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura d’aquesta pròrroga.
Quart.- Notificat el present acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat, així com al
Departament d’Intervenció – Tresoreria, als efectes adients.
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ANNEX
“ANNEX DE PRÒRROGA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ REGULADOR DEL
FINANÇAMENT DE L’EQUIP D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA (EAIA III)
DEL BAIX LLOBREGAT, PER A L’EXERCICI DE 2015
A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, a
REUNITS
El Sr. Josep Perpinyà i Palau, President del Consell Comarcal del Baix Llobregat, assistit pel
Secretari Accidental d’aquest, Sr. Lluís González Roig, que dóna fe de l’acte.
El Sr. Gerard Segú López, Alcalde-President de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló,
assistit pel Secretari d’aquest, Sr. Juan Antonio Gil Lemus.
ACTUEN
El Sr. Josep Perpinyà i Palau, en nom i representació del Consell Comarcal del Baix Llobregat,
de conformitat amb l’acord adoptat per la Junta de Govern d’aquesta Entitat, en sessió
celebrada el dia 8 de juny de 2015.
El Sr. Gerard Segú i López, en nom i representació de l’Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló, segons acord adoptat pel seu Ajuntament en sessió celebrada el dia
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per obligar-se i
DECLAREN
PRIMER.- Que aquest document se subscriu simultàniament amb els Ajuntaments de
Cervelló, Sant Boi de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles
de Llobregat i Vallirana, que constitueixen l’àmbit territorial d’actuació de l’Equip d’Atenció a
la Infància i Adolescència (EAIA III) del Baix Llobregat.
SEGON.- Que amb data 14 de febrer de 1996 els Ajuntaments de Cervelló, Sant Boi de
Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat i
Vallirana i el Consell Comarcal del Baix Llobregat van subscriure un "Conveni de col·laboració
regulador del finançament de la contractació del personal destinat a l’EAIA III del Baix
Llobregat", prorrogat posteriorment per exercicis successius, en virtut del qual la gestió del
servei corresponia al Consell Comarcal del Baix Llobregat, per delegació de la Direcció
General d’Atenció a la Infància (actual Direcció General d’Atenció a la Infància i
Adolescència), en concordança amb l’article 5, apartat 1 i 3 de la Llei 12/1983, que preveuen
la possibilitat de delegar la gestió de serveis als Ens Locals, per part de la Generalitat de
Catalunya.
TERCER.- Que amb data 13 d’octubre de 1993, el Consell Comarcal del Baix Llobregat aprovà
la subscripció d’un Conveni Marc de cooperació entre el Departament de Benestar Social, que
després va passar a anomenar-se d’Acció Social i Ciutadania, i que actualment s’anomena
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya per a la
programació, gestió i finançament, entre d’altres, del programa d’Atenció a la Infància i
Adolescència, per a l’any 1993, amb la previsió de fer-lo extensiu a anys successius, la qual
cosa implicà la posta en marxa i continuïtat de l’EAIA-III del Baix Llobregat, com es recull en
les Pròrrogues dels exercicis posteriors.
QUART.- Que en el decurs de la vigència del conveni de col·laboració en matèria de protecció
d’infància amb la Generalitat de Catalunya, la Direcció General competent ha estat adscrita a
diferents Departaments de la Generalitat, passant a dependre del Departament d’Acció Social
i Ciutadania (actualment Departament de Benestar Social i Família). D’aquesta manera el
Conveni ha estat prorrogat successivament, fins arribar a l’anterior exercici de 2014.
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CINQUÈ.- Que els Ajuntaments de Cervelló, Sant Boi de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts,
Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat i Vallirana manifesten el seu interès
d’acollir-se durant l’exercici de 2015 al servei prestat per l’EAIA III en el seu territori, a
través d’aquest Conveni de col·laboració regulador del finançament de l’Equip d’Atenció a la
Infància i Adolescència “EAIA III del Baix Llobregat" subscrit en el seu dia entre els
Ajuntaments esmentats i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, i al qual fa referència la
declaració segona d’aquesta pròrroga.
SISÈ.- Que en virtut de tot això, ambdues parts subscriuen aquest document, de manera
col·lectiva i individual, per a l’exercici de 2015 amb subjecció als següents
COMPROMISOS
PRIMER.- Els Ajuntaments de Cervelló, Sant Boi de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Santa
Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat i Vallirana i el Consell Comarcal del Baix Llobregat
es comprometen, en virtut del present document, a prorrogar per a l’any 2015 l’Annex de
Pròrroga al Conveni de col·laboració regulador del finançament de l’Equip d’Atenció a la
Infància i Adolescència (EAIA III) del Baix Llobregat.
SEGON.- Aquesta pròrroga d’actualització comporta l’assumpció dels compromisos establerts
inicialment en el Conveni de col·laboració, així com les modificacions i incorporacions
realitzades en exercicis posteriors
TERCER.- Per a la prestació del servei al sector objecte de la present Pròrroga, amb les
funcions que especifica el compromís cinquè del present Conveni, l’Equip d’Atenció a la
Infància i Adolescència (EAIA-III) queda configurat com segueix:
Professionals
-

2
1
1
1
1

Psicòlegs/es
Pedagog/a
Treballador/a Social
Educador/a Social
Administratiu/va

Dedicació
J.C.
J.C.
J.C.
J.C.
J.C.

L’EAIA-III del Baix Llobregat, des del 20 d’octubre de 2014 té assignat un Servei d’Integració
Familiar en Família Extensa (SIFE) que està configurat:
Professionals
- 1 Psicòloga
- 1 Treballador/a Social

Dedicació
J.C.
J.C.

QUART.- Els Municipis beneficiaris d’aquests serveis hauran de participar en el finançament
de les despeses generades per la contractació i el funcionament del personal imputable a
l’esmentat equip que no siguin imputables al Contracte Programa per a la coordinació,
cooperació i col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família (anteriorment
Departament d’Acció Social i Ciutadania) i el Consell Comarcal del Baix Llobregat.
CINQUÈ.- Tenint en compte la previsió de despeses generades d’acord al punt quatre, i la
corresponsabilitat dels municipis en el seu finançament per a tot l'any 2015, l'aportació de
l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló serà de tres-cents vuitanta-quatre euros amb
trenta-un cèntim d’euro (384,31 €), segons el detall següent:
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Municipi

Aportació 2015

Cervelló
Sant Boi de Llobregat
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma de Cervelló
Torrelles de Llobregat
Vallirana
Total

419,63
4.037,09
1.372,82
384,31
270,71
695,62
7.180,17

Aquestes participacions es preveuen en funció del finançament fixat en el Contracte
Programa 2012-2015 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el
Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en
matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat,
pel concepte de gestió dels Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA). Si per
causes imprevistes en el moment de la redacció d’aquest document el finançament del
Departament de Benestar Social i Família fos diferent al previst, el Consell Comarcal del Baix
Llobregat procediria a l’ajustament corresponent de les pròrrogues dels convenis de
col·laboració amb els Ajuntaments, mitjançant els documents de regularització oportuns.
SISÈ.- El pagament de les aportacions que haurà de realitzar cada Ajuntament a favor del
Consell Comarcal, es realitzarà amb periodicitat trimestral avançada, i en el seu defecte,
l’aportació dels trimestres vençuts es realitzarà, com a màxim, en el termini d’un mes a
partir de la subscripció de la present pròrroga del conveni.
SETÈ.- La vigència de la present pròrroga serà d’un any, comptadora des del dia 1 de gener
fins el 31 de desembre de 2015.
VUITÈ.- En el cas que es modifiquin les previsions d’ingressos i despeses que han servit com
a base de càlcul a l’aportació que es recull en el present conveni, aquest es modificarà per
adequar-lo a les noves previsions. En el cas que les diferències no siguin molt significatives
es compensaran a l’exercici 2016.
NOVÈ.- A efectes de tramitació i formalització d'aquesta pròrroga es redacten sis exemplars
per duplicat exemplar, presentant-los individualment a la signatura de cadascun dels
Ajuntaments, amb la consideració que el total d'exemplars constitueixen un únic document
de la pròrroga de l’exercici de 2015 per al sector territorial d’influència de l’EAIA III.
I per a què així consti, i en prova de conformitat, el signen i ratifiquen per duplicat exemplar
i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a l'encapçalament.
Josep Perpinyà i Palau
President del Consell Comarcal
del Baix Llobregat

Lluís González Roig
Secretari Accidental del Consell Comarcal
del Baix Llobregat

Gerard Segú López
Alcalde-President de l’Ajuntament
de Santa Coloma de Cervelló

Juan Antonio Gil Lemus
Secretari de l’Ajuntament
de Santa Coloma de Cervelló”

JUAN RAMÓN VÍLCHEZ ENRÍQUEZ, REGIDOR DE SERVEIS SOCIALS, SANITAT I CONSUM,
DIU: Aquest és un conveni que es va signar al 96 i des de llavors el Consell Comarcal als
diferents municipis, aquest cas hi estem englobats Sant Boi, Sant Vicenç, Torrelles, Vallirana
i nosaltres, crec que som els cinc, i ho tenim mancomunat l’atenció als nens per part
d’aquest servei, que és una descentralització que va fer el Departament de Benestar i
Família, en aquell moment no sé com es deia, als consells comarcals.
La nostra aportació per la població que tenim és de 359,00 € a l’any. Això ho venim signant
de manera contínua cada any.
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MIQUEL CARRIÓN MOLINA, REGIDOR, DIU: L’equip, en principi, que hi ha disponible per
aquest servei, segons he consultat hi ha, 10 psicòlegs, 6 pedagogs.
JUAN RAMÓN VÍLCHEZ ENRÍQUEZ, REGIDOR DE SERVEIS SOCIALS, SANITAT I CONSUM,
DIU: Al Baix Llobregat són, dos psicòlegs, un pedagog, un treballador social, una educadora
social i una administrativa i per treball en famílies d’integració social una psicòloga i un
treballador social. Tots a jornada complerta, però donen servei a totes les poblacions, no
donen servei només a Santa Coloma.
MIQUEL CARRIÓN MOLINA, REGIDOR, DIU: I el fet de fer una aportació tant petita?
JUAN RAMÓN VÍLCHEZ ENRÍQUEZ, REGIDOR DE SERVEIS SOCIALS, SANITAT I CONSUM,
DIU: La proporcionalitat per habitant. Això va en funció dels habitants del municipi.
Hi ha una part important que financia completament la Generalitat, no és només els diners
que aporten els ajuntaments.
MIQUEL CARRIÓN MOLINA, REGIDOR, DIU: Per altra banda he vista que hi ha un contracteprograma 2012-2015, això vol dir que deu haver un altre que comença l’any vinent?
JUAN RAMÓN VÍLCHEZ ENRÍQUEZ, REGIDOR DE SERVEIS SOCIALS, SANITAT I CONSUM,
DIU: El contracte-programa són els contractes que fa la Generalitat amb els ajuntaments
més grans de 20.000 habitants.
Per treballar el contracte-programa amb ajuntaments menors de 20.000 habitants es treballa
amb el Consell Comarcal. Llavors, el Consell Comarcal del Baix Llobregat signa un conveni de
quatre anys, normalment, ara ha acabat l’últim, acaba al 2015 i ara s’està negociant.
El contracte-programa és un conveni que es negocia, la Generalitat, el Departament de
Benestar i Família, amb la Federació de Municipis i l’Associació de Municipis, ara ho estan
negociant.
Però no només negocien els EAIAIII, si no tots els serveis que des de la Generalitat es donen
als Serveis Socials en els diferents habitants de més de 20.000 habitants i als consells
comarcals corresponents. Aquí es negocia tots els programes que hi ha i entre ells un
d’aquests és el EAIA.
MIQUEL CARRIÓN MOLINA, REGIDOR, DIU: I les negociacions que fa el Consell Comarcal
amb la Generalitat, l’Ajuntament està al corrent de les qüestions que s’han de negociar,
reclamar o
JUAN RAMÓN VÍLCHEZ ENRÍQUEZ, REGIDOR DE SERVEIS SOCIALS, SANITAT I CONSUM,
DIU: A veure, l’Ajuntament de Santa Coloma està adherit a Federació i a l’Associació i són
aquestes les que negocien, no la Generalitat, quin són els serveis que es posen a l’abast de
les poblacions.
MIQUEL CARRIÓN MOLINA, REGIDOR, DIU: L’interlocutor no és el Consell Comarcal?
JUAN RAMÓN VÍLCHEZ ENRÍQUEZ, REGIDOR DE SERVEIS SOCIALS, SANITAT I CONSUM,
DIU: No, són els Ajuntaments. El que passa és que en ajuntaments més petits de 20.000
habitants s’agrupen amb el Consell Comarcal. No en el cas de l’EAIA, perquè l’EAIA és un
programa que la Generalitat ha cedit al Consell Comarcal per atendre a poblacions de tot
tipus. Sant Boi té més de 50.000 habitants però està dintre del treball que fa l’EAIA número
3. La Generalitat ho té en 3, 4 ó 5, em sembla que té 6 i els té dividits per tot Catalunya.
JESÚS BLANCO I FLÓREZ, REGIDOR DE RECURSOS HUMANS I CONVIVÈNCIA I SEGURETAT,
CIU: (NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ)
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JUAN RAMÓN VÍLCHEZ ENRÍQUEZ, REGIDOR DE SERVEIS SOCIALS, SANITAT I CONSUM,
DIU: Sí clar.
JESÚS BLANCO I FLÓREZ, REGIDOR DE RECURSOS HUMANS I CONVIVÈNCIA I SEGURETAT,
CIU: (NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ)
JUAN RAMÓN VÍLCHEZ ENRÍQUEZ, REGIDOR DE SERVEIS SOCIALS, SANITAT I CONSUM,
DIU: En la que participa.
JESÚS BLANCO I FLÓREZ, REGIDOR DE RECURSOS HUMANS I CONVIVÈNCIA I SEGURETAT,
CIU: (NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ)
JUAN RAMÓN VÍLCHEZ ENRÍQUEZ, REGIDOR DE SERVEIS SOCIALS, SANITAT I CONSUM,
DIU: Això és per treballar-ho, però no pel contracte-programa que el treballen directament
una vegada arriben a l’acord les federacions passen la informació als diferents ajuntaments o
al Consell Comarcal. És un procés molt llarg. Es va començar a negociar l’any passat. Ja des
de l’any passat es ve negociant aquest nou contracte.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS REUNITS (13)
3.

MOCIONS DE GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
3.1. Moció presentada pel grup municipal de Progrés per l’adhesió al manifest
per la derogació del RD 900/2015 d’autoconsum

L’autoconsum elèctric és un dret cívic i un instrument clau a l'hora de crear un nou model
energètic sostenible que ens permeti fer front a la realitat del canvi climàtic. L'autoconsum
contribueix a reduir la dependència energètica de l'exterior -que en el cas de l'Estat espanyol
és el 86% - i genera energia elèctrica de forma descentralitzada i respectuosa amb el medi
ambient. D'altra banda, incrementa l'eficiència energètica, millora la competitivitat de les
empreses, crea ocupació i fomenta l'economia local; a més, és una eina que, en mans de
l'Administració Pública, pot pal·liar la pobresa energètica. Molt més quan, a dia d'avui, no
requereix de cap subvenció pública per desenvolupar-se en el nostre país.
Per aquestes raons i per la necessitat de democratitzar l'energia, tal com recull la proposta
d'Unió Energètica de la Comissió Europea, qualsevol normativa reguladora de l'autoconsum
hauria de tenir com a principal objectiu afavorir-lo i, per tant, inspirar-se en les millors
pràctiques disponibles a nivell internacional.
Des de les administracions municipals, provincials i autonòmiques no hem ni podem
romandre aliens a aquest canvi. Les administracions públiques territorials són les més
properes a la ciutadania, i per això les primeres que han d'exercir un paper exemplaritzant i
informatiu: són gestores d'un enorme patrimoni que té uns costos creixents en matèria
d'energia. Costos que, en moltes ocasions, pateixen d'una gestió inadequada. Hi ha un gran
potencial de generar estalvis importants, que poden destinar a fins socials, especialment a la
impulsió de mesures contra la pobresa energètica. Per tant, hem d'utilitzar tots els recursos
a la nostra disposició per garantir, dins el marc de les nostres competències, una transició
ordenada cap a un model energètic net i sostenible.
Per tot això, el grup municipal de Progrés proposa al ple els següents
ACORDS:
1. Instar a la derogació del Reial Decret 900/2015 de 9 d'octubre, pel qual s'estableix la
regulació de les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats
de subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb
autoconsum perquè sigui modificat íntegrament considerant les millors pràctiques
disponibles
2. Instar a obrir un procés participatiu de redacció, amb la màxima urgència, d'una
normativa realment favorable al desenvolupament de l'autoconsum que permeti a la
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societat en el seu conjunt gaudir dels seus beneficis econòmics, ambientals i socials,
tenint en compte les consideracions dels diferents agents afectats per aquesta
normativa.
Traslladar els anteriors acords al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, al Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament
de Catalunya i del Congrés dels Diputats.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: És una moció que s’està presentant en diverses
institucions. L’última, l’Àrea Metropolitana, que va aprovar també l’adhesió a aquest manifest
i en tot cas l’Anna fa lectura de la moció.
ANNA MARTÍNEZ ALMORIL, REGIDORA DE CULTURA, DIU:
“L’autoconsum elèctric és un dret cívic i un instrument clau a l'hora de crear un nou model
energètic sostenible que ens permeti fer front a la realitat del canvi climàtic. L'autoconsum
contribueix a reduir la dependència energètica de l'exterior -que en el cas de l'Estat espanyol
és el 86% - i genera energia elèctrica de forma descentralitzada i respectuosa amb el medi
ambient. D'altra banda, incrementa l'eficiència energètica, millora la competitivitat de les
empreses, crea ocupació i fomenta l'economia local; a més, és una eina que, en mans de
l'Administració Pública, pot pal·liar la pobresa energètica. Molt més quan, a dia d'avui, no
requereix de cap subvenció pública per desenvolupar-se en el nostre país.
Per aquestes raons i per la necessitat de democratitzar l'energia, tal com recull la proposta
d'Unió Energètica de la Comissió Europea, qualsevol normativa reguladora de l'autoconsum
hauria de tenir com a principal objectiu afavorir-lo i, per tant, inspirar-se en les millors
pràctiques disponibles a nivell internacional.
Des de les administracions municipals, provincials i autonòmiques no hem ni podem
romandre aliens a aquest canvi. Les administracions públiques territorials són les més
properes a la ciutadania, i per això les primeres que han d'exercir un paper exemplaritzant i
informatiu: són gestores d'un enorme patrimoni que té uns costos creixents en matèria
d'energia. Costos que, en moltes ocasions, pateixen d'una gestió inadequada. Hi ha un gran
potencial de generar estalvis importants, que poden destinar a fins socials, especialment a la
impulsió de mesures contra la pobresa energètica. Per tant, hem d'utilitzar tots els recursos
a la nostra disposició per garantir, dins el marc de les nostres competències, una transició
ordenada cap a un model energètic net i sostenible.
Per tot això, el grup municipal de Progrés proposa al ple els següents
ACORDS:
1. Instar a la derogació del Reial Decret 900/2015 de 9 d'octubre, pel qual s'estableix la
regulació de les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les
modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum i de producció
amb autoconsum perquè sigui modificat íntegrament considerant les millors
pràctiques disponibles.
2. Instar a obrir un procés participatiu de redacció, amb la màxima urgència, d'una
normativa realment favorable al desenvolupament de l'autoconsum que permeti a la
societat en el seu conjunt gaudir dels seus beneficis econòmics, ambientals i socials,
tenint en compte les consideracions dels diferents agents afectats per aquesta
normativa.
3. Traslladar els anteriors acords al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, al
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats.”
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APROVAT AMB VOTS A FAVOR DELS MEMBRES DELS GRUPS DE PROGRÉS (5), ERC
(2), CIU (1), ACCIÓ (2), PSC (1) I VISCC (1) I ABSTENCIÓ DEL MEMBRE DEL GRUP
DE PP (1)
3.2. Moció presentada pel grup municipal de Progrés amb l’adhesió dels grups

de CiU, ERC, Acció, PSC i VISCC, relativa al suport a la creació de la
prestació “garantia +55”

Atès el context de massiva desocupació en que ens trobem on el 19,6% de la població activa
major de 55 anys es troba a l’atur, amb escasses perspectives de recuperació d’una activitat
laboral amb garanties després de perdre el lloc de treball, amb menys capacitat per a
modificar les seves trajectòries laborals i empentats a un retir avançat del mercat de treball,
és essencial que hi hagi una major vinculació entre les polítiques d’ocupació i les de protecció
per desocupació.
Donat que el col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més vulnerable a
caure a l’atur de molt llarga durada, composen el 54,2% del total d’atur de molt llarga
durada, és evident que en poc temps gran part d’aquest col·lectiu passaran d’un nivell de
protecció contributiu a un d’assistencial, en el millor dels casos, i deixaran de cotitzar a
efectes d’una futura possible pensió de jubilació, excepte els que tinguin dret a rebre el
subsidi de majors de 55 anys que cotitzaran tan sols per la base mínima de cotització.
Ja que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de subsidis per desocupació,
a partir dels Reials Decret-Llei 20/2012 i 5/2013, s’han dirigit en reduir la intensitat de la
protecció elevant l’edat de les persones beneficiàries del subsidi de majors de 52 anys a 55,
passant a computar els ingressos de tota la unitat familiar per accedir-hi, limitant el temps
durant pel qual es pot cobrar i reduint la cotització per jubilació del subsidi de majors de 55
anys, què és l’únic subsidi que cotitza, del 125% de la base mínima de cotització al 100%,
podem suposar una altra ràpida reducció de la cobertura de la protecció per desocupació en
els majors de 55 anys.
També és una realitat que les darreres reformes en la protecció per desocupació han
prioritzat la suficiència econòmica del sistema de prestacions per desocupació. Entenem
doncs, que s’ha deixat sense protegir adequadament a les persones majors de 55, i fins i tot
de més de 45 anys, oblidant-se de tot un col·lectiu que pot quedar fins i tot fora del sistema
de protecció o deixar-lo al marge dels sistemes assistencials i empènyer-les a futures
pensions de jubilació per sota de mínims, fins i tot després de llargues carreres de cotització.
Constatem que aquestes reformes han trencat el trànsit cap a la jubilació d’aquelles
persones que són expulsades del mercat de treball en edats pròximes a la jubilació, limitant
les estratègies d’accés a una pensió de jubilació més avantatjosa en funció de les trajectòries
laborals personals i possibilitats individuals.
Constatem que aquests fets afecten directament a les rendes actuals d’aquest col·lectiu de
persones que en moltes ocasions tenen encara càrregues familiars, acabant la seva vida
activa cobrant, si compleix requisits, un subsidi de 426,00 € mensuals. Però que també
afecta als seus futurs drets de jubilació i a la quantia d’aquesta, doncs els anys en
desocupació en un context on s’ha augmentat l’edat ordinària de jubilació els penalitzarà
durament, ja sigui perquè augmentaran proporcionalment els anys de cotització mínima per
al càlcul de la base reguladora de pensió, o perquè hi hauran més llacunes de cotització que
s’ompliran fins i tot amb la meitat de les base mínimes de cotització, o be perquè se’ls
aplicarà coeficients reductors de pensió perquè hauran d’anticipar les seves jubilacions.
Gairebé 8 de cada 10 persones a l’atur de més de 55 anys o bé cobren un subsidi de més de
426,00 € mensuals, o bé reben la renda mínima d’inserció o algun altre ajut econòmic, o bé
no cobren res. Entenem que aquest col·lectiu és molt més vulnerable a patir la pobresa i
l’exclusió social
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Aquest col·lectiu que voreja l’edat de jubilació, entenem que és especialment important que
es prioritzin actuacions que reforcin la seva contribuïtat al sistema de la Seguretat Social per
tal que se’ls asseguri unes pensions dignes.
El Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló acorda donar suport a la proposta
impulsada per la UGT de Catalunya, anomenada “Garantia +55” i que significa:
1. Crear la prestació “Garantia +55” per a les persones de més de 55 anys que es
trobin en situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin
exhaurit la prestació per desocupació contributiva. Aquesta prestació serà una
proposta integral i que contempla:
a. Una prestació econòmica igual al SMI vigent.
b. El manteniment d’entre un 90 i el 100 % del còmput de les bases de
cotització en la mateixa quantia que la darrera prestació contributiva per
desocupació durant la percepció d’aquesta prestació, a efectes del càlcul de
les prestacions de Seguretat Social per IP, mort i supervivència i jubilació.
2. Apostar per un SMI de 1.000,00 € que ens apropi als estàndards dictats per la Carta
Social Europea.
3. Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de protecció. Cal
simplificar i racionalitzar l’actual sistema de prestacions, i cal fer-ho amb la
col·laboració de l’administració central. En conseqüència, abordar i millorar les
iniquitats de les prestacions, i assegurar la compatibilitat de les prestacions
econòmiques amb altres rendes (salarials o no).
4. Finalitzar amb l’estigmatització de les persones desocupades en general i,
concretament, de les majors de 55 anys. Només d’aquest manera podrem millorar
l’ocupabilitat d’aquestes persones.
5. Analitzar l’eficiència dels programes d’inserció i apostar per accions d’inserció i de
formació amb continguts reals.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Aquesta moció és una moció que ha arribat als
ajuntaments de la comarca del Baix Llobregat i també més enllà de la comarca a proposta
del sindicat d’UGT, que està reben l’adhesió de molts dels ajuntaments de la nostra comarca
i ens ha semblant que era interessant poder-la traslladar al Ple municipal d’acord amb la
proposta que feia el sindicat d’UGT.
En tot cas passo a la seva lectura,
“Atès el context de massiva desocupació en que ens trobem on el 19,6% de la població
activa major de 55 anys es troba a l’atur, amb escasses perspectives de recuperació d’una
activitat laboral amb garanties després de perdre el lloc de treball, amb menys capacitat per
a modificar les seves trajectòries laborals i empentats a un retir avançat del mercat de
treball, és essencial que hi hagi una major vinculació entre les polítiques d’ocupació i les de
protecció per desocupació.
Donat que el col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més vulnerable a
caure a l’atur de molt llarga durada, composen el 54,2% del total d’atur de molt llarga
durada, és evident que en poc temps gran part d’aquest col·lectiu passaran d’un nivell de
protecció contributiu a un d’assistencial, en el millor dels casos, i deixaran de cotitzar a
efectes d’una futura possible pensió de jubilació, excepte els que tinguin dret a rebre el
subsidi de majors de 55 anys que cotitzaran tan sols per la base mínima de cotització.
Ja que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de subsidis per desocupació,
a partir dels Reials Decret-Llei 20/2012 i 5/2013, s’han dirigit en reduir la intensitat de la
protecció elevant l’edat de les persones beneficiàries del subsidi de majors de 52 anys a 55,
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passant a computar els ingressos de tota la unitat familiar per accedir-hi, limitant el temps
durant pel qual es pot cobrar i reduint la cotització per jubilació del subsidi de majors de 55
anys, què és l’únic subsidi que cotitza, del 125% de la base mínima de cotització al 100%,
podem suposar una altra ràpida reducció de la cobertura de la protecció per desocupació en
els majors de 55 anys.
També és una realitat que les darreres reformes en la protecció per desocupació han
prioritzat la suficiència econòmica del sistema de prestacions per desocupació. Entenem
doncs, que s’ha deixat sense protegir adequadament a les persones majors de 55, i fins i tot
de més de 45 anys, oblidant-se de tot un col·lectiu que pot quedar fins i tot fora del sistema
de protecció o deixar-lo al marge dels sistemes assistencials i empènyer-les a futures
pensions de jubilació per sota de mínims, fins i tot després de llargues carreres de cotització.
Constatem que aquestes reformes han trencat el trànsit cap a la jubilació d’aquelles
persones que són expulsades del mercat de treball en edats pròximes a la jubilació, limitant
les estratègies d’accés a una pensió de jubilació més avantatjosa en funció de les trajectòries
laborals personals i possibilitats individuals.
Constatem que aquests fets afecten directament a les rendes actuals d’aquest col·lectiu de
persones que en moltes ocasions tenen encara càrregues familiars, acabant la seva vida
activa cobrant, si compleix requisits, un subsidi de 426,00 € mensuals. Però que també
afecta als seus futurs drets de jubilació i a la quantia d’aquesta, doncs els anys en
desocupació en un context on s’ha augmentat l’edat ordinària de jubilació els penalitzarà
durament, ja sigui perquè augmentaran proporcionalment els anys de cotització mínima per
al càlcul de la base reguladora de pensió, o perquè hi hauran més llacunes de cotització que
s’ompliran fins i tot amb la meitat de les base mínimes de cotització, o bé perquè se’ls
aplicarà coeficients reductors de pensió perquè hauran d’anticipar les seves jubilacions.
Gairebé 8 de cada 10 persones a l’atur de més de 55 anys o bé cobren un subsidi de més de
426,00 € mensuals, o bé reben la renda mínima d’inserció o algun altre ajut econòmic, o bé
no cobren res. Entenem que aquest col·lectiu és molt més vulnerable a patir la pobresa i
l’exclusió social
Aquest col·lectiu que voreja l’edat de jubilació, entenem que és especialment important que
es prioritzin actuacions que reforcin la seva contribuïtat al sistema de la Seguretat Social per
tal que se’ls asseguri unes pensions dignes.
El Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló acorda donar suport a la proposta
impulsada per la UGT de Catalunya, anomenada “Garantia +55” i que significa:
6. Crear la prestació “Garantia +55” per a les persones de més de 55 anys que es trobin
en situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin exhaurit la
prestació per desocupació contributiva. Aquesta prestació serà una proposta integral i
que contempla:
a.

Una prestació econòmica igual al SMI vigent.

b. El manteniment d’entre un 90 i el 100 % del còmput de les bases de cotització en
la mateixa quantia que la darrera prestació contributiva per desocupació durant la
percepció d’aquesta prestació, a efectes del càlcul de les prestacions de Seguretat
Social per IP, mort i supervivència i jubilació.
7. Apostar per un SMI de 1.000,00 € que ens apropi als estàndards dictats per la Carta
Social Europea.
8. Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de protecció. Cal
simplificar i racionalitzar l’actual sistema de prestacions, i cal fer-ho amb la
col·laboració de l’administració central. En conseqüència, abordar i millorar les
iniquitats de les prestacions, i assegurar la compatibilitat de les prestacions
econòmiques amb altres rendes (salarials o no).
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9. Finalitzar amb l’estigmatització de les persones desocupades en general i,
concretament, de les majors de 55 anys. Només d’aquest manera podrem millorar
l’ocupabilitat d’aquestes persones.
10. Analitzar l’eficiència dels programes d’inserció i apostar per accions d’inserció i de
formació amb continguts reals.”
MIQUEL CARRIÓN MOLINA, REGIDOR, DIU: Sobre la moció, òbviament votar a favor.
Nosaltres anàvem a plantejar una qüestió a la darrera fase del Ple, en Precs i Preguntes,
però crec que el context és bo per comentar-ho ara.
Independentment del suport que fem aquí en la moció, òbviament la situació d’aquest tram
d’edat és molt complicada i les qüestions que planteja bàsicament són de competència
estatals per qüestions de bonificacions, de càlcul de pretacions, etc... però no hem d’oblidar
que els ajuntaments també som un agent amb polítiques actives. Els ajuntaments formen
part de les polítiques actives i es poden crear dinàmiques i plans i projectes en relació a
l’ocupació per donar un suport a aquest col.lectiu.
Ho dic perquè a l’Ajuntament hi ha, per exemple, em consta, diverses iniciatives de plans
d’ocupació que es van subvencionant per diverses administracions i clar, la perspectiva
interessant seria crear una ocupació, crear uns plans d’ocupació que tinguin perspectiva
d’estabilitat i de crear ocupació per aquella persona. O sigui, més enllà de contractar a una
persona perquè durant un temps estigui donant suport a la Brigada o fent d’agent cívic o un
suport tècnic a l’Ajuntament i quan s’acaba aquell pla d’ocupació, se finí, la qüestió seria
dissenyar un pla o programa en que les persones rebin una formació, participin donant
suport a l’Ajuntament, si voleu, però en un moment donat puguin enlairar i bé a través de
l’ocupació o bé creant un nou servei local que tingui un finançament que no sigui
estrictament del pressupost, si no creant nova activitat, doncs tingui una perspectiva de
futur.
M’agradaria qüestionar una mica en quina situació s’està en aquest punt.
Perquè, per exemple, ara recentment hi ha hagut una convocatòria per joves, per crear
projectes d’ocupació per joves que jo crec que l’Ajuntament hagués pogut obtenir una
subvenció al voltant de 130.000,00 € per fer un projecte d’un any i mig amb joves i clar, la
manca de temps ha impossibilitat fer-ho, però clar la manca de temps és també perquè s’ha
de posar els recursos adequats. La persona que porta els temes d’ocupació a nivell tècnic, no
pot dedicar-se perquè porta mil temes, llavors és qüestió de pensar que si es vol afrontar
seriosament la qüestió de polítiques d’ocupació i que l’Ajuntament sigui un agent actiu,
posar-hi ja els mitjans i els recursos.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Malgrat no té una relació directa amb la moció.
A veure, l’Ajuntament ha generat els darrers anys projectes que tenien una perspectiva,
precisament, de generar ocupabilitat de més llarga durada que la del propi pla d’ocupació. I
en aquest sentit es va fer un projecte que era de prioritzar molt i era molt estratègic pensant
en l’estructura i en les possibilitats de Santa Coloma, que era un projecte per incorporar
joves a l’activitat agrícola i per tant això també comportava recuperació de terres, etc...
Finalment aquest projecte no es va poder fer per la complexitat que tenia tot això.
La primera complexitat era la comprensió per part de les administracions finançadores del
programa de plans d’ocupació del que es pretenia fer. Per tant del que preteníem era sortirnos del marc habitual.
Hi ha hagut voluntat, en aquest sentit. Hi ha hagut intents, hi ha hagut feina important feta
en aquest sentit que finalment no ha pogut fer-se efectiva, no perquè no hi hagués hagut
aquesta intenció aquesta priorització.
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Tu mateix, m’agafo al discurs perquè hi ha la recurrència de la problemàtica que tenim.
Tenim un ajuntament i unes limitacions de contractació de creació de noves places de treball
per servei bàsics o per necessitats bàsiques de l’Ajuntament que fan que finalment com que
no podem obtenir o fer, per iniciativa pròpia, contractació amb determinats àmbits acabem
utilitzant els plans d’ocupació per cobrir aquestes necessitats bàsiques. Al mateix temps,
lligant-t’ho amb una altra part del discurs que feies, el fet de no tenir recursos adequats per
poder fer projectes amb més ambició, doncs és la problemàtica amb la que ens trobem, és a
dir, fem plans d’ocupació per Brigada per desenvolupar nous projectes com el d’agents
cívics, etc... perquè són necessitats que tenim i que no podem cobrir d¡’una altra manera.
La Brigada si no haguéssim tinguts els plans d’ocupació durant aquests últims anys, no
haguéssim pogut fer el manteniment de la via pública, l’organització de tota la logística
associada als esdeveniments que es produeixen en el municipi, cosa que és una necessitat
imprescindible.
Els agents cívics, la idea va ser generar-los per crear un nou àmbit de treball dintre de
l’Ajuntament de potenciació d’informació sobre campanyes, de sensibilització, d’apropar a
l’ajuntament a la ciutadania. És a dir, jo crec que el que estem fent és perquè hi ha
necessitat de fer-ho d’aquesta manera o ja va en la línia que us plantejava i la impossibilitat
d’accedir a grans programes, com aquest que plantejaves, que requereixen una preparació i
una estructuració i una feina important per poder-hi optar, ens ve marcada també per la
capacitat que tenim de gestionar internament la feina de l’ajuntament, el dia a dia, més
aquests elements que tenen una càrrega important de feina. Per tant, jo crec que la intenció
i l’actuació en determinats casos ha anat, precisament, en la línia que plantejaves. Hem
intentat ser un generador actiu d’ocupació de qualitat o com a Ajuntament el que acostumen
a ser els plans d’ocupació. Ens hem trobat dificultats per fer-ho, externes o sobrevingudes.
Hem necessitat els plans d’ocupació per complir amb les necessitats del municipi que
s’havien de resoldre i ens és molt difícil accedir a grans programes perquè no donem abast
per gestionar les petites coses.
La combinació és complicada, però va en aquest sentit. La feina que fem ve acotada per
aquestes limitacions que exposo.
APROVAT AMB VOTS A FAVOR DELS MEMBRES DELS GRUPS DE PROGRÉS (5), ERC
(2), CIU (1), ACCIÓ (2), PSC (1) I VISCC (1) I ABSTENCIÓ DEL MEMBRE DEL GRUP
DE PP (1)
JUAN ANTONIO GIL LEMUS, SECRETARI DIU: Abans de passar a l’ordre del dia amb la Part
de Control, per part del regidor de Medi Ambient, s’ha presentat una proposta d’acord, que
tècnicament és d’urgència, però ja es va tractar anteriorment, que és la declaració deserta
de licitació del contracte administratiu especial per la neteja viària del municipi de Santa
Coloma de Cervelló.
Com es tracta d’un assumpte introduït per urgència, en tot cas, primer s’hauria de votar la
seva inclusió a l’ordre del dia i després una vegada inclosa en el ordre del dia votar sobre el
fons de l’assumpte.
APROVADA LA INCORPORACIÓ DEL PUNT D’URGÈNCIA PER UNANIMITAT DELS
REUNITS (13)
4.

MOCIONS D’URGÈNCIA
4.1. Declarar deserta la licitació del contracte administratiu especial per a la
neteja viària del municipi de Santa Coloma de Cervelló. Exp. núm.
CAE.obe.01/15

I.- Relació de fets
Mitjançant acord de Ple de data 21 de maig de 2015 es va aprovar l’expedient de
contractació per adjudicar, mitjançant procediment obert, per tramitació ordinària i amb
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diversos criteris de valoració de les ofertes. En la mateixa resolució es van aprovar els plecs
i es va convocar la licitació.
El Ple de data 30 de juliol de 2015 va aprovar un seguit de rectificacions i aclariments en els
plecs de clàusules administratives particulars, els plecs de prescripcions tècniques i els
annexos d’ambdós plecs.
El dia 24 de novembre de 2015 la Mesa de Contractació s'ha reunit per a l’estudi de les
ofertes presentades en el sobre núm. 2 corresponent a la documentació acreditativa de les
referències tècniques per a la ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables en funció d’un
judici de valor on s’analitza l'informe emès per la tècnica de Medi Ambient en data 30
d’octubre de 2015 relatiu a la documentació presentada pels licitadors en el sobre número 2
(criteris que depenen d'un judici de valor).
Vista l'acta de la Mesa de Contractació, q u e es t ra n s c riu a c o n t in u a c ió i q u e
incorpora aquest informe, es fa constar que cap de les ofertes presentades s’ajusta a les
previsions fixades en els plecs per a aquest sobre número 2 i en concret en allò que
s’adverteix a la clàusula 8a. que explicita [...La documentació que conté el sobre 2 no
pot incloure cap informació que permeti conèixer el contingut del sobre 3 relatiu
a la proposició econòmica / documentació acreditativa de les referències tècniques
per a la ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica.
L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació....]
[...
Acta de Mesa de Contractació
Estudi d’ofertes del sobre núm. 2
Dades identificatives de l’expedient
Contracte.- Administratiu especial. Neteja viària del municipi de Santa
Coloma de Cervelló
Expedient.- cae.obe.01/2015
Procediment.- Obert
Dades de l’acte
Lloc.- Sala de Plens de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
Dia.- 24 de novembre de 2015
Hora d’inici.- 18,30
Assistents
President: l’Alcalde de la Corporació, Sr. Gerard Segú i López
Vocals:
-

El
El
El
El
El

regidor de Medi Ambient, Sr. Joan Bonastre i Fort
representant del grup municipal de Progrés, Sr. Alfonso Muñoz Saura
representant del grup municipal Acció Ciutadana, Sr. Miquel Carrión Molina
representant del grup municipal d’ERC, Sr. Juan Ramón Vílchez Enríquez
representant del grup municipal de VISCC, Sr. Juan Vélez Sánchez

El secretari de la Corporació, Sr. Juan Antonio Gil Lemus
L’interventor de la Corporació, Sr. Joan Romagosa Rebulà
La tècnica de Medi Ambient, Sra. Ciara Escoda Piñol

Secretari de la Mesa: Sr. Joan Sàbat i Olivé
No assisteixen :
La representant del grup municipal del PSC, Sra. Lourdes Ruiz Domínguez
El representant del grup municipal del PP, Sr. Fco Javier Belloso Garrido
El representant del grup municipal de CiU, Sr. Joan Piqué i Andreu
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Objecte de l’acte
Reunió de la Mesa de contractació per a l’estudi de les ofertes presentades en el
sobre núm. 2 corresponent a la documentació acreditativa de les referències
tècniques per a la
ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables en funció d’un judici de valor.
Desenvolupament de l’acte
En l'obertura del sobre núm. 2 de data 19 d’octubre de 2015 es va acordar el trasllat
de l’expedient al departament corresponent, per a què es formuli informe tècnic de
valoració de les proposicions presentades i admeses de conformitat amb els criteris
establerts al plec que regeix aquesta contractació.
Un cop realitzada aquesta valoració, la tècnica de Medi Ambient emet informe en
data 30 d’octubre de 2015 que tot seguit es trasllada literalment:
[...
Contracte administratiu especial.- Neteja viària del municipi de Santa
Coloma de Cervelló. Expedient cae.obe.01/15
INFORME TÈCNIC
Referent al contracte esmentat a l’encapçalament s’emet el següent,
Informe de les ofertes
En data 19 d’octubre de 2015 es reuneix la mesa de contractació establerta
per a l’obertura del sobre nº2 (documentació acreditativa de les referències
tècniques per a la ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables en funció
d’un judici de valor) corresponent al contracte esmentat a l’encapçalament.
En l’esmentat acte es procedeix a l’obertura de les propostes tècniques i
s’acorda remetre les ofertes tècniques contingudes en el sobre número 2 als
serveis tècnics municipals per tal de procedir a la seva valoració de
conformitat amb els criteris establerts en el Plec de clàusules administratives
particulars.
Realitzada la REVISIÓ de la proposta tècnica (sobre nº2) per part de la
tècnica que subscriu en base a les ofertes presentades per part de les
empreses UTE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ, INNOVIA COPTALIA S.A.U.,
TALHER S.A., CESPA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS
AUXILIARES S.A., FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.,
NORDVERT S.L., CORPORACIÓN CLD S.A., BRÓCOLI S.L. i EL REBELDE S.L.
s’observa que en diverses propostes el sobre 2 conté informació que permet
conèixer contingut del sobre 3 relatiu a les referències tècniques per a la
ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica.
Aquests continguts serien els següents:
-

A l’oferta d’UTE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ, s’inclou a la pàgina 10
del document 5 informació sobre el personal que fa el seguiment del
compliment normatiu de les normes ISO 9001 i ISO 14001 i el fet de
disposar o no d’aquestes certificacions es valora al punt “1.1.2.6
Certificats de qualitat i medi ambient” del sobre 3.
Per altra banda, en el punt 9.1 dels plecs de prescripcions tècniques
“personal del servei” es deia: “el contractista tindrà l’obligació de
disposar de tot el personal necessari (...) havent d’absorbir i
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subrogar-se (...) així com adscriure al servei de neteja de Santa
Coloma de Cervelló el personal que es relaciona a l’annex VI”. L’annex
relaciona els 4 treballadors que cal subrogar i adscriure al servei.
Servitranfer, a la seva oferta presenta 2.85 treballadors (número que
a més coincideix amb el número d’hores ofertades), per la qual cosa
incompleix amb els plecs tècnics aprovats.
-

A l’oferta d’INNOVIA COPTALIA S.A.U. s’inclou a la pàgina 3 del
document 2 informació relativa al compliment d’euro 6 per part de la
màquina escombradora, informació que es valora al punt “1.1.2.4
Sostenibilitat dels vehicles” del sobre 3. A més, a la pàgina 2 del
document 4, s’inclou declaració de compliment d’euro 6 per part de la
màquina escombradora i del vehicle auxiliar caixa oberta, signada per
l’apoderat (tot i que en un inici inclou explicació dient que en aquest
apartat no s’inclouran dades de compliment de la normativa euro
corresponent, ja que consideren que s’ha d’avaluar de forma
automàtica al sobre 3.
Per altra banda, s’inclou a la pàgina 21 del document 3 informació
sobre formació en quant a ISO 14001, ISO 9001, sistema de gestió
integrat a Innovia Coptalia... informació que es valora al punt
“1.1.2.6 Certificats de qualitat i medi ambient” del sobre 3.

-

A l’oferta de TALHER S.A. s’inclou a la pàgina 4 del document 4
informació relativa als sistemes de gestió de l’empresa (ISO 14001,
ISO 9001), informació que es valora al punt “1.1.2.6 Certificats de
qualitat i medi ambient” del sobre 3. També s’inclou informació sobre
aquest tema al pla de formació (pàgina 58 del document 3, pàgina 68
del document 4 i pàgina 84 del document 5).
Per altra banda, tot i que en tot moment deixen clar que no descriuen
la normativa Euro que compliran, en un annex del document 5 parlen
de l’escombradora Euro 6, informació que es valora al punt “1.1.2.4
Sostenibilitat dels vehicles” del sobre 3.

-

A l’oferta de CESPA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS
AUXILIARES S.A. s’inclou a la pàgina 26 del document 1 informació
relativa al compliment d’euro 6 per part de la màquina escombradora,
informació que es valora al punt “1.1.2.4 Sostenibilitat dels vehicles”
del sobre 3. A més, a l’annex del fabricant del document 2, s’inclou
també aquesta informació.
A més, s’inclou a la pàgina 4 del document 2 informació relativa als
terminis de lliurament de la maquinària adscrita al servei de neteja
viària (escombradora i vehicle caixa oberta), informació que es valora
al punt “1.1.2.7 Mínim temps d’arribada i posada en marxa de la
maquinària de nova adquisició mitjançant declaració dels terminis de
lliurament per cada element i màquina de la contracta que s’obliga a
adquirir” del sobre 3.
Per altra banda, s’inclou a la pàgina 35 del document 3 informació
sobre formació en quant a ISO 14001, informació que es valora al
punt “1.1.2.6 Certificats de qualitat i medi ambient” del sobre 3.

-

A l’oferta de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A., tot
i que en tot moment deixen clar que no descriuen la normativa Euro i
declaracions en referència a la potència acústica que compliran,
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s’inclou a les pàgines 37 i 39 del document 2 informació relativa a les
emissions concretes i a la contaminació acústica dels dos vehicles
adscrits a la contracta, informació que es valora al punt
“1.1.2.4
Sostenibilitat dels vehicles” del sobre 3.
-

A l’oferta de NORDVERT S.L. s’inclou a les fitxes sobre serveis de la
presentació de l’empresa informació relativa als sistemes de gestió de
l’empresa (ISO 14001, ISO 9001), informació que es valora al punt
“1.1.2.6 Certificats de qualitat i medi ambient” del sobre 3. També
s’inclou informació sobre aquest tema al pla de formació (punt 7.12).
Per altra banda, tot i que en tot moment deixen clar que no descriuen
la normativa Euro que compliran, en el punt 8.2 parlen de
l’escombradora Euro 6, informació que es valora al punt “1.1.2.4
Sostenibilitat dels vehicles” del sobre 3. Destacar també que aquesta
informació, en el cas de les fitxes tècniques de la màquina
escombradora i del vehicle caixa oberta, la treuen amb un líquid
corrector, la qual cosa no és admissible en una presentació d’oferta.

-

A l’oferta de CORPORACIÓN CLD S.A. s’inclou a la pàgina 6 del
document 1 informació relativa als certificats de medi ambient (es
declara que disposen de la ISO 14001) que es valora al punt “1.1.2.6
Certificats de qualitat i medi ambient” del sobre 3.
A la vegada, s’inclouen al quadre del document 2 les emissions
concretes així com dades de contaminació acústica de l’escombradora
i del vehicle caixa oberta, informació que es valora al punt “1.1.2.4
Sostenibilitat dels vehicles” del sobre 3. També s’inclou a la pàgina 6
del document 1 i a les fitxes tècniques de l’escombradora informació
relativa al compliment d’euro 6. En aquest punt cal tenir en compte
que la rectificació dels plecs aprovada el 31 de juliol de 2015
eliminava el quadre resum de maquinària que ja no calia emplenar.

-

A l’oferta de BRÓCOLI S.L. s’inclou a la pàgina 11 del document 1
informació relativa a les jornades per a serveis d’intervenció
estacional (es declara que n’ofereixen 15), informació que es valora al
punt “1.1.2.5 Serveis d’intervenció estacional” del sobre 3.
A la vegada, s’inclou al document 4 certificació de les emissions de la
màquina escombradora, informació que es valora al punt
“1.1.2.4
Sostenibilitat dels vehicles” del sobre 3. També s’inclou a les fitxes
tècniques de l’escombradora informació relativa al compliment d’euro
6.

-

A l’oferta de EL REBELDE S.L. s’inclou a la pàgina 32 del document 1
informació relativa a la bossa d’hores de la brigada d’intervenció
immediata, bossa d’hores per neteges en actes festius, jornades per a
serveis d’intervenció estacional, jornades per neteja de graffities i
jornades de neteja amb aigua a pressió, informació que es valora als
punts 1.1.2.1, 1.1.2.3, 1.1.2.5, 1.1.2.8 i 1.1.2.9 del sobre 3.
A la vegada, a la pàgina 39 del document 2, així com a l’annex 8,
s’inclou informació relativa als terminis de lliurament de la maquinària
adscrita al servei de neteja viària (escombradora i vehicle caixa
oberta), informació que es valora al punt “1.1.2.7 Mínim temps
d’arribada i posada en marxa de la maquinària de nova adquisició
mitjançant declaració dels terminis de lliurament per cada element i
màquina de la contracta que s’obliga a adquirir” del sobre 3.
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Per altra banda, s’inclou a l’annex 5 informació relativa a les emissions
concretes i a la contaminació acústica de la màquina escombradora i a
l’annex 6 informació relativa a la contaminació acústica del vehicle
caixa oberta, informació que es valora al punt “1.1.2.4 Sostenibilitat
dels vehicles” del sobre 3. També s’inclou a diverses pàgines del
document 1 i a les fitxes tècniques de l’escombradora informació
relativa al compliment d’euro 6.
Per últim, s’inclou a la pàgina 40 del document 2 informació relativa
als sistemes de gestió de l’empresa (ISO 14001, ISO 9001),
informació que es valora al punt “1.1.2.6 Certificats de qualitat i medi
ambient” del sobre 3.
S’observa també que les ofertes de BRÓCOLI, S.L. i EL REBELDE S.L. no
contenen la documentació relativa a l’oferta tècnica en suport informàtic, tal i
com es demanava al plec de prescripcions tècniques.
Informació que es posa de manifest perquè la mesa de contractació prengui la
decisió oportuna.
...]
A la vista d’aquest informe, en aquest mateix acte i per VUIT (8) vots favorables i UN
(1) vot en contra del vocal representant del grup municipal Acció Ciutadana, Sr.
Miquel Carrión Molina.
S’ACORDA:
Primer.- Declarar excloses totes les ofertes presentades i conseqüentment deserta
la licitació, per incompliment de la clàusula 8.a del Plec de clàusules administratives i
la clàusula 9.1 del Plec de prescripcions tècniques d’acord amb l’informe tècnic emes.
Segon.- Proposar a l’òrgan de contractació que declari deserta la licitació de la
present contractació.
Es dóna per finalitzada l’obertura, aixecant el secretari de la Mesa la present acta,
per a la seva constància i efectes oportuns.
El president Els vocals El secretari de la Mesa
...]
II.- Fonaments de dret
L'article 151.3 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic, estableix que l'òrgan de contractació no pot
declarar deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que sigui admissible
d'acord amb els criteris que figuren en el Plec. En sentit contrari, cal interpretar que
quan no s'hagi presentat cap proposició que sigui admissible, l'òrgan de contractació
haurà de declarar formalment deserta la licitació.
L’article 235 a) del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, estableix que en
cas d’extinció normal del contracte, el contractista ha de prestar el servei fins que un altre es
faci càrrec de la gestió.
L’òrgan competent per a contractar en el present cas és el Ple, perquè, d’acord amb la
disposició addicional 2ª del RDL 3/2011, text refós LCSP, la seva durada és superior a quatre
anys i tanmateix va ser el Ple l’òrgan que va aprovar la incoació d’aquest expedient.
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Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Declarar excloses totes les ofertes presentades i conseqüentment deserta la
licitació, per incompliment de la clàusula 8.a del Plec de clàusules administratives i la
clàusula 9.1 del Plec de prescripcions tècniques d’acord amb l’informe tècnic emes.
Segon.- Declarar deserta la licitació del contracte administratiu especial per a la neteja
viària del municipi de Santa Coloma de Cervelló. Exp. núm. CAE.obe.01/15,d’acord amb la
proposta de la mesa de contractació de data 24 de novembre de 2015.
Tercer.- Notificar aquests acords a tots els licitadors.
Quart.- Publicar aquests acords al al perfil del contractant d’aquesta corporació.
Cinquè.- Comunicar a l’empresa Servei de Neteja el Rebelde, S.L., actual contractista del
servei de neteja viària del municipi de Santa Coloma de Cervelló, que ha de continuar
prestant el servei fins que un altre es faci càrrec de la gestió, sense que això comporti en cap
cas la pròrroga del contracte.
JOAN BONASTRE I FORT, REGIDOR DE MEDI AMBIENT I PATRIMONI, DIU: Bona nit a tots i a
totes.
Llegiré textualment la proposta d’acord d’urgència que es presenta en aquest plenari perquè
considero que no cal derivar. Aquí hi ha tota la informació concreta del motiu que ens ocupa.
“Declarar deserta la licitació del contracte administratiu especial per a la neteja
viària del municipi de Santa Coloma de Cervelló.
I.- Relació de fets
Mitjançant acord de Ple de data 21 de maig de 2015 es va aprovar l’expedient de
contractació per adjudicar, mitjançant procediment obert, per tramitació ordinària i amb
diversos criteris de valoració de les ofertes. En la mateixa resolució es van aprovar els plecs
i es va convocar la licitació.
El Ple de data 30 de juliol de 2015 va aprovar un seguit de rectificacions i aclariments en els
plecs de clàusules administratives particulars, els plecs de prescripcions tècniques i els
annexos d’ambdós plecs.
El dia 24 de novembre de 2015 la Mesa de Contractació s'ha reunit per a l’estudi de les
ofertes presentades en el sobre núm. 2 corresponent a la documentació acreditativa de les
referències tècniques per a la ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables en funció d’un
judici de valor on s’analitza l'informe emès per la tècnica de Medi Ambient en data 30
d’octubre de 2015 relatiu a la documentació presentada pels licitadors en el sobre número 2
(criteris que depenen d'un judici de valor).
Vista l'acta de la Mesa de Contractació, q u e es t ra n s c riu a c o n t in u a c ió i q u e
incorpora aquest informe, es fa constar que cap de les ofertes presentades s’ajusta a les
previsions fixades en els plecs per a aquest sobre número 2 i en concret en allò que
s’adverteix a la clàusula 8a. que explicita [...La documentació que conté el sobre 2 no
pot incloure cap informació que permeti conèixer el contingut del sobre 3 relatiu
a la proposició econòmica / documentació acreditativa de les referències tècniques
per a la ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica.
L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació....]”
En resum els licitadors que concorren en aquest concurs, les nou empreses si no recordo
malament, presenten la seva documentació en tres sobres. Hi ha un primer sobre que fa
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referència a la identificació del licitador, hi ha l’acreditació suficient de la seva condició. El
segon sobre, de característiques tècniques, és el que és subjecte a un judici de valor per part
dels tècnics que avaluen les ofertes presentades. En aquest sobre 2 no pot haver esment de
cap mena ni informació explícita o induïda que pugui condicionar o donar informació del que
després apareixerà en el sobre 3. El sobre 3, és on bàsicament hi haurà la proposta
econòmica, les millores que ofereixen els licitadors, etc...
Donar que d’una manera més o menys extensa, més o menys, és a dir, des de informacions
induïdes a informacions clarament que estan fora de lloc perquè correspondrien íntegrament
al sobre núm. 3, com que aquesta circumstància, ja dic amb més o amb menys, s’ha produït
en totes les ofertes presentades, i en base en aquest sentit, a l’anàlisi efectuat i a la
proposta presentada pels tècnics d’aquest ajuntament, la proposta de la Mesa ha estat
declarar deserta la licitació d’aquest contracte. Això vol dir que ja no s’ha obert el sobre
núm. 3. Ja no s’ha valorat el sobre 2 per aquest incompliment del plec de condicions i caldrà
tornar a començar aquest procés d’adjudicació d’aquest concurs, aquest servei de neteja
viària del poble de Santa Coloma de Cervelló.
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 DELS GRUPS
D’ACCIÓ (2) I DE PP (1)

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
B.

Donar compte de les llicències d’obres majors concedides

Es dóna compte al Ple de les llicències d’obres concedides des del darrer Ple ordinari, i que a
continuació es relacionen:
- Exp. 12/2015 Sra. Merce Puig Vila, per efectuar obres de reforma interior de l’habitatge al
carrer Folch i Torres núm. 27 UTM (7093311DF1779C0001MU).
ELS REGIDORS RESTEN ASSABENTATS
C.

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

Durant el mes d’octubre, 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 OCTUBRE DE 2015
Núm.
410
411
412
413
414

Data decret
01/10/2015
01/10/2015
01/10/2015
02/10/2015
05/10/2015

Àrea
Recursos Humans
Recursos Humans
Alcaldia
Serveis Socials
Convivència i

Assumpte
Avançament de paga de desembre
Bestreta personal Ajuntament
Autorització via pública Juguem Tots
Atorgament ajut urgent
MULTES. Acord incoació denúncies relació 15044552
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Seguretat
415

06/10/2015

Urbanisme

416

06/10/2015

Secretaria

417

07/10/2015

Urbanisme

418

07/10/2015

Secretaria

419

07/10/2015

Alcaldia

420

08/10/2015

Secretaria

421
422
423
424
425
426

09/10/2015
13/10/2015
13/10/2015
13/10/2015
13/10/2015
15/10/2015

Urbanisme
Urbanisme
Urbanisme
Urbanisme
Urbanisme
Urbanisme

427

15/10/2015

Alcaldia

428

15/10/2015

429

16/10/2015

430

16/10/2015

431

20/10/2015

Recursos Humans

432

20/10/2015

Recursos Humans

433

20/10/2015

Hisenda

434
435

20/10/2015
20/10/2015

Urbanisme
Serveis Socials

436

21/10/2015

Medi Ambient

437
438
439
440
441

21/10/2015
23/10/2015
23/10/2015
23/10/2015
26/10/2015

Secretaria
Urbanisme
Urbanisme
Recursos Humans
Secretaria

442

26/10/2015

Recursos Humans

443

26/10/2015

444

26/10/2015

Convivència i
Seguretat
Recursos Humans

445

26/10/2015

Alcaldia

446

27/10/2015

447

27/10/2015

448

27/10/2015

Convivència i
Seguretat
Secretaria
Patrimoni i
Turisme

Convivència i
Seguretat
Convivència i
Seguretat
Estadística

Trasllat informe Tècnic OME 37/2013
Aprovació de la pròrroga del contracte de servei de
manteniment de les zones verdes públiques de SCC 1a.
pròrroga
Incoació expedient contractació obres reforma pavelló
Creació Comissió d'Estudi aprovació Ordenança
reguladora en matèria de llicències urbanístiques i actes
comunicats
Nomenament de representant de la Corporació al
Consell Escolar de l'Institut Montpedrós
Convocatòria obertura sobre 1 i nomenament de
secretari de mesa del contracte administratiu especial
de neteja viaria
Cancel·lació sol·licitud permís obra menor 32/2015
Assabentat comunicació prèvia ocupació 1/2015
CAU 39/2015
CAU 37/2015
CAU 35/2015
CAU 40/2015
Aprovació de Pla d'Autoprotecció de la 17a Festa del
Modernisme
MULTES. Acord incoació denúncies relació 15045938
Oposició apel·lació i petició assistència DIBA
Incoació expedient sessió gratuïta Generalitat de
Catalunya, cessió terreny equipament educatiu
Convocatòria borsa de treball d'educadors/res llar
d'infants municipal
Proposta de substitució accidental de funcionaris
d'habilitació nacional
Aprovació de la modificació 11/2015 del pressupost
vigent.
Comunitat Propietaris Joan XXIII, 17
Atorgament ajut urgent
Aprovació factura de control de qualitat de la fase I
d'Optimització energètic de l'enllumenat públic
Designa representació apel·lació RO 89/2014
SOREC - Reclamació documentació
Llicència Urbanística 14/2015
Trienni personal Ajuntament
Compareixença i designa en RRPP 02/2014
Nomenament de funcionari interí en la categoria
d'agent de Policia Local. Substitució per pròrroga
Comissió de Serveis
MULTES. Acord incoació sancions de trànsit relació
15047304
Embargament de retribucions
Alta serveis AOC: Registre integrat i Portal de la
Transparència
MULTES. Cord incoació sancions de trànsit relació
15048417
Autorització celebració Castanyada al C/ Aranyó
Tancament expedient Baixa Ofici 01/15
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30-04-2015

449

27/10/2015

450
451
452

28/10/2015
28/10/2015
28/10/2015

Convivència i
Seguretat
Urbanisme
Alcaldia
Urbanisme

453

28/10/2015

Secretaria

454
455
456
457
458
459

28/10/2015
29/10/2015
29/10/2015
29/10/2015
29/10/2015
30/10/2015

460

30/10/2015

461

30/10/2015

Urbanisme
Urbanisme
Cultura
Cultura
Cultura
Serveis Socials
Convivència i
Seguretat
Serveis Socials

MULTES. Desestimació al·legacions exp. 1500000233
RecDoc OMA 13/2015 Gestifarma BF, S..L.
Llocs i locals gratuïts de propaganda electoral
CAU 44/2015
Aprovació expedient Plec clàusules administratives i
particulars per a la contractació de l'obra de reforma
del pavelló poliesportiu municipal
CAU 43/2015
CAU 38/2015
Petició Sant Lluís procés constituent
Petició Sant Lluís Parròquia sagrat Cor
Petició Sant Lluís Associació Contra el Càncer
Atorgament ajuts urgents
MULTES. Estimació al·legacions de trànsit exp.
1500000166
Contractació d'un servei d'Atenció Psicològica Municipal

ELS REGIDORS ES DONEN PER ASSABENTATS
D.

Donar compte dels informes d’Intervenció (3/2015) i Tresoreria (3/2015)
sobre la morositat en les operacions comercials en compliment de la Llei
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre

La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
estableix les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, publicada al
BOE del dia 6 de juliol de 2010.
Mitjançant Decret de l’Alcaldia 507/2010 de data 21/12/2010, s’aprovà el protocol dels
informes de morositat de la Tresoreria Municipal i de la Intervenció General.
L’article 5.4 de l’ esmentada llei estableix que la Intervenció General presentarà al Ple un
informe trimestral que contindrà una relació de factures o documents justificatius respecte
als quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació al registre de
factures i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de les
obligacions o s’hagi justificat per l’òrgan gestor l’absència de la tramitació dels mateixos. Així
mateix, també estableix que el Ple, en el termini de 15 dies des del dia de la reunió en la que
tingui coneixement de l’ esmentada informació, publicarà un informe agregat de la relació de
factures i documents que se li hagin presentat agrupant-los segons el seu estat de
tramitació.
L’article 4 de la mateixa llei estableix que els tresorers, o en el seu defecte, interventors de
les Corporacions locals elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels
terminis previstos en la Llei per al pagament de les obligacions de cada Ens local, que
inclourà necessàriament el número i quantia global de les obligacions pendents en les que
s’estigui incomplint el termini”
Vistos els informes:
Informe trimestral sobre la morositat en les operacions comercials nº 3/2015 de 27 d’octubre
de 2015.
Informe sobre el compliment dels terminis establerts en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials nº3/2015 de 27 d’octubre de 2015
Es proposa al Ple de l’ajuntament
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Primer i únic.- Prendre coneixement dels informes d’intervenció i tresoreria sobre la
morositat en les operacions comercials corresponents al tercer trimestre del 2015 que
s’annexen (annex 1 i 2); i del compliment dels ratis de morositat.
ELS REGIDORS RESTEN ASSABENTATS
E.

Donar compte de l’informe d’Intervenció relatiu al PMP trimestral a proveïdors
de les AAPP segons RD 635/2014. 3r. Trimestre 2015

El BOE de data 30 de juliol de 2014 recull el reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual
es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les
Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos de règim
de finançament previstos en la Llei Orgànica 2/2014, de 27 d’abril, d’estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Concretament el capítol II (Del període mig de pagament a proveïdors), estableix d’una
banda la metodologia per al càlcul del període mig de pagament en termes econòmics i
d’una altra la manera en què s’ha de publicar aquest període mig de pagament.
Vist l’informe d’Intervenció de data 28 d’octubre que es recull com a annex
Es proposa al Ple de l’ajuntament
Primer i únic.- Prendre coneixement de l’informe d’Intervenció relatiu al PMP corresponent
al tercer trimestre del 2015 que s’annexa (annex 1); i del compliment del període màxim
previst en la llei.
ELS REGIDORS RESTEN ASSABENTATS
F.

Donar Compte del contingut de l’estat d’execució pressupostària del tercer
trimestre de l’exercici 2015 remès al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Locals, i del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera

Atès que l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions
de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de 27 d’abril
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, preveu a l’article 16, l’obligació, de totes
les entitats locals, de remetre informació trimestral acumulada sobre l’estat d’execució dels
seus pressupostos d’ingressos i despeses al Ministeri d’Hisenda i Administracions Locals.
Atès que, tot i què les bases d’execució del pressupost 2015 de l’ajuntament no ho
preveuen, és voluntat de l’equip de govern remetre al Ple de l’ajuntament informació sobre
l’estat d’execució trimestral dels pressupostos d’ingressos i despeses.
Atès que, segons figura tant a l’informe de la intervenció municipal de data 17 de novembre
de 2015, com al propi aplicatiu del Ministeri d’Hisenda i AAPP (annexos 3 i 4), l’execució
pressupostària del tercer trimestre del 2015 compleix els objectius d’estabilitat, i deute.
Vist tot l’anterior, es proposa al Ple de l’ajuntament
Primer i únic.- Prendre coneixement del contingut de l’estat d’execució pressupostària del
tercer trimestre de l’exercici 2015 que s’annexa (annex 1); i del compliment dels objectius
exigits per la llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
ELS REGIDORS RESTEN ASSABENTATS
G.

Interpel·lacions, precs i preguntes

CANDI REYES MARTÍN, REGIDOR, DIU: Bona nit.
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Aquestes últimes setmanes s’ha fet un procés participatiu dintre del procediment de redacció
del nou pla de mobilitat urbana sostenible, aquesta és un segona part participativa dins del
procés que es tractava de fer propostes de la ciutadania, llavors, es van fer dos sessions,
una a la Colònia Güell i una altra a Santa Coloma. En principi va ser una experiència molt
interessant, perquè d’alguna manera la ciutadania va poder tenir accés a veure els tècnics
que estaven redactant, tot i que pensem que hagués estat bé que aquesta sessió fos prèvia
a les propostes dels tècnics, per seguir procediments segurament més adequats als que
s’estan fent en altres llocs, de manera que els tècnics puguin treballar ja també amb les
propostes ciutadanes, ja que la sessió anterior no havia estat de proposta si no que havia
estat d’anàlisi.
Aquest Pla de Mobilitat, és un Pla de mobilitat, els mateixos tècnics feien èmfasi en la s final
de sostenible, en que realment i particularment estem bastant d’acord amb l’estratègia que
es prioritza al vianant i a la bicicleta, pensem que és una bona iniciativa però en les mateixes
sessions ja es va poder veure que realment que la discussió anava cap a la gent que pensa
com a conductor i la gent que pensa en que aquesta és la manera d’anar fent. És
precisament lo interessant de la participació, que realment veus que segurament la
problemàtica que la gent pensa que hi ha la mobilitat en el seu dia a dia que és real, perquè
és la que ells proposen, no coincideix, de vegades, amb les estratègies que segurament des
del punt de vista tècnic es vol aconseguir.
Dit això, volia fer un apunt sobre la participació. Realment havia un format molt interessant,
van ser específics en participació, tècnics en participació que van muntar la sessió. Crec que
es va publicitar bastant, però tot i així en la sessió d’aquí Santa Coloma només van venir sis
veïns, tres dels quals érem d’Acció Ciutadana i a la Colònia Güell en vam ser dotze. Clar jo
no tinc tampoc solucions, però sí que voldria fer... sabeu que una de les coses més
importants per nosaltres, des de que hem vingut a treballar a aquest Ajuntament, és intentar
que la ciutadania participi. No tenim solucions, sabem que costa molt, estem treballant, però
sí que voldria fer amb aquest prec intentar fer un anàlisi i intentar fer una mica de valoració
del per què passa això i seguir treballant tots junts i intentar aconseguir que això no sigui un
problema, que la gent no s’engresqui en donar propostes de com ha de ser la mobilitat
d’aquest poble, realment, jo ho trobo un problema. I no sé que és el que falla.
Sí que és veritat que són temes no molt atractius, ho puc dir també personalment. Jo porto
uns quants mesos intentant dinamitzar temes d’urbanisme i d’espai públic i realment és molt
complicat, no és atractiu, així com altres temes, educació, segurament podrem trobar altres
en que la gent hi està molt més motivada, jo crec que aquest és un tema molt important i
volia fer aquest comentari i el prec d’intentar que l’Equip de Govern treballi per intentar que
la participació arribi a tots els àmbits del poble. Gràcies.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: En tot cas, nosaltres estem compromesos en
continuar avançar en l’elaboració de processos de participació, no només amb les temes de
mobilitat, si no en tots els que es considerin que hi tenen oportunitat.
Nosaltres fa molt de temps que estem fent aquestes coses. Sabem les complexitats que hi
ha. Sabem que altres vegades ha funcionat i que per tant hi ha opció de que surtin bé
aquests processos, però no tot està en mans de l’Equip de Govern ni de l’Ajuntament i també
cal que la ciutadania respongui en aquests processos. Tu mateix ho has dit, estàs intentant
fer-ho i no surt. Acció Ciutadana sou no sé quanta gent i només mobilitzeu tres en una
participació que a més a més com a Acció Ciutadana tampoc s’hi havia d’anar, era una
reunió ciutadana i al menys com a regidors no hi vam anar, perquè així era i continuarem
amb això. De cara a l’any que ve el pressupost de l’any que ve tenim la idea, si aconseguim
quadrar els números perquè estar sent complicat de continuar potenciant els processos de
participació i fer processos de participació, realment responsables i per tant amb això ens
acompanyarem de gent especialista per no banalitzar la participació i per tant seguirem en
aquesta línia i insistint.
Esperem que vagi millor que en aquest cas que en qualsevol dels aspectes, pel que
comentaves a l’inici, precisament, els especialistes van dissenyar el procés d’aquesta manera
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perquè creien que era la manera més interessant. A més a més, això no ha sigut uns
especialistes que han treballat a Santa Coloma de Cervelló si no que aquesta metodologia
s’ha aplicat a tota l’Àrea Metropolitana, per tant, hi ha hagut uns processos que abans de les
propostes han sigut per recollir diagnosi i propostes de ciutadania algunes de les quals s’han
incorporat en les propostes tècniques i després tot el que hi havia era una compartició
d’aquestes propostes tècniques que des d’avui estan penjades ja a la Web d’aquest procés
participatiu del PMUS i que ara els redactors han d’incorporar en els resultats, diguem, dels
debats.
També és evident que com que els processos els plantegem des d’una visió de participació
responsable, la participació que hi ha hagut en aquestes dues sessions planteja seriosos
dubtes en quan a la legitimitat de la participació i això també s’està analitzant conjuntament
amb els especialistes, perquè és una situació que no és ni la que s’esperava, ni la que es
desitjava i per tant el resultat s’haurà de ponderar en la mesura en la que els tècnics acabin
proposant.
En tot cas el compromís, la voluntat i les ganes almenys, per part de l’Equip de Govern, hi
són totes.
LOURDES RUIZ DOMÍNGUEZ, REGIDORA, DIU: Jo voldria preguntar sobre el conveni que
tenim amb l’Àrea Metropolitana sobre la pobresa energètica, perquè recordo, crec que tenim
17.000,00 € per ajudar a famílies que estan en una situació que no poden pagar els rebuts i
tot això. Pel que sé Santa Coloma és un dels ajuntaments que no ha demanat encara la
bestreta que hi ha disponible per poder anar pagant. Ja sé que tenim la partida habilitada,
uns 2.000,00 €, si no recordo malament, però aquesta partida, si l’Àrea Metropolitana pot
avançar aquests diners, es pot destinar a unes altres ajudes.
JUAN RAMÓN VÍLCHEZ ENRÍQUEZ, REGIDOR DE SERVEIS SOCIALS, SANITAT I CONSUM,
DIU: Sí que és veritat que tenim una partida habilitada, el que passa és que aquesta partida
és finalista, vull dir, ho hem de gastar en això, amb les demandes de pobresa energètica. Si
hi ha diners i no els gastem els haurem de tornar. Nosaltres habilitem una partida en funció
de les demandes de la ciutadania i nosaltres podem anar donant aquesta ajuda, si no hi ha
demandes... el que nosaltres no farem, i vull que quedi clar a nivell de Serveis Socials és
generar demanda. Els nostres Serveis Socials són preventius i acatarem els temes quan es
donin, però no crearem una línia en la que la gent s’apunti a demanar. Aquesta no és la
funció dels Serveis Socials, i ho hem d’entendre molt bé.
Aquestes ajudes estan posades en cas de que hi hagi gent o famílies que tinguin aquestes
necessitats, s’acollin, venen a l’Ajuntament, Serveis Socials fa l’informe i s’atén. Lo altre
seria distorsionar realment els Serveis Socials i acabaríem creant una gent depenent dels
Serveis Socials que ens portaria no poder donar-li sortida. Aquest any tenim aquesta ajuda
però no és lo normal que ho tinguem. Llavors, hem de ser curosos a l’hora de dir – hi ha això
– però si no hi ha demanda, no cal.
A Catalunya sí que hi ha demanda d’això, hi ha molts barris, molts municipis, molts pobles
que ho necessiten, llavors, si s’acaba la partida d’aquest conveni, la part nostra, i s’ha d’anar
a un altre lloc, que se’n vagi, solidaritat. El que no podem és crear necessitats que encara,
avui dia crec que ha vingut una persona o dos a fer consultes, que no demandes.
LOURDES RUIZ DOMÍNGUEZ, REGIDORA, DIU: Jo entenc que aquesta demanda l’han de
tramitar les treballadores socials, educadors socials o a través de Serveis Socials de les
persones que potser són usuàries normalment de Serveis Socials, vull dir, que són persones
que ja han utilitzat alguna altra vegada els Serveis Socials, però potser hi ha famílies que no
estan en aquesta situació, que potser necessitarien l’ajuda i potser no en tenen coneixement
que hi ha aquesta ajuda per pagar el rebut de la llum, de l’aigua, del gas, vull dir, jo no dic
que ens posem a dir – escolta que tenim l’ajuda... – o sí, potser sí, potser ho hem de dir.
JUAN RAMÓN VÍLCHEZ ENRÍQUEZ, REGIDOR DE SERVEIS SOCIALS, SANITAT I CONSUM,
DIU: Això dependrà de la línia política de cada ajuntament. Jo crec que no s’ha de buscar
gent que busqui la dependència de Serveis Socials.
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LOURDES RUIZ DOMÍNGUEZ, REGIDORA, DIU: No, jo no dic buscar gent.
JUAN RAMÓN VÍLCHEZ ENRÍQUEZ, REGIDOR DE SERVEIS SOCIALS, SANITAT I CONSUM,
DIU: No tornarem als Serveis Socials de Càritas, donem perquè tenim, no és que això no
toca.
LOURDES RUIZ DOMÍNGUEZ, REGIDORA, DIU: I estic d’acord. Però el que vull dir-te és que
potser hi ha persones que no ho saben i estan en aquesta situació que no poden pagar el
rebut de l’aigua i que pot ser entren en els criteris que se’ls hi pot donar l’ajuda i que no ho
saben. Potser hi ha persones que tampoc saben que tenim una ajuda o una subvenció per
l’IBI, potser no arriba i hi ha també persones que potser hi arriben als criteris.
Vull dir no sé com s’ha de fer la difusió o hem de fer la difusió o no. Preguntava això.
Hi ha una bestreta, que sé que es pot demanar. Em dius que la partida és finalista que s’ha
de gastar, perfecte. I em deies que la demanda que hi ha és d’una persona? D’una família?
JUAN RAMÓN VÍLCHEZ ENRÍQUEZ, REGIDOR DE SERVEIS SOCIALS, SANITAT I CONSUM,
DIU: Han fet la consultes dos famílies.
És veritat, segurament hauríem de poder fer difusió d’això, però també és veritat que totes
les famílies, que per cert, hem atès a mil cent i escaig de famílies l’any 2014, hem atès casi
a mil dues-centes persones en aquest municipi, vull dir que està estesa la informació de
Serveis Socials i els Serveis Socials quan tenen famílies amb aquesta problemàtica els posen
en coneixement això, o els hi donem l’ajuda nosaltres. És molt millor donar una ajuda
puntual a una família, que se’n surti de manera natural, que no crear un hàbit d’ajuda
mensual per sistema, vull dir, això marca qualsevol dinàmica dels Serveis Socials. Llavors, el
que fem nosaltres, ens estimem més donar, siguin diners municipals, un cop d’ajuda
mensual, perquè aquesta família pugui anar sortint. De totes maneres si hi hagués aquesta
demanda està el servei que per això hem habilitat aquesta partida, em sembla que fa dos o
tres plens que vam habilitat la partida per si hi ha necessitat.
De totes maneres si coneixeu famílies en aquests circumstàncies que penseu que coneixen
aquest recurs, deriveu-los a Serveis Socials que seran ateses sense cap problema.
JOAN BONASTRE I FORT, REGIDOR DE MEDI AMBIENT I PATRIMONI, DIU: Només voldria
afegir que jo crec que és de bastant domini general que existeixen una sèrie d’ajuts en
diferents àmbits de l’administració i també crec que la primera porta on van a picar les
persones que es troben en aquesta situació és a la porta dels ajuntaments. Potser en altres
temps o en altres barris, a lo millor, dubtaven si anar a picar a l’ajuntament o a la parròquia.
Jo crec que avui en dia això ja s’ha resolt amb el sentit de que, ho torno a dir, hi ha un
coneixement suficientment estès dels mitjans que hi poden haver-hi, si és que n’hi ha, és als
ajuntaments i crec que les persones que desgraciadament es troben en aquests paràmetres
de la seva situació econòmica, ja sigui pel tema de beques d’ajuts d’escolarització de la
canalla, per les beques menjador, els casals, etc... etc... potser hi ha aspectes concrets com
el tema que apuntaves de l’IBI, en això sí que potser hi podria haver una difusió més
profunda, però jo crec que el que són els serveis bàsics jo crec que en general el
coneixement que hi ha és prou estés.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Només per afegir un apunt.
En la nova versió de l’Actualitat municipal en la qual la contraportada hi ha “A fons” que cada
mes es posa èmfasi en algun dels serveis, precisament en el mes de desembre “A Fons” es
fa sobre els serveis de Serveis Socials, per tant, serà una manera més, una comunicació
afegida perquè la gent pugui conèixer tot el que ofereix els Serveis Socials.
JUAN RAMÓN VÍLCHEZ ENRÍQUEZ, REGIDOR DE SERVEIS SOCIALS, SANITAT I CONSUM,
DIU: El fet de que haguem atès a quasi mil dues-centes famílies, persones, estaríem en el
casi 20% de la població, vull dir, que hi ha un coneixement extens del que des de Serveis

PLENS. LEGISLATURA 2015-2019. Pagina 28 de 32

Socials es fa. Encara ho rematarem més, com diu el Gerard, amb l’Actualitat, però
l’Actualitat no expliquem, expliquem que és el què fem, a què donar serveis, Serveis Socials
no especifica ni resultats ni estadístiques.
JOAN BONASTRE I FORT, REGIDOR DE MEDI AMBIENT I PATRIMONI, DIU: Al voltant
d’aquestes mil dues-centes famílies hi ha un cercle de coneixement que també són
coneixedors d’aquesta informació, no només els usuaris directament si no els seus cercles
més propers.
MIQUEL CARRIÓN MOLINA, REGIDOR, DIU: Per part nostra, voldríem posar èmfasi en la
darrera reunió que hi va haver del Consell Escolar Municipal.
De tot el que es va tractar voldríem concretar tres temes.
El primer és el moment en el que es va plantejar que hi havia tota una sèrie de dèficits per
part de les escoles en quan a personal de suport, vacants que no es cobrien, persones que
estaven a mitja jornada i que necessitaven un increment de jornada per donar servei de
forma adequada, el greuge dels centres nous respecte dels centres vells en aquest sentit,
etc... va ser molt interessant el plantejament que es va fer de forma col·lectiva i crec que va
plantejar l’Anna, concretament, de crear un document llistant els greuges que actualment
tenen les escoles en aquest sentit i traslladar-ho, tan des del proper Consell Escolar a
l’administració de la Generalitat, Serveis Territorials o qui convingui com pot ser
eventualment fer una moció de Ple i fer una demanda del cobriment d’aquests greuges.
Aquesta és una primera qüestió, perquè ara es tractaria de concretar-ho. Crec que veu
entomar una mica el fet de recollir aquests greuges i voldria saber com està aquesta qüestió
i quin termini té.
L’altra qüestió és el plantejament que vam fer de crear un grup de treball al Consell Escolar
per tractar el tema de l’institut. No va ser un plantejament capritxós, és a dir, ens vam llegir
l’últim informe del Consell Escolar de Catalunya i una de les coses que deia és que els
consells escolars, perquè tinguin brillo, perquè realment facin les coses efectives, han de
crear grups de treball perquè vagin avançant. Tal i com deia el Gerard, ja ho pronosticava, el
Consell Escolar va considerar que l’aforament que hi havia allà, és el que ha d’haver, que no
s’ha de crear un grup de treball, però dit això vam arribar al compromís de crear un
monogràfic sobre això. Llavors, aquesta és la segona qüestió que volem tractar. Quan serà
aquest monogràfic? Perquè clar, la presidència del consell no deixa de ser l’Alcalde i, per
tant, crec que en la seva potestat està també plantejar el cronograma, no? Comenteu quina
és la previsió i que sigui quan abans.
Després vam estar valorant que plantejar aquesta reunió sense un treball previ, seria perdre
una oportunitat. Llavors el que volem proposar, com a Prec, i esperem compartir-ho amb el
govern, és crear un document de treball que puguem circular entre els membres del Consell
Escolar amb els punts que a tots ens sembli més significatiu que s’han de tractar, perquè ens
ho preparem a nivell de situació de l’escola Montpdrós, a nivell de cronograma d’obres, a
nivell de la mobilitat de l’institut, a nivell de perspectiva de creixement d’alumnes, a nivell
dels espais que hi ha a nivell de laboratori, de l’aula de ciències... les coses ja amb detall,
perquè després podem fer una feina tots una miqueta de recerca i de contrast i arribar allà i,
no fer un grup de treball, fem un monogràfic però si el preparem, potser, és bastant
equivalent.
Aquest segon punt és posar-nos deures.
El tercer punt era que es va fer un relat molt optimista per part, concretament teva Jesús, de
la situació de l’institut. Jo crec que va ser un versió molt d’autocomplaença, de – ja estem
bé, hem fet un esforç molt bèstia, ens ho hem de reconèixer tots, ho hem fet el millor que es
podia – i jo vaig interpretar que era un relat molt auto complaent. En el marc del Consell no
era el lloc per parlar d’aquestes coses i vaig pensar doncs m’espero perquè allà són
professionals de l’ensenyament i crec que aquest és l’espai. Llavors quan vas fer el relat de –
hem consolidat un institut, això no és fàcil, ja el tenim – vam fe un llistat de tots els
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municipis de Catalunya endreçats per població de més a menys i te’n adones, d’entrada, que
no hi ha cap municipi de més de 8.000 habitants que no tingui un institut. Però és que
segueixes el relat, segueixes la prioritat i arribes que fins als 4.000 habitants, tots tenen
institut. Llavors clar, el plantejament de dir – és que ho hem aconseguit, ha sigut un gran
logro – permetem que ho posi en qüestió perquè tenim un institut que està bastant a precari
i jo no crec que hi puguem treure pit, al contrari, ho dic pel següent i acabo, jo crec que no
hem d’irradiar una sensació de – tranquils està tot controlat, tenim un institut tant fabulós
que serà exitós – hem d’irradiar una sensació de dir, Ensenyament ja ens ha fet la pirula
moltes vegades, tenim una població jove que és inaudita en el poble fins el moment i amb
prou feines podrem gestionar uns espais adequats i irradiar en la població la sensació de que
hem de lluitar plegats per un millor institut i que no podem deixar de tenir interès en les
negociacions i en la qüestió de l’institut perquè és el vam dir l’altre dia, tenim un
Frankenstein i encara estarem pentinant al Frankensteix, llavors, es tracta de que el Consell
Escolar, deprés d’aquest monogràfic, concreti exactament quines són les línies vermelles en
tot els sentits, d’espais, de qualitat educativa, de mobilitat, etc.. i que tots junts treballem
per elles. Però no sé si la sensació d’autocomplaença és la més indicada.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Anem per ordre.
El document dels dèficits de les escoles, dels centres en definitiva, per traslladar al
Departament, estem pendents de que les escoles ens les facin i en el moment de que estigui
fet, de que ho rebem, nosaltres també els demanarem per intentar accelerar-ho, però es
traslladarà tal i com es va acordar en el Consell Escolar Municipal.
El monogràfic que plantejaves en el segon punt, una de les coses que vam comentar és que
lo interessat d’aquest monogràfic seria fer-ho després de les últimes novetats que ens donés
el Departament. Aquest dimecres, teòricament, havíem de tenir reunió amb l’empresa que
s’ha adjudicat la redacció del projecte i amb els Serveis Territorials, però els Serveis
Territorials han posposat aquesta reunió per la setmana que ve, perquè segons van dir, quan
van trucar per modificar la data, podrien aportar molta més informació i més contingut a la
reunió, no sé que vol dir això.
En definitiva el que deies de fer un document previ, no hi ha cap inconvenient. El que s’hagi
dit amb la visita i amb la reunió amb els Serveis Territorials i amb l’empresa adjudicada es
pot traslladar amb antelació al monogràfic i en tot cas, com que a l’institut també li hem
demanat els dèficits que té per poder-los traslladar al Departament això també pot formar
part de la informació que es comparteixi amb antelació.
Sobre el relat optimista. Jo crec que hi ha una part del relat que sí que el podem fer
optimista. Jo entenc que és el que va fer, no només el Jesús en aquest cas, també el director
de l’institut, perquè precisament la situació en la que ens trobem en aquests moments ens
denota que el que s’ha aconseguit anteriorment és extraordinàriament complicat. Si tenim
un Departament que... deixa de mirar els altres pobles, mira el que teníem aquí. Aquí teníem
una situació... teníem aquesta situació, no podem obviar-la i els discurs positiu és en el
sentit de que teníem una situació que no era la que enteníem que pertocava i hem
aconseguit derivar-la cap a un altre camí. Que aquest camí continua essent difícil, és
evident, però que els altres municipis ho tinguin, no vol dir que per nosaltres hagi sigut fàcil
tenir-ho. Han sigut molts anys, de moltes discussions i molta feina de detall. I en aquest
sentit jo crec que la part d’arribar a tenir una consolidació d’un institut i una perspectiva de
que aquest institut, no com ens agradaria ni amb el tempo que ens agradaria, però que
tingui una perspectiva de futur, veient precisament la complexitat que té aconseguir
aquestes coses, jo no li diria optimista, ni d’autocomplaença perquè entre d’altres coses no
podem tenir autocomplaença, i no la pot tenir jo crec que especialment el Jesús i el director
de l’institut, perquè són les persones que més han batallat per això, no per tenir el que
tenim ara, si no per tenir el que hem de tenir definitivament. Per tant no crec que hi hagi
autocomplaença.
Jo crec que hem de vigilar una altra cosa, que és, precisament, no caure en el discurs
contrari.
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Hi ha gent que està fent un discurs de que tenim un institut que no val res. Vigilem, no
caiguem cap a l’altra banda. Perquè al final això també pot calar i pot convertir-se en un
factor negatiu per la realitat present de l’institut i per la realitat futura de l’institut. Per tant
hem de vigilar en aquest sentit.
JESÚS BLANCO I FLÓREZ, REGIDOR DE RECURSOS HUMANS I CONVIVÈNCIA I SEGURETAT,
CIU: Una qüestió. Jo no tinc consciència d’haver una valoració molt positiva ni auto
complaent, en tot cas és una apreciació o interpretació teva. Jo vaig parlar després de que la
persona que més coneixement té, que és el director de l’institut, expliqués el procés, el seu
projecte i fins a on havíem arribat, en aquest sentit jo vaig avalar en qualsevol cas, amb els
coneixement previs que tenia del procés, de com s’havia treballat des de la Comissió
d’Institut, no ara, ni l’any passat, ni fa tres, portem molts anys, assemblea rere assemblea.
Explicàvem en aquelles assembles que el procés no seria fàcil.
Vam fer moltes assemblees explicant anys rere any, quan teníem una perspectiva a curt
termini d’aconseguir que la secundària es pogués quedar a Santa Coloma.
L’altre dia hi havia dos factors que posaven l’accent i que per mi eren molt importants
perquè havien aconseguit un més, i jo crec que aquí també el director accentuava i era la
consolidació de la secundària a Santa Coloma, i quan diem la consolidació perquè és, perquè
tenim una fluctuació important en natalitats, en número d’alumnes, de creixements, vol dir
que al igual que ara tenim un creixement hi ha un decreixement gran els propers anys i això
podia posar en perill la continuïtat de la secundària a Santa Coloma.
En aquests moments, per part del Departament, aquí està consolidat, no està consolidat en
altres municipis, més petits. Aquest era un factor.
I un altre on posàvem l’accent era en el projecte que nosaltres tenim, projecte d’institut,
projecte de centre, no estic parlant d’instal·lacions, també som conscients de que les
intal.lacions ajuden, l’estructura física ajuda, però lo fonamental, per mi, era el projecte de
centre i en aquest sentit, tant per l’equip que s’havia consolidat de professorat, com el
projecte que havien entomat la direcció actual, era un luxe. I aquí és on jo crec que vaig
posar l’accent. Jo no estava satisfet en el tipus d’instal·lacions que tenim en aquest procés i
el conflicte que ens generava d’intersecció entre la secundària i la primària en un espai
comú. Això en cap moment, al contrari, aquí sempre hem accentuat l’incompliment per part
del Departament. Igual si el tema de l’institut, el creixement l’haguéssim tingut nosaltres
massa crítiques suficients anys anteriors, igual hauríem estat en una altra situació, perquè
igual la Generalitat i el País estava en un moment econòmic diferent i per altra banda també
la crisi de natalitat que tenim en el municipi hauria estat un altre punt. Han estat els factors
en els que s’ha agafat el Departament d’Ensenyament de la Generalitat per posar fre a les
aspiracions que nosaltres teníem, les quals nosaltres hem de continuar treballat i lluitant
perquè hi hagi una qualitat no només en el projecte si no també en les instal·lacions.
Per tant, és el que vam situar i és el que vam manifestar.
Tampoc per part de la resta de la Comunitat Educativa, respecte a l’institut, van plantejar
coses molt diferents a aquesta que estic plantejant jo.
Hi havia coneixement, perquè bona part del professorat que hi havia ha conegut tot aquest
procés i en aquest tema ningú va qüestionar, més bé es qüestionava des de fora. Ho dic per
ser una mica justos en el tema.
Crec que tenim una feina per davant. El fet de posar un Ple, que aquest Ple, el punt
fonamental era com tenim un dels elements com és el batxillerat, que inicialment no formava
part del pla de treball de la Comissió d’Institut. La Comissió d’Institut el que prioritzava era
la secundària, la ESO, el tema del Batxillerat, com allí vaig explicar, va ser posterior. Va ser
per una banda perquè la pròpia Direcció d’institut ens va plantejar que el fet de tenir
batxillerat consolidava els equips de professorat, perquè li veien més futur, si no hi havia el
problema d’inestabilitat que molt d’aquests professors, el fet de no tenir batxillerat, es
plantegessin marxar a altres centres molt més grans.
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El Departament d’Ensenyament va jugar també amb el tema del Batxillerat i fins i tot com
vam explicar i bona part dels grups municipals van participar quan van venir el Director
General de centres a explicar el full de ruta és quan ens van situar que el mes de setembre
hi hauria batxillerat, i ho van situar ells, no nosaltres. I clar, les dates no han acompanyat
amb el procés, amb el procés de licitació, en el procés que estem, però ha estat un
compromís d’ells.
En aquella reunió del full de ruta el Director General de Centres ens hagués plantejat que el
Batxillerat, en comptes de començar al setembre de 2016, és al setembre de 2017, igual
ningú hauria dit el contrari, hauria dit que si això suposa que hi haurà millors condicions en
quan als espais doncs no passa res, per un any més que alumnes de Batxillerat que tota la
vida han sortit fora, sortint per fer Batxillerat, no passa res, en aquest sentit, però han tingut
un compromís i nosaltres dient – a veure com es compleix això – però que s’ha de complir
amb una certa qualitat, amb una certa garantia.
Tenim dues coses, una el nivell de projecte i el nivell de professorat és molt bo, és de molta
qualitat, però les instal·lacions no ho són. I aquí és on tenim nosaltres un paper important a
exigir, en tot el conjunt, tota la Comunitat Educativa, tot l’Ajuntament, perquè una part sens
l’altra, no s’aconseguirà.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les vint-i-una i cinquanta 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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