PLE ORDINARI NÚM. 6/2015-2019
A la seu de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, al Carrer Pau Casals, 26-34, el dia 29
d’octubre de 2015, a les 19.00 hores, es reuneixen per celebrar Ple núm. 06/20152019, 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

; Regidor (VISCC)

(s’incorpora a la sessió en el punt 2.1)

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)

ORDRE DEL DIA
I.- PART RESOLUTIVA

1.

SECRETARIA
1.1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al núm. 5/2015-2019, de
caràcter ordinari, de data 24-09-2015

2.

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

3.

CONVIVÈNCIA I SEGURETAT
3.1. Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 427/2015 de data 15 d’octubre de 2015 relatiu
a l’aprovació del Pla d’autoprotecció de la 15a Festa del Modernisme

4.

CULTURA
4.1. Aprovació del Conveni de col·laboració cultural amb l’Associació musical Si Fa Sol

5.

HISENDA
5.1. Proposta d’aprovació de la modificació 12/2015 del pressupost
5.2. Aprovació provisional de les ordenances fiscals 2016

6.

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
6.1. Aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Associació per la Solidaritat (APS) per a
l'exercici 2015

7.

MOCIONS DE GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
7.1. Moció presentada pels grups municipals sol·licitant a la Generalitat de Catalunya que
garanteixi Beques-menjador a tots els infants en situació de vulnerabilitat
7.2. Moció presentada pel grup municipal de Progrés de suport i de solidaritat amb el
president Artur Mas, la consellera Irene Rigau i l’exvicepresidenta Joana Ortega,
encausats pel TSJC per la consulta al poble de Catalunya del 9N
II.- PART DE CONTROL

A.
B.

Donar compte de les actes de les Juntes de Govern lliurades
Donar compte de les llicències d’obres majors concedides
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C.
D.

Donar compte de la relació de totes les resolucions dictades per l’Alcaldia i les Regidories
Delegades
Interpel·lacions, precs i preguntes

ORDRE DEL DIA
I.- PART RESOLUTIVA

1.

SECRETARIA
1.1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al núm. 5/20152019, de caràcter ordinari, de data 24-09-2015

És presentada l’acta de la sessió anterior corresponent al dia 24 de setembre de 2015, en
sessió ordinària la qual és examinada i trobada conforme per unanimitat dels reunits.
APROVADA PER UNANIMITAT DELS REUNITS (12)
En aquest punt s’incorpora a la sessió el Sr. Francisco Javier Belloso regidor del
grup municipal de PP.
2.

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

I Antecedents
Mitjançant acord de Ple adoptat en sessió de data 25 de novembre de 2012, es va aprovar
l’adjudicació de la contractació del servei de neteja d’edificis municipals de l’Ajuntament de
Santa Coloma de Cervelló a l’empresa ISS Facility Services SA CIF A-61895371. Aquesta
contractació es va formalitzar el 2 de gener de 2013.
La data d’entrada en vigor de la prestació del servei i per tant d’inici en el còmput de
terminis es fixà en el contracte en el dia 1 de gener de 2013, per tant la data de finalització
dels dos anys de termini inicial d’execució s’esdevé el 31 de desembre de 2014.
El Ple de data 29/01/2015 va acordar una primera pròrroga per un any amb efectes des de
l’1 de gener de 2015, fins a 31 de desembre de 2015, ratificant la proposta efectuada
mitjançant l’esmentat decret de l’Alcaldia núm. 475 de 30 de desembre de 2014
II Règim jurídic i competència orgànica
El Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que varen
regir l’esmentada contractació, tenen caràcter de document contractual, atès que inclouen
els pactes i condicions definidores dels drets i obligacions que assumeixen les parts en el
contracte.
Pel que fa a la durada del contracte i les seves possibles pròrrogues, la clàusula 3ª. Preveu
que La durada del contracte serà de DOS ANYS, comptadors des del dia de la data de
signatura del contracte. El referit termini es podrà prorrogar per mutu acord de les parts
durant dos anys més, d’any en any. La pròrroga s'haurà d'acordar expressament dins els sis
mesos abans de la finalització del contracte. En tot cas, la durada total del contracte,
incloses les pròrrogues, no podrà excedir de quatre anys.
Vist l’informe favorable del Tècnic d’Administració General de data 22 d’octubre de 2015, en
què es posa de manifest que el funcionament del servei prestat per l’adjudicatari és correcte
i s’ajusta a les prescripcions tècniques establertes al plec que regeix aquesta contractació.
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Vist que l’empresa Facility Services ha expressat la seva conformitat mitjançant escrit de data 22
d’octubre de 2015 (RE núm. 3078)
Vist que l’òrgan de contractació va ser el Ple, és aquest mateix òrgan el que ostenta la
competència per aprovar la seva pròrroga.
Vistes les consideracions anteriors, al Ple proposo l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar una pròrroga per un any de la contractació del servei de neteja d’edificis
municipals de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló a l’empresa ISS Facility
Services SA CIF A-61.895.371, amb efectes des de l’1 de gener de 2016, fins a 31 de
desembre de 2016.
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària.
Tercer.- Comunicar aquest acord de Ple al Departament d’Intervenció.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Es tracta d’una de les pròrrogues previstes en aquest
contracte. No hi ha motiu per no aplicar, per part de les dues parts, aquesta pròrroga i
també per la saturació dels serveis de contractació del municipi que estan en altres
processos i, per tant, tampoc ha permès obrir una etapa de redacció d’uns nous plecs si
s’hagués cregut convenient i proposem la pròrroga d’un any per aquest contracte de neteja
d’edificis municipals.
MIQUEL CARRIÓN MOLINA, REGIDOR, DIU: Bona tarda a tothom.
En aquest cas, com sabeu, des del nostre grup venim insistint en que a banda del que és la
prestació indirecte de servei públic mitjançant empreses hi ha un altre empresa hi ha un
altre raonament que és la prestació directa de servei per part de l’Ajuntament. Això vol dir,
que a través de personal laboral temporal propi de l’Ajuntament o bé mitjançant algun
organisme creat per l’Ajuntament, tipus empresa pública, institut o el que sigui, es poden
prestar serveis públics.
Això ho comenten, en aquest cas especialment, perquè és un servei que costa 314.000,00 €
anuals dels quals l’IVA és d’un 21% això vol dir que l’Ajuntament, els ciutadans, estem
pagant 60.000,00 € d’IVA simplement perquè aquesta empresa ens presta un servei, més un
benefici industrial que es podria estimar en 30.000,00 € aproximadament. Podríem estar
parlant que una tercera part d’aquest contracte és alguna cosa que no és el servei que es
contracta.
Nosaltres creiem i voldríem, en aquest Ple, demanar el compromís per part de l’Equip de
Govern d’estudiar la possibilitat de fer-ho d’una altra manera. És a dir, tampoc diem que
tenim la fórmula màgica, sabem que és complexa, sabem que s’ha de calcular a nivell de
contractació de personal, d’organització, etc... però voldríem el compromís de que això
s’estudia.
No sé si podem establir una mica de debat respecte a això, però no deixar passar aquesta
contractació, aquesta pròrroga i el fet que comentaves de que eventualment un altre plec.
Us exposeu al compromís o no estudiar, en aquest servei, durant un any la possibilitat de
municipalitzar-lo.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: En tot cas, com vam dir a la Comissió Informativa
d’aquest Ple, no tenim inconvenient en analitzar altres fórmules igual que ens plantegem,
cada vegada que es renova un contracte, (NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ) millor
servei, unes millors condicions del servei que ofereix l’Ajuntament, per tant, en el moment
en el que pertoqui podem obrir un debat al respecte d’aquesta situació, entre altres coses,
per entrar més en profunditat i no quedar-nos amb l’anàlisi superficial de que hi ha

PLENS. LEGISLATURA 2015-2019. Pagina 3 de 38

90.000,00 € que ens estalviaríem, perquè això no és cert amb aquesta superficialitat i s’ha
d’analitzar moltes altres coses que en el moment en que correspongui començar a plantejar
la propera etapa d’aquest contracte doncs ja ho podem posar sobre la taula.
MIQUEL CARRIÓN MOLINA, REGIDOR, DIU: Molt bé, gràcies.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS REUNITS (13)
3.

CONVIVÈNCIA I SEGURETAT
3.1. Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 427/2015 de data 15 d’octubre de
2015 relatiu a l’aprovació del Pla d’autoprotecció de la 15a Festa del
Modernisme

ANTECEDENTS
Vist el Decret d’alcaldia 427/2015 de data 15 d’octubre, d’aprovació del Pla d’autoprotecció
de la 15a Festa del Modernisme, en el qual en el seu punt segon s’estableix ratifica-ho en
la propera sessió plenària
Vist tot l’anterior es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent
ACORD:
Únic.- Ratificar el Decret d’alcaldia 427/2015 de data 15 d’octubre el contingut literal del
qual és el següent:
DECRET DE L’ALCALDIA 427/2015
Santa Coloma de Cervelló, 15 d’octubre de 2015
Assumpte: Aprovació del Pla d’Autoprotecció de la 15a Festa del Modernisme
Antecedents
·

L’article 3r. del Decret 30/2015, de 3 de març, vigent des del 5 d’abril de 2015, estableix
el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i fixa el
contingut d’aquestes mesures i segons aquest, la Festa del Modernisme és una activitat
que ha de comptar amb Pla d’Autoprotecció.

·

L’ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, davant la necessitat d’elaboració de diversos
Plans d’Autoprotecció, ha potenciat la formació com a tècnic competent per l’elaboració de
PAU en l’àmbit local de personal propi i així poder donar compliment a la normativa de
protecció civil i en concret al Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg
d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció.

·

En data 14 d’octubre de 2015, el Sr. Julio Cesar San Agustin López, tècnic acreditat per
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya com a Tècnic competent en l’Elaboració de
Plans d’Autoprotecció de les Activitats i els Centres d’Interès per a la Protecció Civil Local i
de Catalunya, presenta el Pla d’autoprotecció de la 15a edició de la Festa del Modernisme
de Santa Coloma de Cervelló que es composa de:
1. Identificació de la instal·lació, inventari, anàlisi i avaluació del risc
2. Inventari i descripció de les mesures i mitjans d’autoprotecció
3. Manual d’actuació
4. Implantació, manteniment i actualització
5. Documentació d’interès i annexos, plànols corresponents

·

El Cap de Serveis Tècnics i el Cap de la Policia Local en informes de data 14 i 15 d’octubre
respectivament, informen favorablement l’aprovació del Pla d’autoprotecció de la 15a
Edició de la Festa del Modernisme de Santa Coloma de Cervelló, a celebrar els proper 16,
17 i 18 d’octubre.

PLENS. LEGISLATURA 2015-2019. Pagina 4 de 38

Fonaments de dret
La principal normativa d’aplicació la constitueixen la Llei 4/1997, de 29 de maig de
Protecció Civil de Catalunya, així com el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova
el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el
contingut d’aquestes mesures.
Vist el Pla d’Autoprotecció de la Festa del Modernisme de Santa Coloma de Cervelló que
s’annexa.
Vist l’art. 48.2 a) de la Llei 4/1997, que estableix que és competència de l’Alcalde elaborar i
sotmetre a l’aprovació del Ple de l’ajuntament el Pla bàsic d’emergència municipal, els plans
específics municipals, els plans d’actuació municipal, i, en general, qualsevol altre instrument
de planificació de protecció civil d’àmbit municipal, però vist que el proper ple no es
celebrarà fins passat el 13 de juny, una vegada fet el ple de constitució.
RESOLC
Primer.- Aprovar i subscriure el Pla d’Autoprotecció de la 15a Festa del Modernisme de
Santa Coloma de Cervelló, presentat pel Sr. Julio Cesar San Agustín López, Tècnic acreditat
per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, que s’annexa al present dictamen i acordar
es duguin a terme els tràmits procedents per la seva homologació i registre.
Segon.- Ratificar l’acord anterior a la propera sessió de Ple.”
JESÚS BLANCO I FLÓREZ, REGIDOR DE RECURSOS HUMANS I CONVIVÈNCIA I SEGURETAT,
CIU: Tal i com es va explicar a la Comissió Informativa es va elaborar el Pla d’autoprotecció
de la Festa Modernista i es va aprovar per Decret, s’havia d’aprovar abans de la festa i per
això es va fer per Decret d’Alcaldia i ara el que fem es passar-ho a ratificació.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS REUNITS (13)
4.

CULTURA
4.1. Aprovació del Conveni de col·laboració cultural amb l’Associació musical Si
Fa Sol

ANTECEDENTS
Des de fa 20 anys l’Ajuntament, a través de la regidoria de Cultura, concerta convenis de
col·laboració amb les entitats municipals que tenen un programa anual d’activitats culturals
obertes a la població general. L’objectiu és donar-los-hi suport, ja sigui econòmic o d’altre
tipus i alhora assegurar la seva col·laboració en el cicle festiu municipal.
La contribució de les entitats a la vida cultural del municipi és un valor inqüestionable i
incalculable i, més enllà del recolzament que l’Ajuntament els pot oferir a través d’aquests
convenis, cal agrair l’esforç que fan i i la dedicació de totes aquelles persones que
voluntàriament contribueixen a mantenir i fer créixer la vida cultural del poble. Aquest
agraïment té un especial accent en aquests moments de crisi que està obligant a reduir la
major part de les despeses municipals i a innovar i fer majors esforços per mantenir
l’activitat cultural a través de noves formes i recursos.
FONAMENTS DE DRET I MOTIVACIÓ
Atès que d'acord amb allò que disposa l'article 240 del Decret Legislatiu 2/2003, de 24
d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, així
com l’article 122.1 del Decret 179/1995, pel que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals, els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts de contingut
econòmic o d'una altra naturalesa a favor d'entitats públiques o privades i de particulars que

PLENS. LEGISLATURA 2015-2019. Pagina 5 de 38

fan activitats que complementen o supleixen les competències locals tot comprovant
l'aplicació efectiva de les mesures de foment a la finalitat prevista.
Atès que en data, 31-10-91 el Ple d'aquesta Corporació va aprovar la normativa reguladora
dels convenis de col·laboració.
Atesa la voluntat d'aquest Ajuntament de concertar un conveni de col·laboració temporal pel
present any amb l’Associació musical SI FA SOL.
Aquesta Regidoria proposa al Ple de l'Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la signatura del conveni de col·laboració, annexat al present dictamen,
entre l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i l’Associació musical SI FA SOL que amb
una aportació econòmica de 700 €, corresponent a la col·laboració cultural. Amb càrrec a la
partida 60.334.48000. (RC 16815)
Segon.- Facultar la Regidora de Cultura per a la signatura dels convenis.
Tercer.- Donar trasllat a Intervenció d’aquest acord.
Quart.- Notificar als interessats el present acord.
ANNEX I
CONVENI DE COL·LABORACIÓ
A Santa Coloma de Cervelló, XX de XXX del XXX
REUNITS
D’una banda, el Sr. Rosa Garcia Castro major d’edat, amb D.N.I. Núm. 44180375-C i
domicili al carrer de Faisà, 27 de Santa Coloma de Cervelló.
D’altra part, la Senyora Anna Martínez i Almoril, Regidora de Cultura de l’Ajuntament de
Santa Coloma de Cervelló, assistida pel Secretari accidental d’aquest Ajuntament, Sr. Joan
Sàbat i Olivé, que dóna fe de l’acte.
ACTUEN
El Sr. Rosa Garcia Castro, en nom i representació de l’Associació Musical SI FA SOL,
amb domicili social al carrer de l’Església, 15 (parròquia); està facultada per a aquest
acte en la seva qualitat de representant de l’entitat.
La Senyora Anna Martínez i Almoril, Regidora de cultura, en nom i representació de
l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, facultada expressament per a aquest acte en
virtut d’acord plenari de data 29 d’octubre de 2015.
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per obligar-se, i, amb l’objectiu de
fomentar les activitats educatives al municipi de Santa Coloma de Cervelló, subscriuen el
present Conveni de col·laboració cultural, amb subjecció als següents:
PACTES
PRIMER.- L’Associació Musical SI FA SOL es compromet per aquest Conveni a executar les
activitats següents:
1.- Participar activament en les Festes Populars del municipi.
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2.- Sol·licitar totes les subvencions que per qualsevol concepte siguin possibles, a les
institucions i entitats que les atorguin. I, en tot cas, organitzar les campanyes
econòmiques que puguin contribuir al sosteniment de l'Entitat (rifes, loteria, tallers,
etc.)
3.- Presentar a l'Ajuntament, una memòria i balanç econòmic del curs. L’entitat
haurà de presentar justificants pel 100% del valor de l’aportació econòmica aprovada
en aquest conveni, abans del 31 de desembre del present any.
4.- Estudiar la possibilitat d'augmentar les seves activitats i el nombre de persones a
qui van dirigides.
5.- Fer constar en les seves publicacions i propaganda la inscripció següent: "amb la
col·laboració de la Regidoria de Cultura l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló".
Tant de les publicacions com de la propaganda, l’Associació Musical Si FA SOL en
lliurarà 5 exemplars a la Regidoria de cultura d'aquest Ajuntament.
6.- Realitzar durant l'any el següent programa:
-Cantada a la festa de la Cirera
-Cantada de nadales
-Organitzar les activitats formatives pròpies de l’entitat
SEGON.- L'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló es compromet pel present exercici, a
realitzar una aportació econòmica de 700 euros. Aquesta quantia es farà efectiva en dos
pagaments: la tramitació del pagament del 70% de l’import s’iniciarà en el moment de la
signatura del conveni; la del 30% restant s’iniciarà amb la presentació de la justificació,
mitjançant factures, rebuts, etc., del 100% de l’aportació corresponents a l’exercici 2015.
TERCER.- Aquest Conveni tindrà una durada d’un any, corresponent a l’exercici 2015.
I perquè així consti, el ratifiquen i el signen ambdues parts, per duplicat exemplar i a un sol
efecte, en el lloc i data indicats a l’encapçalament. En dono fe.
LA REGIDORA DE CULTURA

L'ENTITAT
EL SECRETARI”

ANNA MARTÍNEZ ALMORIL, REGIDORA DE CULTURA, DIU: Bona nit.
Es tracta del conveni que aprovem any rere any. Aquest any s’ha endarrerit una mica aquest
conveni, la resta ja els vam aprovar al mes d’abril, i aquest s’ha endarrerit perquè hi havia la
possibilitat de que l’Associació de Música Si Fa Sol es traslladés a utilitzar sales de Can
Baruta, finalment no ha sigut així i per tant s’ha mantingut el mateix conveni que als altres
anys.
MIQUEL CARRIÓN MOLINA, REGIDOR, DIU: Nosaltres tenim un dubte. En el conveni que hi
ha per dinamitzar les entitats musicals de sempre, hi ha alguna cosa relacionada amb els
grups d’assaig? I en aquest sentit els grups d’assaig estan funcionant, quin rendiment tenen?
Ho dic per si aquesta entitat ajudarà a dinamitzar-los?
ANNA MARTÍNEZ ALMORIL, REGIDORA DE CULTURA, DIU: Hem parlat amb l’Associació del
que fa als grups. Ara mateix no s’estan utilitzant encara, ja s’ha acabat, de fet la setmana
passada vam fer venir a l’enginyera acústica perquè no acabàvem de veure clar, corregeixo,
sí que s’estan utilitzant però només per part dels Grallers, encara no els tenim equipats (NO
SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ) s’ha de fer abans de finals d’any perquè el
pressupost s’ha de tancar. ((NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ) 7:33 a 8:04) està
en marxa, però encara no s’estan utilitzant, només els Grallers. Va haver un petit dubte de
que des de d’alt ells sentien soroll i vam arribar a la conclusió de que no es tancaven bé les
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portes. S’ha d’acabar de mirar, perquè va venir l’enginyera i estem pendents de l’informe
que ens ha d’entregar.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS REUNITS (13)
5.

HISENDA
5.1. Proposta d’aprovació de la modificació 12/2015 del pressupost

Examinada la Memòria del Regidor d’Hisenda, sr. Alfonso Muñoz Saura, de data 19 d’octubre
de 2015, per a la modificació 12/2015 del pressupost municipal d’enguany, que es transcriu
a continuació:
“Atès que durant el present exercici pressupostari s'han produït determinades
necessitats que cal afrontar, sense que puguin ajornar-se a exercicis posteriors
malgrat que la previsió pressupostària és insuficient en uns casos, o inexistent en
d'altres.
DISPOSO
Primer.- que informi la intervenció sobre la possibilitat d'efectuar el corresponent
expedient de modificació de crèdits 12/2015 mitjançant:
1.- Transferència de partides
segons la següent proposta:

EXERCICI

CODI

2015
2015
2015
2015

51
51
60
40

170
1621
334
1532

2015
2015

21
40

920
1532

PER TRANSFERÈNCIA DE
PARTIDES
TÍTOL

INCREMENT DECREMENT

22609
21200
62300
62300

Activitats medi ambient
Conserv mantenim deixalleria
Adquisició material cultura
Mobiliari urbà
Repos instal aire condicionat
63300 ajuntament
61900 Reforma plaça Constitució
TOTAL PER TRANSFERENCIA

366,93
366,93
1.400,00
1.400,00
28.264,00
28.264,00
30.030,93

30.030,93

Segon.- Que informi la intervenció sobre la proposta de modificació del Pla d’inversions que
s’adjunta com a annex per tal d’adequar-lo a les modificacions del pressupost 11 i 12 (la més
amunt proposada); per ajustar de forma més adequada les fonts de finançament a la
naturalesa de les inversions i finalment per facilitar la posterior justificació de les
subvencions de capital que es preveu rebre per finançar part del pla d’inversions..”
Vist l’informe favorable de l’interventor municipal de data 19 d’octubre de 2015, relatiu a
la modificació pressupostària descrita anteriorment.
Per tot l’anterior es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del pressupost 12/2015 de l'exercici actual en els
termes de la Memòria del Regidor d’Hisenda, de data 19 d’octubre, més amunt transcrita.
Segon.- Modificar el pla d’inversions que figura com a annex d’aquest dictamen i del qual en
forma part, per tal d’adequar-lo a la modificació 11a del pressupost; a la modificació 12a
mes amunt proposada; per ajustar millor les fonts de finançament a la naturalesa de les
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inversions i finalment per facilitar la posterior justificació de les subvencions de capital que
es preveu rebre per finançar part del pla d’inversions.
Tercer.- Exposar el present expedient de modificació de pressupost al públic, mitjançant
anunci inserit al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, durant un
termini de quinze dies, perquè els interessats puguin examinar-lo i, si s’escau, presentar
reclamacions. De no formular-se'n dintre del termini indicat, l'aprovació inicial esdevindrà
definitiva.
ALFONSO MUÑOZ SAURA, REGIDOR D’ECONOMIA I HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA,
DIU: La modificación, a estas alturas del presupuesto, son modificaciones menores, aunque
en el algún caso los importes son elevados. Explico, solamente hay dos a destacar, una es
“adquisición de material de cultura” de 1.400,00 € y luego una urgencia que ha surgido este
verano que es la reparación de las instalaciones de aire acondicionado de esta casa, del
ayuntamiento, que viene a ser por 28.264,00 € este dinero viene del sobrante de la reforma
de la plaça Constitució.
Aprovecho para explicar porque el otro día salió la pregunta en la Informativa, que esta
modificación se hace por Pleno, otras se hacen por Junta de Gobierno o se hacen por
Decreto, porque el funcional es diferente. Cuando los funcionales son iguales las
modificaciones se pueden hacer por Decreto.
APROVAT AMB VOTS A FAVOR DELS MEMBRES DELS GRUPS DE PROGRÉS (5), ERC
(2), CIU (1) I ACCIÓ CIUTADANA (2) I AMB ABSTENCIÓ DELS MEMBRES DELS
GRUPS DE PSC (1), PP (1) I VISCC (1)
5.2. Aprovació provisional de les ordenances fiscals 2016

EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici
de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la
nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària,
a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com
a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa
amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article
12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals
adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament
propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir
actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a
l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la
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utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en
cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat
que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals.
Vista la memòria de la regidoria delegada d’hisenda i l’informe d’intervenció es proposa al Ple
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció
i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2016
i següents, així com el seu text refós.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
Ordenança fiscal núm. 1

reguladora de l’impost sobre béns immobles

Ordenança fiscal núm. 2

reguladora de l’impost sobre activitats
econòmiques
reguladora de l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica
reguladora de l’impost sobre l’increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana
reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres
reguladora de la taxa per la prestació dels
serveis d'intervenció administrativa en
l’activitat dels ciutadans i les empreses a
través del sotmetiment a prèvia llicència,
comunicació
prèvia
o
declaració
responsable
així
com
pels
controls
posteriors a l’inici de l’activitat, els controls
periòdics i les revisions periòdiques
reguladora de la taxa per parades,
barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions situats en terrenys d’ús públic i
indústries del carrer i ambulants, rodatges
cinematogràfics i captació d’imatges
reguladora de la taxa per l’expedició de
documents administratius
reguladora de la taxa per llicències
urbanístiques
reguladora de la taxa per serveis generals

Ordenança fiscal núm. 3
Ordenança fiscal núm. 4
Ordenança fiscal núm. 5
Ordenança fiscal núm. 12

Ordenança fiscal núm. 13

Ordenança fiscal núm. 18
Ordenança fiscal núm. 19
Ordenança fiscal núm. 24
Ordenança fiscal núm. 30

reguladora de la taxa per la prestació del
servei anomenat espais familiars

Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances
fiscals per a l’exercici de 2016, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en
el Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
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modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.
ALFONSO MUÑOZ SAURA, REGIDOR D’ECONOMIA I HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA,
DIU: Las Ordenanzas, por norma general salvo alguna excepción, incorpora
En cuanto se refieres a los importes, las Ordenanzas Fiscales de este año no se modifican en
cuanto a tasas y precios públicos, se congelan por cuarto año consecutivo y en lo que
respecta al IBI, este año, vamos a bajar el IBI, a nadie se le escapa que el IBI es el ingreso
más importante que tenemos, supone un 43% de todos los ingresos, por lo tanto cualquier
modificación ya sea la alza o a la baja, es una repercusión directa e importantísima.
Cualquier modificación, insisto, debe estar respaldada por una enorme responsabilidad. Por
lo tanto este año debido sobre todo al gran esfuerzo durante estos cuatro años anteriores en
los cuales ha ido subiendo el 10% del tramo estatal, debido a este esfuerzo, insisto hemos
conseguido una situación financiera saludable y yo diría que estable y sostenible para los
próximos años.
Como consecuencia, este año, a pesar de que, en términos líquidos, en términos absolutos
la bonificación a la baja, vamos a suponer una baja de ingresos de unos 220.000 ó 300.000
se puede hacer sin poner en riesgo el presupuesto municipal.
También tengo que decir, por qué no, que esto era una propuesta que, todos los grupos que
están formando el gobierno municipal, llevaba en el programa de las elecciones municipales
y le damos cumplimiento en este mandato.
El IBI, en resumidas cuentas, linealmente va a bajar, aproximadamente, un 7,5 %.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Posats a parlar de l’IBI i d’on surt l’IBI, que és el valor
cadastral, també explicar que l’Ajuntament s’ha acollit, a l’haver finalitzat tota l’aplicació
durant els 10 anys de la revalorització cadastral que es va fer per una ponència de cadastre
a Santa Coloma de Cervelló, l’any 2005, un cop finalitzada i per tant estabilitzats als valors
cadastrals l’Ajuntament s’ha acollit a una opció que oferia el Ministeri d’Hisenda que era
aplicar una actualització dels valors cadastrals. En aquest cas depenent de l’any que havies
fet la ponència tenia uns criteris o uns altres, en el cas de les ponències del 2005
l’actualització comportava una reducció del valor cadastral del 18% i per tant això serà a
partir de l’any que bé que s’ha sol·licitat com una part de la llei d’acompanyament dels
pressuposts de l’Estat i per tant hi haurà un decrement del valor cadastral de totes les
propietats del municipi, linealment, del 18% això comporta que també hi ha una repercussió
d’aquesta baixada en l’IBI i a través del coeficient que s’aprova del tram municipal es
corregeix aquesta devaluació amb un resultat final del 7,5% en el rebut que rebrem.
Aproximadament el 7,5 % que notarem tots al rebut de l’IBI tal i com explicava l’Alfonso.
En tot cas la resta com deia l’Alfonso queden igual que l’any anterior i de fet hi ha uns
quants preus públics i taxes que estan congelats des de fa uns anys i en tot cas només
actualitzar o afegir una modificació que és que l’impost de vehicles de tracció mecànica es fa
una modificació perquè els vehicles de més de 25 anys tinguin una bonificació d’aquest
impost. Això va existir durant molts anys, després una recomanació de la Diputació va
portar-nos a treure una part d’aquesta bonificació, però tenint en compte que el cens de
vehicles de més de 25 anys, majoritàriament, al municipi és de vehicles històrics no
classificats com a històrics que aquests ja podrien tenir de per sí, sense la consideració dels
25 anys des de la matriculació, una bonificació de l’Impost de vehicles de Tracció Mecànica i
d’acord amb el grup de persones que tenen vehicles històrics a Santa Coloma i que
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col·laboren a la Festa de la Cirera i amb l’organització d’alguns esdeveniments, etc.. doncs
recuperem aquesta bonificació.
A banda d’això hi ha només la creació d’un nou preu públic per un servei afegit a l’Espai
Familiar i per la resta queden en la mateixa situació que l’exercici 2014.
MIQUEL CARRIÓN MOLINA, REGIDOR, DIU: Tenim diverses consideracions.
La primera és una pregunta, tindrem els pressupostos abans del dia 15 d’octubre. És
evident, no? Teòricament la Llei de pressupostos estableix que abans del 15 d’octubre els
pressupostos s’han de tenir. Jo crec que aquesta consideració normativa, com altres
consideracions normatives, de vegades no són capritxoses, tenen un sentit, perquè el que és
difícil és aprovar unes ordenances sense saber la repercussió pressupostària encara que sigui
estimatòria, perquè són pressupostos, d’aquestes ordenances. Llavors aprovar unes
ordenances sense tenir els pressupostos és una mica un acte de fe. Perquè a veure, es pot
estar d’acord o no en baixar el 7% de l’IBI però això té una repercussió pressupostària.
Portem uns quants anys que des de Progrés, concretament, es venia defensant que aquest
IBI que tenia Santa Coloma, que era súper potent, érem el municipi, no sé si el 39 de tota
Barcelona en IBI. Doncs això era necessari, inexcusable per mantenir una prestació de
serveis, per mantenir uns equipaments, per mantenir una inversió, que era absolutament
necessària d’acord, podem estar d’acord. Però de cop i volta baixa un 7%, es perden
220.000,00 € i sense saber a on es perden se’ns demana l’exercici d’aprovar aquestes
ordenances. Jo crec que això seria, per part nostra, una mica irresponsable de tirar-nos a la
piscina (NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ) llavors, l’Alfonso ens deia: això,
bàsicament és inversió i si mirem les inversions dels últims anys, en el Capítol VI, des del
2012 fins enguany veus 625.000,00 €, 653.000,00 €, 590.000,00 €, 550.000,00 €, això vol
dir que tindrem 330.000,00 € d’inversions l’any vinent? . Aquesta és la primera qüestió.
Entenem que no es poden aprovar ordenances sense pressupostos, que caldria que
estiguessin aquí. Per altra banda aquesta baixada com repercutiria.
L’altra qüestió és, fixeu-vos que el debat més interessant o més rellevant que hem tingut de
les ordenances fiscals ha estat el tema dels cotxes i les ordenances fiscals tenen quantitat
de matisos que seria convenient poder aprofundir, des de una perspectiva innovadora,
perquè no es tracta de copiar les ordenances de la Diputació, que de fet no tenim, perquè no
tenim els documents com a plantilla o com a proposta de Diputació perquè igual conté altres
coses, no ho sé. El cas és que per exemple, el tema de l’IBI, no directament, però sí
col·lateralment hi ha municipis que estan implementant taxes per habitatges desocupats,
segurament taxes d’inspecció, segurament aquí no és molt rellevant, tal i com ja ens heu dit,
perquè segurament hi ha pocs habitatges, però ja és significatiu treballar en aquesta línia.
Per altra banda podem tenir també qüestions relacionades com la recollida dels residus,
anem arrossegant unes taxes que són molt velles, que són molt antiquades, que no tenen
res a veure amb la legislació real de residus. Ja fa més de 10 i 15 anys que hi ha
ajuntaments que estan cobrant, sobretot els generador regulars, que són bars, restaurants,
botigues, etc... en funció del que generen i en funció del que reciclen i en canvi aquí tenim
taxes que són, francament, bastant antigues.
Per altra banda no ha aparegut, i és una pena, cap reflexió sobre noves taxes o nova
capacitat impositiva que vagi més enllà de la recaptació d’impostos directes (NO SE SENT,
IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ) no sé, idees relacionades amb taxa turística o altre tipus de
preu públic per l’ús d’instal·lacions o de serveis, doncs haguessin estat ben acollides com a
debat.
Aquestes són algunes de les consideracions que fem.
ALFONSO MUÑOZ SAURA, REGIDOR D’ECONOMIA I HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA,
DIU: Yo contestaré a lo que buenamente pueda. Porque la verdad es que son muchos temas,
yo creo que has llegado a decirnos el 40 ó 50% de tu programa electoral, lo cual me parece
muy bien, muy respetuoso, no tengo nada en contra de eso.
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El otro día estuvimos hablando en la Comisión Informativa y ahora me ha sorprendido un
hecho puntual y es que dices que no estamos aplicando una tasa por viviendas que están
desocupadas, por ejemplo, tu sabes perfectamente que de esto hemos estado hablando,
hemos estado investigando y además que seguimos en esa porque una cosa es aprobar la
tasa que tiene que ver con el impuesto y otra cosa es aprobar una ordenanza fiscal que
tenemos que desarrollar y todavía no sabemos muy bien cómo va. En este caso, en
concreto, ya quedamos de acuerdo en que seguiríamos investigando ¿o no es así?
MIQUEL CARRIÓN MOLINA, REGIDOR, DIU: A ver, si quieres, ojalá podamos hacerlo.
ALFONSO MUÑOZ SAURA, REGIDOR D’ECONOMIA I HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA,
DIU: No. No, es o no es.
MIQUEL CARRIÓN MOLINA, REGIDOR, DIU: Sí, me parece interesante, pero lo que estamos
aprobando son las de ahora.
ALFONSO MUÑOZ SAURA, REGIDOR D’ECONOMIA I HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA,
DIU: Sí, sí ahora hablaremos de estas. Pero este hecho puntual que has dicho, yo creo que
falta un poquito a la verdad porque tú y yo hemos estado hablando de esto.
MIQUEL CARRIÓN MOLINA, REGIDOR, DIU: Bueno, a ver, hemos estado hablando, la verdad
es que a ese nivel de compromiso me parece perfecto que lo planteéis.
ALFONSO MUÑOZ SAURA, REGIDOR D’ECONOMIA I HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA,
DIU: En segundo término dices tú, dónde se meten esos 220.000,00 € o de dónde se sacan
esos 220.000,00 € que no se van a recaudar. Evidentemente se deben de sacar de la única
posibilidad que nosotros tenemos de decidir, que es el capítulo de inversiones. Estos cuatro
años hemos tenido la gran suerte de que se hicieron muchas inversiones antes de la anterior
legislatura y eso ha generado unos “romanents” que han ido pasando de año en año y no ha
habido necesidad de pedir créditos, hemos tirado de ese dinero que sobraba, del presupuesto
municipal, para seguir haciendo. Este año no es el caso. Eso no quiere decir que no se
vayan a hacer inversiones, lo que quiere decir es que en el presupuesto inicial no están
contempladas porque el presupuesto no da para hacer esas inversiones o cualquier otra
inversión, el presupuesto lo que va a hacer va a ser, como todos los años, garantizar los
contratos, Capítulo II, y los servicios básicos que estamos dando, los que son obligatorios y
los que no son obligatorios, hay unos Servicios Sociales, etc… etc… esto ya está garantizado
con un presupuesto igual al de 2015 y con unos ingresos iguales a 2015. Los 220.000,00 €,
como te dije también, es Capítulo VI, nosotros podemos decidir que inversiones hacemos o
que inversión no hacemos y además cuándo las hacemos. Nosotros podemos incorporar en
una modificación de presupuesto, queremos comprar esto, sugerimos arreglar una calle o lo
que sea en el presupuesto del año que viene. En cualquier momento. Y eso no significa que
esté mal hecho, está bien hecho, pero en el inicial no podemos poner esas inversiones
porque evidentemente nos faltan 220.000,00 €. Es así de sencillo.
Las inversiones no las podemos definir, en estos momentos, en el presupuesto porque no
tendremos el dinero necesario para hacerlo. Las podemos predefinir y podemos proyectarlas
para el año que viene, podemos decir en marzo vamos a hacer no sé qué, y como no
tenemos dinero porque no hemos ingresado lo suficiente, iremos a crédito, porque
afortunadamente el Consistorio tiene una situación financiera muy buena, lo he dicho antes,
muy saludable y tenemos una deuda de un 14% con lo cual hasta el 75% imagínate hasta
dónde nos podemos endeudar para inversiones. Por este lado no hay ningún problema.
En cuanto a lo que decías antes de que las ordenanzas, las tasas se congelan o no se
congelan y eso incide sobre el presupuesto, evidentemente, son los ingresos y los gastos que
nosotros prevemos. Pero cuidado, es una previsión, no es decir que vayamos a gastar eso o
lo otro, por ejemplo, el capítulo de las eléctricas, en esta legislatura y además lo hemos
sufrido mucho, nos han subido la luz cada año varias veces, con lo cual en un presupuesto
inicial tú no puedes decir – me voy a gastar en consumo eléctrico, no sé, 100.000,00 € - a lo
mejor te acabas gastando 120.000,00 € y tampoco los tenemos.
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O sea que lo que es el presupuesto y por eso siempre se hace en base al presupuesto del
año anterior es garantizar las contrataciones que tenemos y los servicios. Si esto da ya está.
Otra cosa es que queramos hacer otras políticas, este es otro tema, pero eso ya es decir
vamos a hacer estas políticas con el presupuesto que tenemos, no al revés. Porque si las
queremos hacer al revés solamente nos queda una cosa que es subir los únicos impuestos
que sabemos que podemos cobrar, que es el IBI.
No sé si me falta algo.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Jo voldria afegir, sobre les noves formes impositives.
També sabeu que un dels interessos que ha demostrat aquest Ajuntament ha sigut el de
buscar les fórmules per avançar en aquest sentit, fet que ens ha acabat comportant que
l’Àrea Metropolitana ens hagi triat, com a municipi de mida mitjana per ser prova pilot
d’ordenances, no només fiscals, si no fiscals i normatives sobre la transició cap a un model
energètic sostenible i unes ordenances que fomentin el medi ambient i la sostenibilitat.
Aquesta és una oportunitat fantàstica perquè ens facin molta feina que generar una nova
taxa porta. I aquesta feina, malauradament i això ho repetim diverses vegades, tenim difícil
fer-ho amb els nostre mitjans propis, perquè ja ens costa molt arribar a tancar, quan toca,
les ordenances fiscals aplicant totes les modificacions, les regulacions que s’han d’aplicar any
rere any i ens costa molt poder fer els estudis que requereix crear una nova ordenança. Per
tant, que ens ho faci l’Àrea Metropolitana a través d’un estudi especialitzat. Que això ens
arribi ja digerit i preparat per ser ja aplicat i que a més a més, puguem ser pilot en aquest
sentit, doncs ens sembla una oportunitat impressionant. Evident no ho podem fer aquest any
i que el resultat de tot això s’anirà veient al llarg del proper exercici perquè entre d’altres
coses es poden modificar ordenances durant l’exercici excepte les que tenen vigència o es
meriten l’1 de gener, que no té sentit modificar-la el mes de juny quan hem d’aprovar
ordenances fiscals al mes d’octubre, però les que puguin anar-se incorporant doncs no
tindrem problema en fer-ho.
Pel que deia l’Alfonso sobre la inversió, és veritat que moltes coses surten en el pressupost
d’inversió amb uns números que després es modifiquen, bé sigui perquè incorporem
romanents al tancar l’exercici d’aquí quatre o cinc mesos que ens generen romanents que a
més a més estem obligats, per la Llei de Sostenibilitat Pressupostària, a aplicar en
determinats capítols, com és el de inversió o perquè rebem també subvencions. És a dir, els
pressupostos que tu deies dels anys anteriors no tenen res a veure amb la quantitat de
diners que s’han gastat realment en inversió, perquè hem aconseguit moltíssimes inversions,
ordinàries, extraordinàries, per projectes experimentals o pilot, per tant on preveiem aplicar
la reducció d’ingrés corresponent a l’IBI és a inversió, però això no vol dir que no tinguem
previst fer inversió i en tot cas moure’ns més, si cal, per intentar compensar aquests
220.000,00 € a través d’altres vies de financiació.
MIQUEL CARRIÓN MOLINA, REGIDOR, DIU: Només preguntar quina data de lliurament tindrà
aquest informe?
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: No se sap, perquè al ser una prova pilot anem
treballant sobre el tema. Som tres municipis. Ara els redactors han de fer una proposta que
després haurem d’analitzar els municipis. Dependrà del termini en el que puguem anarlitzarho, farem el retorn, després aquest retorn ha de passar a una segona fase d’anàlisi jurídica
per veure exactament com poden concretar amb les normes aprovades que tinguin la
validesa legal i després ens haurà de retorna la conclusió final del treball, que no sé si hi ha
una data fixada per l’Àrea Metropolitana, però fins ara a les reunions que jo he assistit no
s’ha plantejat.
LOURDES RUIZ DOMÍNGUEZ, REGIDORA, DIU: Doncs nosaltres com ja hem dit en anys
anterior entenem que les ordenances i el pressupost s’han de treballar d’una manera
paral·lela i a la vegada per poder saber una mica, el que deia el regidor d’Acció Ciutadana,
com afecta això als pressupostos. Ja ho hem dit en anys anteriors.
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Sobre l’IBI, la problemàtica de l’alta fiscalitat que hi ha al municipi, entenem que s’ha de fer
un estudi en profunditat i mirar propostes que puguem tenir ingressos a l’ajuntament sense
necessitat de tenir un IBI tant elevat.
Entenem que aquest anys sí que baixa l’IBI perquè s’ha fet la revisió cadastral però segueix
un IBI molt elevat.
Manifestem també que la documentació arriba tard, com cada any. La documentació de les
ordenances, la modificació, que es porta a Ple ens ha arribat el divendres passat, fa quatre o
cinc dies i hi ha documentació que encara no ha arribat, com ha comentat el regidor també
que és el tema de la Diputació. Per tant, nosaltres no votarem en contra però sí ens
abstindrem a les ordenances.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Respecte al tema al treball del pressupost, lligant
també amb el que deia el Miquel fa una estona, la llei orientativament diu que els
pressupostos es puguin presentar el 15 d’octubre però de fet un govern pot decidir no
presentar pressupostos i queden prorrogats automàticament i podem aprovar els
pressupostos el mes de gener o febrer. Això ha passat moltes vegades i podem aprovar els
pressupostos al mes d’octubre, al mes de novembre, nosaltres ho volem fer al mes de
novembre perquè això té una conseqüència de que siguin executius o executables a partir de
l’1 de gener i per tant si no tens el pressupost executivament aprovat fins el 15 de gener, de
l’1 al 15 vas amb pressupost prorrogat de l’exercici anterior, que és treballar amb una teoria
falsa o amb una teoria que no és la que realment acabarà sent i per tant la gran majoria
d’ajuntaments els pressupostos els aproven després de les ordenances fiscals perquè de fet
no pots construir, fins que no tens aprovades les ordenances, la previsió d’ingressos, si
resulta que després hi ha una modificació per al·legacions o el que sigui, hauries de modificar
el càlcul d’ingressos en el pressupost de l’exercici corresponent.
Un altre qüestió, sobre la documentació de les ordenances fiscals, en tot cas hi ha les
aportacions de la Diputació que s’haurien d’haver fet arribar, però des de fa uns quants plens
nosaltres hem dit que les ordenances es farien a partir de les vigents i que per tant es
comencessin a treballar i amb la documentació de les ordenances està a la web municipal i
està accessible totalment i sempre fem les ordenances en base a les de l’exercici anterior a
les vigents i sobre això es plantegen les modificacions que correspongui. En aquest any,
singularment, no hi ha hagut pràcticament modificacions per tant la documentació per
treballar sobre les ordenances fiscals fa molt de temps que es podria haver utilitzat per
treballar-la.
Respecte a l’IBI si és elevat o no és elevat etc... jo reitero el que he explicat ja nombroses
vegades en nombrosos escenaris, Santa Coloma de Cervelló no es pot plantejar un IBI
comparable amb altres municipis de l’entorn, perquè altre municipis de l’entorn tenen una
realitat que és absolutament diferent a la nostra i per tant és molt trampós equiparar-nos a
municipis que tenen un ingrés corresponent al 10% dels seus ingressos amb IAE, per
exemple, quan nosaltres ingressem IAE de tres empreses que no arriba ni a 25.000,00 €. No
es pot comparar amb municipis que tenen grans infraestructures que paguen unes
aportacions i generen uns ingressos importantíssims, no es comparable a altres municipis
que tenen molta menys càrrega de servei públic, com per exemple les zones verdes, com és
el nostre cas. Nosaltres som el segon o el tercer, és igual, potser entre els cinc primers
municipis de tota l’Àrea Metropolitana amb metres de zones verdes per habitant, si no
recordo malament, els seixanta i pico de metres quadrats de zona verda per habitant. No
tenim activitat econòmica. No tenim polígons industrials. Les aportacions d’altres
administracions han anat a la baixa, per tant, nosaltres tenim una gran dependència de
l’ingrés d’impost directa, llavors plantejar que ens ham d’equiparar amb IBI a altres
poblacions és barrejar castanyes, ous amb castanyes, perquè a més a més l’estructura del
nostre municipi, majoritàriament, al ser un municipi que ha crescut molt en els últims anys
també és diferent. El valor cadastral d’un pis de 70 m2 del Pla de les Vinyes no el pots
comparar amb un pis de 70 m2 de la Ciutat Cooperativa, perquè el valor cadastral és diferent
i al final si haguéssim d’equiparar a l’IBI de Cornellà, a l’IBI de l’Hospitalet, a l’IBI de Sant
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Boi, generaríem uns ingressos que farien insostenible el model de municipi que tenim.
Senzillament.
Entenem que és un esforç important, que a més és un esforç també relacionat amb que els
valors cadastrals es regularitzen, s’actualitzen a través d’aquest procés del Ministeri
d’Hisenda al que ens hem acollit i fem aquest esforç, s’ha demanat històricament reduir la
pressió fiscal d’això. Entenem que una part d’aquesta avaluació, d’aquesta actualització del
valor cadastral ha de repercutir en la ciutadania i per això fem aquest esforç d’assumir
aquest decrement en els ingressos, però no podem plantejar comparativament el nostre IBI
amb el dels altres municipis, perquè la realitat és absolutament diferent.
MIQUEL CARRIÓN MOLINA, REGIDOR, DIU: Jo no voldria deixar passar la reflexió que has fet
sense dir que també és veritat que tot és conseqüència d’una política de diversos anys,
perquè el desenvolupament local no és una qüestió a la deriva, és a dir, es pot desenvolupar
localment i desenvolupament local vol dir potser una estratègia industrial, vol dir potser que
en lloc de tantes zones verdes hi hagi altres zones que necessitin menys manteniment,
potser conseqüència de fonamental de tipus d’activitat turística, en fi que tot es fruit també
d’unes polítiques de desenvolupament local.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Evidentment, però no accepto que em diguis que no
hi ha hagut polítiques de desenvolupament industrial perquè tenim planejaments aprovats
per desencallar els temes industrials des de fa més de 10 anys que no s’han desenvolupat no
perquè l’Ajuntament no hagi fet esforços. Tenim zones pendents de planejament urbanístic
que l’Ajuntament ha fet moltíssims esforços perquè es puguin regularitzar i puguin generar
activitat econòmica.
La singularitat més gran que tenim, que és no tenir activitat econòmica que generi ingressos
per l’Ajuntament és una línia en la qual l’Ajuntament fa anys que està fent molts i molts i
molts esforços i no han donat resultat no perquè l’Ajuntament no hagi posat l’esforç que
requeria sinó per també com s’estan desenvolupant des de l’àmbit privat perquè són àmbits
privats aquests espais.
Evidentment, si plantegem que volem una ciutat molt més densa, amb menys superfície
verda, etc... sí, això tindria una càrrega en manteniment inferior, però mira, jo que m’ha
reunit amb moltíssimes persones perquè tothom que envia una instància a l’Ajuntament o fa
una instància parlant de l’IBI que els convoco per explicar-los com van els impostos de
l’Ajuntament, tothom coincideix que sí que tenim un IBI alt, però que no voldrien anar-se’n a
viure fora de Santa Coloma perquè una de les coses que aprecien és tenir un espai públic
molt obert amb possibilitat d’accedir a dos parcs des de casa seva caminant a menys de cinc
minuts i és un dels valors que aprecien. Per tant, em sembla que aquest model no deu ser
tant equivocat.
JUAN VÉLEZ SÁNCHEZ, REGIDOR, DIU: Estoy totalmente de acuerdo en la rebaja del IBI y
en la rebaja de los impuestos pero aún así consideramos que es insuficiente, que hay
impuestos que se deberían bajar más y entonces nos abstendremos.
Pero quiero que conste que estamos de acuerdo en que se haya bajado el IBI pero si se
pudiera bajar un poco más.
Y del tema de las Ordenanzas y los ingresos yo creo que la mejor manera, para que no haya
diferencias, es que se aprobara todo lo más pronto posible, que no haya una diferencia para
luego andar regulando en fin de año. Que se intentará aprobar en la misma sesión.
ALFONSO MUÑOZ SAURA, REGIDOR D’ECONOMIA I HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA,
DIU: Si tuviéramos capacidad técnica para hacerlo así, la verdad es que lo haríamos así,
sería mucho más fácil y nos ahorraríamos también bastante trabajo.
Dices que hay que bajar más el IBI, bueno, ya veremos, a ver si el año que viene podemos
estudiarlo y, responsablemente, podemos bajarlo más.
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En todo caso tú dices que hay otras tasas que se pueden bajar más ¿cuáles?
JUAN VÉLEZ SÁNCHEZ, REGIDOR, DIU:
TRANSCRIPCIÓ)

Yo creo que (NO SE SENT, IMPOSSIBLE

ALFONSO MUÑOZ SAURA, REGIDOR D’ECONOMIA I HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA,
DIU: Pero las obras no depende de que el ICIO esté …. No depende de que la cuantía que
estuviera determinada por el colegio de arquitectos viene determinada por qué quieres hacer
obras y tengas…. de hecho el tema de las obras es uno de las hándicaps que en 2012,
cuando comenzamos a gobernar, nos dimos cuenta que habían bajado, me parece, que de
unos ingresos de de 200 ó 300.000,00 € al año a 0 €, se paró completamente. Eso ha ido
remontando un poco pero la verdad es que tampoco hay demasiada garantía como para tirar
de ahí.
FRANCISCO JAVIER BELLOSO GARRIDO, REGIDOR, DIU: Nosotros nos alegramos que
después de tantos años de haber subido el IBI pues este año, por fin, podamos hablar de
una rebaja del impuesto más importante que repercute en las economías familiares y en ese
sentido nosotros facilitamos la tramitación de las ordenanzas y también nos abstenemos.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Només com a recordatori, perquè ha sortit ja en
altres ocasions, l’IBI, almenys els últims exercicis, ha pujat en aplicació de la revalorització
cadastral que aplica l’estat perquè l’ajuntament, el seu coeficient, l’ha modificat per assumir
una part d’aquesta pujada que comportava l’aplicació de la revalorització cadastral.
APROVAT AMB VOTS A FAVOR DELS MEMBRES DELS GRUPS DE PROGRÉS (5), ERC
(2) I CIU (1) I ABSTENCIÓ DELS MEMBRES DELS GRUPS D’ACCIÓ (2), PSC (1), PP
(1) I VISCC (1)
6.

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
6.1. Aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Associació per la Solidaritat
(APS) per a l'exercici 2015

Atès que d'acord amb allò que disposa l'article 240 del Decret Legislatiu 2/2003, de
24
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, així
com l’article 122.1 del Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals, els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts de contingut
econòmic o d'una altra naturalesa a favor d'entitats públiques o privades i de particulars que
fan activitats que complementen o supleixen les competències locals tot comprovant
l'aplicació efectiva de les mesures de foment a la finalitat prevista.
Atès que en data, 31-10-91 el Ple d'aquesta Corporació va aprovar la normativa reguladora
dels convenis de col·laboració.
Atès que és voluntat d'aquest Ajuntament, el concertar un conveni de col·laboració temporal
amb aquelles entitats que ho sol·licitin i que compleixin els requisits exigits.
Vista la proposta de conveni de col·laboració que s’adjunta com a documentació annexa al
present.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de l'Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la signatura d’un nou conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa
Coloma de Cervelló i l’Associació per la Solidaritat de Santa Coloma de Cervelló (APS),
annexat a la present proposta d’acord, amb una aportació econòmica de 2.050 €. amb
càrrec a la partida d’Aportacions solidaritat 62.234.48000 del Pressupost de 2015.
Segon- Facultar expressament la regidora de Solidaritat i Cooperació per a la signatura del
conveni esmentat.
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Tercer.- Notificar el present acord al departament d’Intervenció - Tresoreria.
Quart.- Traslladar als interessats l’adopció del present acord.
ANNEX I
CON V E N I

DE

COL.LABORACIÓ

A Santa Coloma de Cervelló, el XX de XXXXX de 2015
REUNITS
D’una banda, la Sra. Ester Llurba Naval, major d’edat, amb DNI núm. 38412628 Y i domicili
al C/ Muntanya, 19 de Santa Coloma de Cervelló.
D’altra part, la Senyora Júlia Fernández Rodríguez, Regidora de Solidaritat i Cooperació de
l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, assistida pel Secretari General d’aquest
Ajuntament, Sr. Juan Antonio Gil Lemus, que dóna fe de l’acte.
ACTUEN
La Sra. Ester Llurba Naval, en nom i representació de l’APS (Associació per la Solidaritat de
Santa Coloma de Cervelló), inscrita en el Registre d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de
Catalunya, Servei d’Associacions, amb el núm. 16783/B, C.I.F G 61340485, i domicili social a
C/ Lluís Pasqual Roca, 2-4, facultada per aquest acte en la seva qualitat de Presidenta de
l’entitat.
La senyora Júlia Fernández Rodríguez, en nom i representació de l’Ajuntament de Santa
Coloma de Cervelló, facultada expressament per aquest acte en virtut d’acord plenari de
data 29 d’octubre de 2015.
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per obligar-se, i, amb l’objectiu de
fomentar les activitats associatives i solidàries al municipi de Santa Coloma de Cervelló,
subscriuen el present Conveni de col·laboració, amb subjecció als següents:
PACTES
PRIMER.- L'APS es compromet per aquest Conveni a executar les activitats següents:
1.- Organitzar activitats pròpies i col·laborar en els esdeveniments de caire solidari
del municipi, com la Setmana de la Solidaritat.
2.- Participar activament a la Festa de la Cirera i altres esdeveniments del municipi.
3.- Dur a terme l’activitat “aliments solidaris” a l’espai de l’antiga Casa de la Vila pel
qual se’ls ha atorgat llicència d’ocupació temporal.
4.- Presentar a l'Ajuntament, abans del 31 de març de 2016, una memòria i balanç
econòmic del curs 2015. L'Ajuntament podrà exigir justificants de les despeses
subvencionades.
5.- Estudiar la possibilitat d'augmentar les seves activitats i el nombre de persones a
qui van dirigides.
6.- Fer constar en les seves publicacions i propaganda la inscripció següent: "amb la
col·laboració de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació". Tant de les publicacions
com de la propaganda, l'APS en lliurarà 3 exemplars a la Regidoria de Solidaritat i
Cooperació d'aquest Ajuntament.
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7.- Continuar aportant els recursos obtinguts de les diverses activitats realitzades a
projectes de cooperació com fins ara.
SEGON.- L'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló es compromet pel present exercici, a
realitzar una aportació econòmica de 2.050 €
TERCER.- Aquest Conveni tindrà una durada corresponent a l’exercici 2015.
I perquè així consti, el ratifiquen i el signen ambdues parts, per duplicat exemplar i a un sol
efecte, en el lloc i data indicats a l'encapçalament. En dono fe.
LA REGIDORA DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
Júlia Fernández Rodríguez

PRESIDENTA DE L'ENTITAT
Ester Llurba Naval

EL SECRETARI,
Juan Antonio Gil Lemus”
JÚLIA FERNÁNDEZ I RODRÍGUEZ, REGIDORA DE GENT GRAN, SOLIDARITAT I IGUALTAT,
DIU: Bona tarda.
Tal i com vam tractar a la Comissió Informativa es decideix donar continuïtat al conveni que
des de fa anys té l’Ajuntament amb l’APS amb l’Associació per la Solidaritat.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS REUNITS (13)
7.

MOCIONS DE GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
7.1. Moció presentada pels grups municipals sol·licitant a la Generalitat de
Catalunya que garanteixi Beques-menjador a tots els infants en situació de
vulnerabilitat

La Comarca del Baix Llobregat pateix intensament els efectes de l’actual crisi econòmica, i
constatem un enduriment de les condicions de vida de molts i moltes catalanes,
especialment d’infants i adolescents, segons dades de l’IDESCAT.
Davant d’aquesta situació, valorem l’esforç que des del Govern de la Generalitat s’ha realitat
per dotar de major recursos econòmics la partida destinada a beques menjador garantides, i
l’adopció d’un sistema de valoració únic a tot el país, cercant així la màxima equitat en el
repartiment dels fons destinats a beques menjador.
L’existència de beques garantides, amb una partida econòmica que es manté oberta al llarg
de tot el curs escolar, per tal d’atendre en qualsevol moment aquelles situacions més
vulnerables, és també un canvi substancial.
Entenem que la funcionalitat dels menjadors escolars ha anat evolucionant, passant de ser
un recurs per millorar les oportunitats educatives i facilitar la conciliació laboral-familiar, a
ser un instrument per garantir al menys un àpat en condicions i que això comporta,
indubtablement, dificultats i friccions del propi instrument, davant la magnitud de la situació
econòmica de moltes famílies.
Al Baix Llobregat aquest curs escolar s’han presentat més d’11.000 sol·licituds d’ajuts
menjador, la més alta registrada en els darrers cursos escolars.
Atès que tot i havent atorgat, a data d’avui, més de 5.000 beques garantides, existeix una
bossa de 2.000 nens i nenes que, tot i reunint les condicions d’accés als ajuts de menjador
que estableix el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, no tindran beca
garantida sinó que passaran a formar part del grup de beca flexible. D’aquests 2.000 nens i
nenes, el 55% està en intervenció per part dels serveis socials municipals, i el 31% són
famílies nombroses.
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El Departament d’Ensenyament ens ha comunicat que la dotació econòmica per atendre les
famílies que es troben dins del grup de beca flexible és de 266.000 €, i que és una quantitat
que no es podrà incrementar al llarg del curs, essent en 250.000 € inferior a la
pressupostada en el curs passat quan ja es va manifestar per part del Consell Comarcal que
era una quantitat insuficient per la realitat social de la comarca del Baix Llobregat.
Manifestar i deixar constància que la insuficiència de fons destinats a beques menjador està
sent suportada any rere any pels ajuntaments de la nostra comarca, el que suposa un gran
esforç en uns pressupostos sotmesos a tensió i ajustos continuats.
Des de la comarca no s’entén la decisió de la Generalitat de no augmentar suficientment els
pressupostos sotmesos a tensió i ajustos continuats.
Des de la comarca no s’entén la decisió de la Generalitat de no augmentar suficientment els
pressupostos destinats a beques menjador en un moment en que la demanda s’ha
incrementat, fet que implica, automàticament, que famílies necessitades quedin fora del
sistema, ja que s’endureix la situació exigida als ciutadans per accedir al mateix.
És per tot això que des de la comarca del Baix Llobregat i des del seu Consell Comarcal
proposem al Ple l’adopció dels següents acords:
1. Sol·licitar al Govern de la Generalitat el compliment dels acords signats al Pacte per la
Infància, i garanteixi els recursos necessaris per què tots els infants que ho necessitin tinguin
accés a un ajut de menjador.
2. Instal al Departament d’Ensenyament una avaluació dels resultats de la mesura
d’unificació de criteris per a la concessió de beques menjador, així com de tot el nou model
d’ajuts de menjador per revisar, si s’escau, els criteris econòmics i socials d’atorgament de
les beques perquè cobreixin a tots els infants en situacions de vulnerabilitat.
3. Traslladar l’acord a tots els Ajuntaments de la comarca, per tal que siguin aprovats pels
seus respectius plenaris.
4. Comunicar els acords al Parlament de Catalunya, a les Conselleries d’Ensenyament, i
Benestar Social i Família, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana
de Municipis.
JESÚS BLANCO I FLÓREZ, REGIDOR DE RECURSOS HUMANS I CONVIVÈNCIA I SEGURETAT,
CIU: (NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ)
És per tot això que l’Ajuntament de Santa Coloma proposa al Ple l’adopció dels següents
acords
1. Sol·licitar al Govern de la Generalitat el compliment dels acords signats al Pacte per la
Infància, i garanteixi els recursos necessaris per què tots els infants que ho necessitin
tinguin accés a un ajut de menjador.
2. Instar al Departament d’Ensenyament una avaluació dels resultats de la mesura
d’unificació de criteris per a la concessió de beques menjador, així com de tot el nou
model d’ajuts de menjador per revisar, si s’escau, els criteris econòmics i socials
d’atorgament de les beques perquè cobreixin a tots els infants en situacions de
vulnerabilitat.
3. Traslladar l’acord a tots els Ajuntaments de la comarca, per tal que siguin aprovats pels
seus respectius plenaris.
4. Comunicar els acords al Parlament de Catalunya, a les Conselleries d’Ensenyament, i
Benestar Social i Família, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació
Catalana de Municipis.”
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GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: És una moció presentada conjuntament per tots els
grups municipals. L’aprovem per unanimitat i per tant la traslladarem al Departament perquè
pugui ser tinguda en compte. (NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ)
APROVAT PER UNANIMITAT DELS REUNITS (13)
7.2. Moció presentada pel grup municipal de Progrés de suport i de solidaritat

amb el president Artur Mas, la consellera Irene Rigau i l’exvicepresidenta
Joana Ortega, encausats pel TSJC per la consulta al poble de Catalunya del
9N

Atès que el president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i la consellera Irene Rigau
han estat encausats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), acusats de quatre
delictes de desobediència greu, prevaricació, malversació de fons públics i usurpació de
funcions en l’organització del procés participatiu del 9 de novembre del 2014 sobre el futur
polític de Catalunya.
Atès que el poble de Catalunya, ha manifestat reiteradament i de forma majoritària, el seu
dret a decidir i l’anhel de ser consultat sobre el seu futur polític.
Atès que el procés participatiu del 9 de novembre del 2014 es va desenvolupar d’acord amb
la legislació vigent a Catalunya.
Atesa l’anomalia democràtica que afecta la Fiscalia General de l’Estat i el govern espanyol
per querellar-se amb qui posa les urnes i que respon a una maniobra política.
Atès que l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló sempre ha posat en valor la importància
de la participació de la ciutadania i s’ha pronunciat reiteradament a favor del dret a decidir
del Poble de Catalunya, sumant-se a la Taula pel Dret a Decidir del Baix Llobregat, donant
suport a la celebració de la consulta sobre el futur polític de Catalunya que es va celebrar el
9 de novembre de 2014 i adherint-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir.
Atès que les citacions per declarar, que els querellats han conegut primerament pels mitjans
de comunicació a ran d’una filtració, corresponen al proper dia 13 d’octubre en el cas de la
consellera Irene Rigau i de l’exvicepresidenta Joana Ortega i al proper dia 15 d’octubre en el
cas del president Artur Mas; data que coincideix amb els 75 anys de l’afusellament del
president Lluís Companys a mans de l’exèrcit espanyol.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, el grup municipal de PROGRÉS proposa al Ple
Municipal de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, l’adopció dels acords següents:
ACORDS
1. Expressar el suport i la solidaritat amb el president Artur Mas, la consellera Irene Rigau i
l’exvicepresidenta Joana Ortega, encausats per haver posat les urnes en el procés
participatiu del 9 de novembre del 2014 sobre el futur polític de Catalunya.
2. Reiterar el compromís de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló amb el dret
democràtic del Poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur polític.
3. Denunciar el perill de la instrumentació política de les institucions de l’Estat per part del
govern espanyol.
4. Rebutjar la imputació del president Artur Mas, la consellera Irene Rigau i
l’exvicepresidenta Joana Ortega, així com els intents continuats de privació del dret
democràtic del Poble de Catalunya a decidir el seu futur polític, per part del govern espanyol.
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5. Comunicar l’aprovació d’aquesta moció a la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, al Govern d’Espanya, a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la
Presidència i al Govern de la Generalitat de Catalunya i a les entitats municipalistes de
Catalunya.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Bé aquesta és una moció que també està presentada
per diversos grups. La llegeixo, és relativament curta
“Atès que el president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i la consellera Irene Rigau
han estat encausats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), acusats de quatre
delictes de desobediència greu, prevaricació, malversació de fons públics i usurpació de
funcions en l’organització del procés participatiu del 9 de novembre del 2014 sobre el futur
polític de Catalunya.
Atès que el poble de Catalunya, ha manifestat reiteradament i de forma majoritària, el seu
dret a decidir i l’anhel de ser consultat sobre el seu futur polític.
Atès que el procés participatiu del 9 de novembre del 2014 es va desenvolupar d’acord amb
la legislació vigent a Catalunya.
Atesa l’anomalia democràtica que afecta la Fiscalia General de l’Estat i el govern espanyol
per querellar-se amb qui posa les urnes i que respon a una maniobra política.
Atès que l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló sempre ha posat en valor la importància
de la participació de la ciutadania i s’ha pronunciat reiteradament a favor del dret a decidir
del Poble de Catalunya, sumant-se a la Taula pel Dret a Decidir del Baix Llobregat, donant
suport a la celebració de la consulta sobre el futur polític de Catalunya que es va celebrar el
9 de novembre de 2014 i adherint-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir.
Atès que les citacions per declarar, que els querellats han conegut primerament pels mitjans
de comunicació a ran d’una filtració, corresponen al proper dia 13 d’octubre en el cas de la
consellera Irene Rigau i de l’exvicepresidenta Joana Ortega i al proper dia 15 d’octubre en el
cas del president Artur Mas; data que coincideix amb els 75 anys de l’afusellament del
president Lluís Companys a mans de l’exèrcit espanyol.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, el grup municipal de PROGRÉS proposa al Ple
Municipal de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, l’adopció dels acords següents:
ACORDS
1. Expressar el suport i la solidaritat amb el president Artur Mas, la consellera Irene Rigau i
l’exvicepresidenta Joana Ortega, encausats per haver posat les urnes en el procés
participatiu del 9 de novembre del 2014 sobre el futur polític de Catalunya.
2. Reiterar el compromís de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló amb el dret
democràtic del Poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur polític.
3. Denunciar el perill de la instrumentació política de les institucions de l’Estat per part del
govern espanyol.
4. Rebutjar la imputació del president Artur Mas, la consellera Irene Rigau i
l’exvicepresidenta Joana Ortega, així com els intents continuats de privació del dret
democràtic del Poble de Catalunya a decidir el seu futur polític, per part del govern espanyol.
5. Comunicar l’aprovació d’aquesta moció a la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, al Govern d’Espanya, a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la
Presidència i al Govern de la Generalitat de Catalunya i a les entitats municipalistes de
Catalunya.”

PLENS. LEGISLATURA 2015-2019. Pagina 22 de 38

CANDI REYES MARTÍN, REGIDOR, DIU: Nosaltres, tal i com vam exposar a la Comissió
Informativa, primer dir que estem d’acord amb el fons de la moció, creiem que això és un
acte antidemocràtic, és una mala utilització de la justícia, en el fons estem d’acord però
creiem que en el redactat d’aquesta moció hi ha un excés de protagonisme i de solidaritat
amb tres persones que realment tampoc considerem que siguin la base de la queixa que
hem de fer aquí, és més, estàvem d’acord amb el punt 4 – rebutjar la imputació del
president Artur Mas, la consellera Irene Rigau i l’exvicepresidenta Joana Ortega – però
demanàvem que el punt primer - Expressar el suport i la solidaritat amb el president Artur
Mas, la consellera Irene Rigau i l’exvicepresidenta Joana Ortega, encausats per haver posat
les urnes en el procés participatiu del 9 de novembre del 2014 – era reiteratiu, era com
generar un ????? cap a unes persones que, precisament, com casos com el setge al
Parlament, la desocupació de la plaça de Catalunya en el 15M, no van demostrar la mateixa
solidaritat, això sense parlar d’altres temes de retallades, etc... vull dir, el que no volem és
seguir la comba de gent que vol liderar aquest procés que hauria d’estar molt més liderat,
creiem, des del poble i no des d’aquests personatges.
Com no es va acceptar anul·lar aquest punt, nosaltres ens abstindrem en aquesta moció.
LOURDES RUIZ DOMÍNGUEZ, REGIDORA, DIU: Nosaltres estem a favor (NO SE SENT,
IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ) esperem que l’organització d’un procés participatiu no hauria
de (NO S’ECOLTA) penal ni als membres de govern (NO SE SENT, IMPOSSIBLE
TRANSCRIPCIÓ).
Ara bé, també vam avisar que fer una Consulta que no tenia cobertura legal era un error.
Nosaltres pensem que l’encaix de Catalunya i Espanya passar per obrir un procés de diàleg i
de pacte
Dit això no la recolzarem perquè amb la política antisocial del Sr. Mas, no volem simpatitzar
amb la seva persona, nosaltres simpatitzem amb aquelles famílies que resten a l’espera de la
Llei de Dependència , de les beques menjador amb els pares i mares que porten als seus
fills a l’escola bressol que la Generalitat, presidida pel Sr. Mas, aporta zero euros aquest any
a les escoles bressol i són víctimes de les polítiques de retallades del Govern.
Per tant, nosaltres votarem en contra d’aquesta moció per aquests motius, no amb el tema
del dret a decidir
FRANCISCO JAVIER BELLOSO GARRIDO, REGIDOR, DIU: A mí también me gustaría hacer
unas consideraciones al respecto de esta moción.
En primer lugar conviene aclarar que aquí no se ha imputado a nadie (NO SE SENT,
IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ) aquí se han imputado al Sr. Mas y compañía por haber
cometido presuntamente cuatro delitos (NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ)
desobedecer resoluciones judiciales, coacción de funciones, prevaricación administrativa y lo
que me parece más grave, aunque desobedecer resoluciones judiciales también me parece
bastante grave, pero bueno, lo que me parece más grave es malversar dinero público de
todos los catalanes en la celebración del 9N y eso sí que me parece grave porque con el
dinero de todos los catalanes, de los que son independentistas pero también de los que no lo
somos, se pago la fiesta del 9N, la fiesta separatista del 9N. Yo con el dinero de mis
impuestos no quiero que se gaste con fiestas separatistas, yo lo que quiero es que con el
dinero de mis impuestos sirva para que no se cierren plantas de hospitales, quiero que el
dinero de mis impuestos sirva para pagar a las farmacias, para pagar a las residencias, para
aumentar las becas comedor, por ejemplo, que lo hemos aprobado antes, para esto quiero
que sirva el dinero de mis impuestos, no para estar celebrando fiestas separatistas o
elecciones cada dos años.
En este sentido, yo por mí (NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ)
Segunda consideración, me gustaría recordar el tema del multireferéndum un poco por la
similitud. En aquella ocasión, el multireferendum fue (NO SE SENT, IMPOSSIBLE
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TRANSCRIPCIÓ) y fue prohibido por la Junta Electoral Central porque coincidía con una
jornada electoral que eran las elecciones europeas y precisamente fueron el Sr. Artur Mas y
su gobierno quienes ordenaron a la Mossos d’Esquadra ir a cada uno de los sitios dónde se
estaba efectuando el multireferéndum y retirar las urnas de cartón también, por cierto, y
denunciar a las persones que participaban en la celebración del referéndum. Algunos de
estos organizadores creo que fueron multados también (NO SE SENT, IMPOSSIBLE
TRANSCRIPCIÓ)
Y por último, pretender que toda una institución, como es un ayuntamiento, se posiciones en
apoyo (NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ) para mí es un despropósito y desde luego
una irresponsabilidad. Nosotros no vamos a apoyar esta moción de ninguna de las maneras,
no vamos a apoyar al Sr. Artur Mas y a su gobierno y mucho menos después de todo lo que
está pasando en Cataluña con la (NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ) del 3% de
Convergència, con la red mafiosa del clan Pujol y toda esta gente que nos están robando
desde hace 36 años.
Por lo tanto vamos a votar en contra de la moción, evidentemente. Yo, personalmente si se
demuestra que han cometido estos delitos espero que sean condenados e inhabilitados de
cualquier cargo público.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Anant a la intervenció que ha fet en Candi, ja ho vam
dir també a la Informativa, nosaltres no creiem que estiguem parlant de (NO SE SENT,
IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ) així ho vam explicar el dilluns a la Comissió Informativa com
crec que (NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ) perquè, entre d’altres coses, hi
afegeixo una nota personal, per motius absolutament diferents, que no tenen res a veure,
però perquè veieu que considerar personatges a determinada gent i plantejar determinades
coses, també s’ha d’analitzar des d’una altra perspectiva. A Santa Coloma hi ha setze
persones que estem querellades, una querella criminal, per (NO SE SENT, IMPOSSIBLE
TRANSCRIPCIÓ) inexistent. Ha anat molt bé la intervenció del Javier, absolutament a les
Antípodes del que som aquestes setze persones (NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ).
Però el Javier y tota la resta de regidors que hi havia de tots els grups municipals en la
legislatura anterior han recolzat i han respectat a les persones que estem querellades en
aquest procés judicial i em sembla que per davant de consideracions de la idea política hi ha
alguns elements de posar, diguem-ne, en valor. I aquí no estem fent la ???? al Sr. Artur Mas,
si no al president del nostre país, ens agradarà més o menys però (NO SE SENT,
IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ) que va fer una cosa que sortia d’un mandat del Parlament de
Catalunya que per haver fet això està en un procés de condemna de l’exercici democràtic.
Sí, el càrrec de president de Catalunya que en aquests moments té el Sr. Artur Mas i que el
podria tenir qualsevol altre, entenem que no ha d’estar en aquesta situació. Això és el que
hem volgut expressar en aquesta moció i això és el que defensa la moció. No defensa les
polítiques del govern de Convergència, entre d’altres coses, perquè acabem d’aprovar una
cosa que va en contra d’aquestes polítiques, però això no treu que hi ha unes institucions
que hem de respectar i entenem que s’han de fer respectar i per això portem aquesta moció,
per sobre de que hi hagi una coincidència o no política amb l’actuació que fan. Si no, al final,
a mi m’hagués sabut molt de greu que un company de regidor, electe, que està a les
Antípodes de la meva idea política hagués fet llenya d’una situació....
(NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ)
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: No, no, no estic barrejant, al final el que estic dient és
que hi ha coses que van en contra (NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ) que això és
el que nosaltres no vam considerar la persona o el personatge, com el que ha de merèixer
(NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ)
CANDI REYES MARTÍN, REGIDOR, DIU: Simplement reiterar-me en una cosa. Estem d’acord
en el punt 4 de la moció, rebutgem la imputació del president Artur Mas, la consellera Irene
Rigau i l’exvicepresidenta Joana Ortega, així com els intents continuats de privació del dret
democràtic del Poble de Catalunya a decidir el seu futur polític, per part del govern espanyol,
vull dir, estem absolutament rebutjant la imputació, simplement volíem que es tragués el
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punt 1, que era una reiteració i un excés amb el que pretén aquesta moció, el que deia Expressem el suport i la solidaritat amb el president Artur Mas, la consellera Irene Rigau i
l’exvicepresidenta Joana Ortega - pensàvem que era una reiteració i el que es pretenia amb
aquesta moció amb el punt 4 ja quedava expressat.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Em sembla que si és per una reiteració pots superar
la reiteració i considerar que pots donar suport a això.
El problema no és aquest, de fet ho veu acabar expressant clarament a la Comissió, no és la
reiteració, és el fet de donar suport als personatges que són. Personatges segons el vostre
parer.
CANDI REYES MARTÍN, REGIDOR, DIU: (NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ)
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: No és una interpretació, és textual al que veu dir
vosaltres.
Ara no em vengueu que és per una reiteració, és per això.
CANDI REYES MARTÍN, REGIDOR, DIU: No, és correcte (NO SE SENT, IMPOSSIBLE
TRANSCRIPCIÓ)
JOAN BONASTRE I FORT, REGIDOR DE MEDI AMBIENT I PATRIMONI, DIU: (NO SE SENT,
IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ) i m’agradaria saber, concretament m’adreço a vosaltres, als
regidors d’Acció Ciutadana, si la postura sobre aquesta moció l’heu sotmès amb aquest
sistema, com alguna vegada he comentat aquí.
CANDI REYES MARTÍN, REGIDOR, DIU: Sí.
JOAN BONASTRE I FORT, REGIDOR DE MEDI AMBIENT I PATRIMONI, DIU: Perquè jo tinc
més que dubtes de que aquesta força ciutadana, de la que vosaltres presumiu que
representeu i ben segur que va ser així, que les eleccions municipals us van atorgar aquesta
confiança, jo tinc més que dubtes de que puguin entendre realment el que esteu aquí
defensant en aquests moments. Us convido només a la reflexió en aquest senti, perquè crec,
en el fons, que hi ha un tema de relliscada de la qüestió nacional, que estic convençut que
molts del vostre electorat no comparteix.
CANDI REYES MARTÍN, REGIDOR, DIU: Agraeixo que treguis una mica quin és el nostre
tarannà, perquè creiem i estem molt orgullosos d’aquest tarannà i efectivament per això ens
abstenim.
JOAN BONASTRE I FORT, REGIDOR DE MEDI AMBIENT I PATRIMONI, DIU: Perdona una cosa,
l’altre dia (NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ) que vas dir que clar – som tant
transversals – (NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ)
CANDI REYES MARTÍN, REGIDOR, DIU: Efectivament
JOAN BONASTRE I FORT, REGIDOR DE MEDI AMBIENT I PATRIMONI, DIU: Compagineu tants
criteris que (NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ)
CANDI REYES MARTÍN, REGIDOR, DIU: En això sí.
JOAN BONASTRE I FORT, REGIDOR DE MEDI AMBIENT I PATRIMONI, DIU: Però jo crec...

JOAN BONASTRE I FORT, REGIDOR DE MEDI AMBIENT I PATRIMONI, DIU: A vosaltres ja us
va bé, en aquest cas, que sigui l’Artur Mas, i el 3%, les retallades (NO SE SENT, IMPOSSIBLE
TRANSCRIPCIÓ) com ha dit molt bé el Gerard, no estem parlant de les persones. Si els
encausats fossin el David Fernández o qualsevol altra persona el posicionament seria
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absolutament el mateix i vosaltres us abstindríeu. Sí que us vull convidar a una reflexió, hi
ha coses que vosaltres ja les sabeu, sembla que estigueu obligats a pleitejar-les o a
escenificar determinades postures perquè creieu que forma part de ()(NO SE SENT,
IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ)) vosaltres sabeu que aquest model, parleu, per exemple, del
tema del IBI i ara (NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ) i deixeu anar que som el
municipi trenta no sé què de Catalunya però no expliqueu el que després el Gerard
puntualitza aquí i a tots els escenaris als que va, per què? El per què d’això? Vosaltres ho
deixeu caure. Si l’alcalde Josep Comellas, hagués considerar, com a Equip de Govern de
Progrés que en aquell moment hi havia, si el Pla de les Vinyes en comptes de ser de cinc
alçades haguessin sigut 15, segur que avui en dia l’IBI de Santa Coloma de Cervelló seria
(NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ)
No volia intervenir sobre aquest tema, però és que teniu una mica aquesta tendència de “les
coses Són com són”, voleu defensar
CANDI REYES MARTÍN, REGIDOR, DIU: (NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ)
JOAN BONASTRE I FORT, REGIDOR DE MEDI AMBIENT I PATRIMONI, DIU: Considereu que
l’atac contra el 9N és un atac a la democràcia, al dret a decidir, a la lliberta d’expressió, a la
llibertat dels pobles, ho considereu o no ho considereu). És simple. Però és que clar ho heu
de vestir d’alguna forma al plantejament que teniu.
MIQUEL CARRIÓN MOLINA, REGIDOR, DIU: (NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ) i
aquí lo interessant és fer.
Nosaltres la capacitat de decidir sobre el futur de Catalunya no el tenim.
Nosaltres som una agrupació d’electors basats amb l’assemblea i basats amb la participació.
Ho dic així perquè ens ho esteu preguntant (NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ)
perquè responem sobre com som.
És cert que s’ha de fer un debat en profunditat de la qüestió, no referendària, en absolut,
perquè tothom estem a favor, però sí que no et nego que s’ha de fer un debat en profunditat
de la qüestió de la independència. Sí, hi estem d’acord. Ara, si en un moment donat
nosaltres haguéssim de posar estelades a les faroles, a mi m’encantaria poder fer aquest
debat perquè sortís un 65 ó un 70% de la població de Santa Coloma que està d’acord en
posar estelades a les faroles i fem una bona Consulta i un bon clam de que hem de lluitar,
els que som independentistes i deixar-ho clar i fer-ho públicament i sense complexes. Ens
encantaria. A mi m’encantaria. Si no tinc un 70 %, que tinc un 40, però alhora de prendre
les decisions hagués estat bé fer-ho perquè està bé que les coses es decideixin
col·lectivament.
O sigui que en un moment donat dir-te que hem de fer un debat en profunditat i després ja
veurem que passa.
En aquesta qüestió nosaltres som una agrupació d’electors municipal, local, i estem
preocupats pel fer el millor poble possible, això és el que ens ha ajuntat, des de una
perspectiva turística, transformadora i innovadora. Segurament, no crec que ho aconseguim
però ho estem intentant.
La perspectiva d’aquest debat efectivament s’ha de fer, ho reconec 100% i no és qüestió de
disfressar aquí a ningú, no venim vendre cap a moto ni amb cap expectativa de confondre a
ningú.
JOAN PIQUÉ I ANDREU, REGIDOR D’ESPORTS, DIU: Jo seré molt curt.
Candi, no ho entenc, de veritat, no ho entenc. Parles del primer punt que s’hauria de
suprimir i l’únic que fa és donar noms de les persones que tenen aquest càrrec.
Una altra cosa, sou un grup participatiu, feu assembles, però sou un grup polític (NO SE
SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ) i amb aquest punt que has exposat (NO SE SENT,
IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ) Jo et vaig expressar – no són les persones, és aquest cas -.
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Per part del PSC oportunisme total. No entraré més en el tema.
Per part del PP, no ho entenc, perquè està parlant del 3% i mafiosos ho sou vosaltres. Em
sap greu dir aquesta paraula en un Ple, perquè jo no dic a ningú mafiós, mai. Sou vosaltres.
Com pots dir què som nosaltres? En aquest cas, quan surti el 3% ja en parlarem.
Amb el tema del cas Pujol, que també ho esteu relacionant. Al cas Pujol se li ha trencat el
carnet de militant, és persona no grata al Partit, està fora. També ho estan barrejant. Han
fet un escorcoll a 14 empreses, 2 empreses a Madrid, 12 aquí a Barcelona amb 200 policies
nacionals, un espectacle!
A la nostra seu també un espectacle i ho estem aguantant tot.
Com han arribat en aquí, escolta, Convergència democràtica de Catalunya, nosaltres no
érem partidaris de la independència, no érem un grup independent, en aquell moment (NO
SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ) esquerra, però recordeu, si voleu hi feu un repàs, el
pacte fiscal que es va presentar l’any 2012 ens van tractar de qualsevol manera. Jo ho sé
directa per alts càrrecs que van arribar allà i van fer el ridícul. L’únic que demanaven era
tenir un pacte fiscal similar al que tenia el País Basc, o el que tenia Navarra, només es
demanava això, que segur que això s’hagués ???? i ara sí que escoltarien i ara sí que ho
parlarien. (NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ) però no ens van fer ni cas. Per tant en
aquell moment nosaltres ja ho vam tenir molt clar. Vull dir, si no podem tenir el mateix pacte
fiscal, mínimament, que demanem del País Basc o de Navarra doncs el que necessitem és
una Hisenda pròpia perquè al ser catalans, el viure aquí a Catalunya ens costa 6,00 € diaris,
això està calculat i us ho puc proporcionar. Porto xifres, hi ha xifres i s’ha arribat a aquest
punt, una Hisenda pròpia comporta un Estati hem arribar fins a aquest punt. I estem com
estem però estem sobrevivint, no passa res.
Entenc lo del PSC, vale (NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ) des de la mà del PP. El
PP m’ofèn lo de la paraula mafioses, malgrat encara no ha sortit, quan surti el 3% ja en
parlarem. Fins i tot parlarem de la cadira que estic aquí ocupant, ja en parlarem, però encara
no ha sortit res i a vosaltres us ha sortit a tot. Com pots tenir valor i moral de parlar
d’aquest tema?
(NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ)
Tampoc m’allargaré perquè aquí entraríem en un debat que amb agafar els diaris cada dia i
escoltant els informatius ja en tinc prou.
APROVAT AMB VOTS A FAVOR DELS MEMBRES DELS GRUPS DE PROGRES (5), ERC
(2) I CIU (1), AMB ABSTENCIÓ DELS MEMBRES DELS GRUPS D’ACCIÓ (2) I VISCC
(1) I VOT EN CONTRA DELS MEMBRES DELS GRUPS DE PSC (1) I 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 3/2015-2019, celebrada en sessió ordinària el dia 6 de
setembre de 2015 i número 4/2015-2019, celebrada en sessió ordinària el dia 24 de
setembre de 2015.
ELS REGIDORS RESTEN ASSABENTATS
B. Donar compte de les llicències d’obres majors concedides
NO N’HI HA
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C. Donar compte de la relació de totes les resolucions dictades per l’Alcaldia i les
Regidories Delegades
Durant el mes de setembre de 2015, per part de l’Alcaldia i les Regidories Delegades s’han
dictat els decrets relacionats a continuació i que resten a disposició de tots els integrants de
la Corporació que vulguin examinar-los.
RELACIÓ DE DECRETS DE L’ALCALDIA SETEMBRE DE 2015
Núm. Data decret
361
02/09/2015
362 No Existeix
363
03/09/2015
364
04/09/2015
365
04/09/2015
366

07/09/2015

367

07/09/2015

368

07/09/2015

369

08/09/2015

370

08/09/2015

371

10/09/2015

372

10/09/2015

373

10/09/2015

374

14/09/2015

375

16/09/2015

376
377
378
379
380
381
382
383
384
385

16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
17/09/2015

386

17/09/2015

387
388

17/09/2015
17/09/2015

389

18/09/2015

390

18/09/2015

391
392

18/09/2015
22/09/2015

Àrea
Secretaria

Assumpte
Incoació exp. RRP 2/15

Salut
Taxa inspecció piscina Can Via
Recursos Humans Trienni personal Ajuntament
Serveis Socials
Atorgament ajut urgent
Determinació Secretaria Mesa cte deixalleria i conv
Alcaldia
sobres
Recursos Humans Contractació dinamitzador juvenil
Permís celebració acte presentació candidatura
Alcaldia
Catalunya Sí que es pot
Urbanisme
Decret Incoació Ordre d'Execució 6-2015
Cessió sala Plens Assemblea grup municipal d’Acció
Alcaldia
Ciutadana
Educació
Adjudicació càtering llar d'infants
Avançament de paga de desembre treballador
Recursos Humans
ajuntament
Autorització actuació grup musical bar Societat
Alcaldia
Recreativa
Convivència i
MULTES. Acord incoació relació núm. 15039743
Seguretat
Participació de l'Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló al programa Treball i Formació adreçat a
Alcaldia
persones aturades perceptores de la renda mínima
d'inserció.
Secretaria
Comodat vehicle Nissan
Educació
Bonificació quota escolar
Educació
Bonificació quota escolar
Educació
Bonificació quota escolar
Educació
bonificació quota escolar
Educació
Bonificació quota escolar
Educació
Bonificació quota escolar
Educació
Bonificació quota escolar
Educació
Bonificació quota escolar
Alcaldia
Autorització actuació DJ Bar Societat Recreativa
Convivència i
MULTES. Resolució al·legacions relació 15039815
Seguretat
Serveis Socials
Atorgament ajuts urgents
Recursos Humans Ampliació de jornada Llar infants
Renovació de la llicència per la tinença i conducció d'un
Salut
gos potencialment perillós. LLGP/07/15
Renovació de la llicència per la tinença i conducció d'un
Salut
gos potencialment perillós. LLGP/08/2015
Recursos Humans Adscripció tècnica d'Educació
Recursos Humans Contractació tècnic de Cultura. 20% de la jornada
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393
394
395

22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015

396

22/09/2015

397

22/09/2015

398

24/09/2015

399

25/09/2015

400

29/09/2015

401

29/09/2015

402

29/09/2015

403

29/09/2015

404
405
406

29/09/2015
29/09/2015
30/09/2015

407

30/09/2015

408

30/09/2015

409

30/09/2015

Alcaldia
Serveis Socials
Recursos Humans
Convivència i
Seguretat
Alcaldia

Delegació Alcaldia per celebració de matrimoni
Atorgament ajut urgent
Contractació La Klau
MULTES. Acord incoació relació 15041926

Sol·licitud d'alta al servei e-TRAM
Liquidació d’ICIO i Taxa per llicències urbanístiques a
Urbanisme
GAS NATURAL SDG S.A, exercici 2014.
Urbanisme
Aprovació Certificacions Pl. Constitució
Atorgament d’excedència voluntària per incompatibilitat
Recursos Humans
agent Policia Local
Recursos Humans Prorroga Comissió de Serveis Sergent Policia Local
Expedient de comunicació prèvia d'actes urbanístics
Urbanisme
Comunitat de propietaris Joan XXIII 28
Convivència i
MULTES. Acord incoació sancions de trànsit, relació
Seguretat
15043387
Urbanisme
Autorització descàrrega Consum
Urbanisme
Assabentat Comunicació Innòcua 3/2012
Urbanisme
Comunicació actes urbanístics - Exp. 34/2015
Nomenament de funcionari interí en la categoria
Recursos Humans d'agent de Policia Local. Substitució agent en
excedència voluntària per incompatibilitat
Contractació d’un treballador/a en situació d’atur per al
pla d’ocupació de “Suport a l'àrea de Serveis Socials
Recursos Humans
Bàsics. Auxiliar administratiu/va per al Sistema
d'informació DIBA-HÈSTIA"
Recursos Humans Pròrroga nomenament de Cap de la Policia Local

ELS REGIDORS RESTEN ASSABENTATS
D. Interpel·lacions, precs i preguntes
JUAN VÉLEZ SÁNCHEZ, REGIDOR, DIU: Hay un tema que preocupa a bastante gente y es el
tema de la plaça Constitució, ya por fin parece ser que está casi acabada (NO SE SENT,
IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ) pero esto ha motivado que muchos vehículos que van para
arriba pararan un momento, compraran y siguieran para arriba, se paraban en la tienda
habitual y siempre compraban. Todos estos clientes se han ido perdiendo, se han ido
desviando para otro lado o comprando en otro pueblo, si se han desviado y han comprado en
otra zona del pueblo, pues mira, aún se ha quedado en el pueblo, pero los que pasan de
largo porque ya no se puede aparcar en la plaza Constitució esto ha generado unos graves
perjuicios, entiendo, a las tiendas y comercias que hay en la zona. Pregunta ¿ya que se ha
hecho esto, qué planes hay para activar dicha zona? Ya que se ha generado este problema
pues vayamos activarla ¿qué planes hay? Le hemos dado una mala, ahora qué buena le
damos a la gente que está en esa zona.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Començo pel que comentes del retard en l’obre. No
ens hem rescabalat res encara perquè això hem d’esperar a que s’acabi l’obra. Quan s’acabi
l’obra en la certificació de final d’obra s’aplicarà la sanció corresponent a l’empresa pel retard
i els incompliments que han fet dels terminis i del contracte que van signar.
Pel que fa al comerç, després, en tot cas, l’Alfonso ho pot ampliar, però el projecte d’aquesta
plaça amb el comerç directament de la plaça se l’ha tingut en compte abans d’ampliar la
plaça, des d’abans d’aprovar el projecte. De fet, a les primeres persones que se’ls hi va
presentar el projecte bàsic va ser al comerç. Evidentment al comerç de la plaça, generava
dubte perquè canvia una situació d’hàbits que hi havia en aquells moments però en general,
de fet, el propi projecte els comerciants el van veure amb bons ulls. Després, és evident que
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l’afectació de les obres és important per aquests comerços, és una cosa que amb l’Associació
de Comerciants i els comerciants de la plaça ja tenim parlada des de fa temps que hi haurà
un tipus de fórmula en el pressupost de 2016 de compensació, de rescabalament per aquests
comerços en forma d’una ajuda perquè realment han tingut unes dificultats d’accés que ha
comportat una pèrdua de clientela.
A banda d’això, també ja s’ha parlat amb l’Associació de Comerciants i amb els comerciants
de la plaça que hi haurà tot un seguit d’actuacions per fomentar aquest espai com a espai
comercial, per fomentar la integració de la plaça Constitució a l’eix comercial i per fomentar
l’organització d’activitats i esdeveniments a la plaça ara que hi ha una plaça on podem fer
coses per tal de generar aquesta (NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ) com a un espai
comercial. Per tant hi haurà, en el moment que s’acabin les obres i tot plegat, retolació, si
cal, ampliada de la senyalització de l’eix comercial, hi haurà, esdeveniments del programa
anual es farà en aquesta plaça i després hi ha tota una feina, que nosaltres acompanyarem
però que l’hauran de generar des de la pròpia Associació de Comerciants o des del propis
comerços de la plaça que és la d’aprofitar les oportunitats que genera tot el nou espai i la
nova situació de la plaça reurbanitzada.
Alguns dels comerços ja han començat a tenir iniciativa d’ampliació de la seva oferta
comercial aprofitant la situació. La setmana que ve, ara ja està establert el trànsit, ja es pot
circular per la plaça i el dimecres de la setmana que ve es desfaran els canvis de circulació
que es van produir per les afectacions de l’obra. Per tant, a partir del dimecres 4 ja no es
podrà pujar pel C/ Lluís Pascual Roca, es podrà aparcar en sentit de baixada, es recuperarà
(NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ) de l’accés a la plaça per Pau Casals i una de les
coses que ja es va parlar des de l’inici amb els comerciants que és això de parar i accedir als
comerços és que les places d’aparcament que hi ha a la plaça Constitució, hi ha 7 places
d’aparcament rotatori limitat durant l’horari comercial i una zona de càrrega i descàrrec i les
places que s’han perdut per la reorganització nova de la plaça queden amb escreix
substituïdes per les del aparcament que s’ha generat al costat de Can Baruta.
(NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ)
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Home, clar, més llunyana és a 30 metres, no és prou
llunyana com per si generes un interès en el teu comerç perquè no...
A banda d’això hi ha altres temes. A la Junta de Govern hem explicat la compra d’uns llums
de Nadal i la plaça Constitució s’integrarà com a par de l’eix comercial amb il·luminació de
Nadal. En tot cas l’Alfonso des de la regidoria de Promoció Econòmica.
ALFONSO MUÑOZ SAURA, REGIDOR D’ECONOMIA I HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA,
DIU: (NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ) pero si os acordáis de la situación anterior,
los aparcamientos que se han desplazado, digamos, al recinto de Can Baruta son los
aparcamientos fijos, la gente que aparcaba en la calle, no la gente que paraba a comprar el
pan, que parábamos todos en doble fila. O sea, las plazas de aparcamiento para parar y
comprar en la droguería o comprar el pan están suficientemente garantizadas. Las que no
están garantizadas, evidentemente, son los que aparcan el coche y lo dejan allí dos o tres
días o una semana, si aparcan en otro sitio no pasa nada.
Lo que quería decir también que en la plaza no solamente se recupera el uso comercial,
evidentemente, en mejores condiciones que antes si no que además se recupera la plaza
para uso público. La gente no podía sentarse en esa plaza, ahora se pueden sentar, pueden
hablar, pueden ir a comprar el pan o pueden hacer lo que buenamente quieran. Yo creo que
desde todos los puntos de vistas, contando también con los inconvenientes que han tenido,
no solamente para el comercio sino también para los vecinos, yo creo que es una gran
actuación. Ya lo hablaremos en el futuro pero creo que realmente es una cosa de la que se
hablará bien. Intentaremos de que se hable bien, ahora de momento se habla mal.
CANDI REYES MARTÍN, REGIDOR, DIU: Nosaltres, hi ha un grup de veïns que ens ha fet
arribar un llistat de queixes i ens ha demanat si les podíem transmetre aquí al Ple. Però
prèviament volia fer una petita reflexió sobre el disseny de l’espai públic. Ja vam dir que des

PLENS. LEGISLATURA 2015-2019. Pagina 30 de 38

del nostre grup no faríem llenya, estem absolutament d’acord que és una millora de l’espai
públic, jo també crec, com l’Alfonso, que és una millora respecte al que hi havia, però això
no treu que realment era un problema, era molt difícil de resoldre, casi impossible (NO SE
SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ) sens dubte és una millora però hi ha una contradicció
amb que sigui un vial d’accés rodat únic per arribar a les urbanitzacions de dalt. Això
realment era un repte molt complicat de solucionar. Més o menys jo crec que s’han
solucionat algunes coses, s’ha millorat però ara al final hi ha una sèrie de petits detalls que
alguns són subjectius, que jo considero que són subjectives, altres que són objectius i crec
que són fàcils de solucionar i penso que fins i tot emergiré una reflexió amb el que has dit
ara fa un moment, efectivament em consta que s’ha fet un munt de reunions amb veïns,
comerciants i així, però sempre a posteriori de la redacció del projecte, ensenyant el
projecte, no? Doncs ja m’han informat malament.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Es va fer una reunió amb el projecte bàsic (NO SE
SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ)
CANDI REYES MARTÍN, REGIDOR, DIU: Sí, sí per aquí anava. Jo ho dic, sé que sóc molt
pesat amb aquest tema però crec i ho seguiré dient sempre, que de cara al futur del (NO SE
SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ) aquells usuaris que s’assentaran en aquell banc podrien
ajudar a definir entre tots com ha de ser aquest banc, com s’ha de seure, són petits detalls
perquè no passi el que ha passat ara. (NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ)
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: (NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ)
(1:33:00) fins 1:37:30 l’única opció que hi havia d’això era o fer un lloc de doble carril, amb
lo qual ens menjàvem espai de vianant, o el posàvem a la corba que no pot desencotxar
perquè (NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ)
Les peces. Nosaltres les vam veure en un plànol, d’una determinada manera, no vam
interpretar com eren, és evident. El mateix dia que es van posar ja vam veure clar que
s’havien de treure, es substituiran, de fet aquest matí les estaven traient, per unes pilones
igual que hi ha a l’altre costat.
La il·luminació. No sé. Deus fer projectes.
CANDI REYES MARTÍN, REGIDOR, DIU: (NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ)
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: No sé, però les preguntes. Hem fet una plaça que
compleix amb la il·luminació que requereix. Compleix amb les normatives. Té el número de
fanals per garantir la uniformitat de la il·luminació i així consta en el projecte.
Hi ha hagut veïns que han dit – és que tinc un fanal davant del balcó, no ho podeu desplaçar
més cap enllà? – no, no es pot desplaçar més cap enllà perquè llavors es genera una ombra
en un punt que no rebrà llum. Són leds amb menys lumens que els del vapor de sodi, però
amb una capacitat visual molt millor. A primeres sembla que la plaça tingui menys llum de la
que tenia fins ara, però l’experiència visual és molt millor.
Sobre si gira el bus. Aquí tenim un que ho veia clar...
INTERVÉ ALGÚ DEL PÚBLIC (NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ)
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: No, espera, encara no hem arribat al torn del públic.
Hi havia gent que deia que – aquí el gir, aquí el gir... – nosaltres cada vegada que ens deia
algú això, com hi hem anat molt i hem tingut molta relació amb l’arquitecte li dèiem – això
aquí, que el bus ha de girar – i ens deia que ja s’havia calculat, etc... S’ha fet la plaça i l’altre
dia va venir un autobús de 16 metres i no va girar. Jo estic emprenyadíssim, se’m cau la
cara de vergonya, però nosaltres no teníem la capacitat per saber si girava o no, els que la
tenen són els tècnics.
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Què hi ha? Dimarts vinent portem un autobús dels més llargs que té l’empresa Oliveras, la
dels autobusos de línia, que hi tenim accés precisament perquè hi tenim relació, i es faran
les proves corresponents per intentar garantir que no hi hagi problema. De moment s’ha
eliminat un escocell, s’ha modificat una paperera que hi havia per facilitar, de fet, com que hi
va haver un accident la paperera se’n va anar i per tant ja no l’hem tornat a posar allà i
tenim dos fanals que hem de veure què passa amb aquests fanals que són els que poden
limitar el gir. El dimarts que ve, està tothom avisadíssim, estarà l’arquitecte que se li ha
demanat que presenti les propostes que cregui convenients afectant el mínim possible a
l’obra a la despesa econòmica i a l’afectació per tenir la plaça normalitzada, bueno, que
presenti les solucions més adients.
CANDI REYES MARTÍN, REGIDOR, DIU: Agreixo les respostes més tècniques i més puntuals.
Jo he volgut traduir aquestes queixes en una reflexió sobre el disseny de l’espai urbà.
Què en penses si en el futur, revisar el procediment del disseny d’aquest espai urbà, des
d’aquest punt de vista de que la participació ciutadana aparegui molt prèviament a que fins i
tot, a petició d’un tècnic, pot ser una cosa estudiant els propers projectes d’urbanització i de
disseny d’espai públic.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Es pot estudiar i ho fem en moltes ocasions. En
processos d’obres anteriors hi ha hagut ja. El que és molt difícil és arribar a plantejar d’un
inici... també tinguem-ho clar, vam convocar a tots els veïns de la plaça a diverses reunions i
la participació, sabeu que amb això sóc molt pesat, a ser responsable i compromesa i els
veïns que venien a la reunió i et definien una plaça després te’n trobaves el mateix número
que venien a la reunió que et venien amb una altra versió diferent. Al final el que hem fet és
presentar una propera proposta, del projecte bàsic, i es van modificar moltes coses.
Al parc de Can Lluc, en projecte bàsic, es va convocar a tots els veïns i es van modificar
paviments, es van modificar superfícies, accessos i diverses coses.
I en molts altres processos fem estudis d’aquests tipus. La mobilitat, les dues últimes
modificacions o l’última modificació i la que s’està preveient de mobilitat al municipi a partit
de processos en els quals des de l’inici hi ha hagut participació.
Sí que es pot incorporar. També és veritat que hi ha unes qüestions determinades. Aquesta
plaça nosaltres decidim, aportem i hi podem fer moltes coses, però acaba essent una plaça
licitada per l’Àrea Metropolitana, finançada per l’Àrea Metropolitana, els tècnics de l’Àrea
Metropolitana, hi ha discussions que al final també hem baixat del burro perquè també hi ha
un arquitecte que fa el projecte i amb algunes coses ens barallem fins que ho aconseguim i
en altres també (NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ)
Ho fem en moltes ocasions. És veritat que no hi ha molts processos d’obres que generin els
espais que estan generant (NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ) que va generar el
Parc de Can Lluc, no hi ha molts, però s’ha tingut en compte en diverses ocasions.
CANDI REYES MARTÍN, REGIDOR, DIU: En tot cas, per finalitzar el tema per la nostra part,
ens oferim a col·laborar amb vosaltres per dissenyar metodologies de participació, una mica
més imaginatives que puguin dinamitzar el que realment es pugui arribar a dissenys molt
més imaginatius que el procediment estàndard amb el que es dissenya l’espai públic aquí a
Catalunya.
MIQUEL CARRIÓN MOLINA, REGIDOR, DIU: Tenim diverses i intentaré ser molt expeditiu per
anar per feina.
La primera és molt metodològica, és a dir, llegint el llibre de sessions de l’acta del Ple passat,
veiem que hi ha un esforç brutal en la transcripció de totes les sessions. Voldríem proposar si
no podríem fer-ho un vídeo i agafar la persona administrativa que després fa la transcripció,
que es dediqui a coses més productives.
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La qüestió de l’institut. Són temes que ens preocupen molt, però els tractaré molt ràpid per
no ocupar massa temps.
En la qüestió d’institut creiem que és superencertat, i així ho vam dir també a la Junta de
Portaveus, el tema de que es tracti en el Consell Escolar Municipal, que sigui el lloc on allà es
debati en profunditat la qüestió de l’institut. Nosaltres anàvem a plantejar mocions, anàvem
a proposar mobilització i ens hem aturat, hem dit – escolta, això s’ha de fer, en el lloc on
s’ha de fer, en el lloc on estan tots els agents, la comunitat educativa, les AMPES, etc...
creiem que el Consell Escolar Municipal és el lloc, aquí estem super d’acord, ara aquest
Consell Escolar Municipal s’ha de convocar amb urgència, que ens consta que esteu movent
totes les fitxes perquè així sigui.
Aquest Consell Municipal ha de crear un grup de treball, o sigui, allà ho plantejarem i crec
que l’Ajuntament hem de ser catalitzador i recolzar això, que es creï un grup de treball
permanent de treball constant i de gent compromesa en buscar la solució per l’institut,
perquè clar, de la informació que tenim de que no dóna temps l’obra, de que ara farem uns
mòduls prefabricats perquè són més ràpids, no ho qüestiono, però que hem de fer un
batxillerat a corre cuita, al final estem fent un (NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ) i
dediquem-nos a buscar (NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ) aleshores 100% d’acord
amb el Consell Escolar Municipal, però creiem que han d’haver condicions com aquesta, crear
grup de treball que sigui compromès, que les actes del Consell Escolar siguin públiques i
d’aquesta Comissió també, que pugui ser públic, és a dir, que el Consell Escolar Municipal
més enllà dels agents que pugin intervenir pugui anar gent de públic i escoltar el que es
debat allà.
Això bàsicament és la qüestió de l’institut. Demanar la data, quan creieu que es pot fer
aquest Consell Escolar Municipal i si creieu que aquestes consideracions que nosaltres creiem
que s’han de dur a terme les compartiu i les podem treballar conjuntament.
Després hi ha la qüestió de l’esplai. M’interessa saber en quin punt estar allà. Fa molts anys
que tenim el neguit (NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ) i alguns tenim la idea
nostàlgica del que abans fèiem ho podríem recuperar però potser hi ha qüestions més
pràctiques i es pot afrontar d’una altra manera però creant un espai (NO SE SENT,
IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ)
CANDI REYES MARTÍN, REGIDOR, DIU: De les escoles de la Colònia Güell, vaig entrar per
registre una petició perquè se’ns permeti l’accés a dins de les escoles el dia 14 de novembre.
L’Associació SOS Monuments està molt interessada en venir a visitar-la perquè, els hem
convidat a venir a veure-la. Ens han comunicat que l’han ficat en agenda de visites dels seus
socis, poden venir fins i tot vint-i-cinc o trenta persones, i volia saber si això és possible, si
realment es podrà fer, i per suposat convidar-vos a tots vosaltres a venir a aquesta sessió
per parlar sobres quines podrien arribar a ser les alternatives per la rehabilitació d’aquest
edifici.
MIQUEL CARRIÓN MOLINA, REGIDOR, DIU: Entrant amb aquest tema, ens consta i de fet ho
vam posar en coneixement de l’Ajuntament, quan vam saber que en un fons FEDER es podia
demanar per projectes de desenvolupament regional, ja fa setmanes, mesos, vam enviar un
correu dient que igual es podria fer un projecte per recuperar les escoles. Jo no sé si (NO SE
SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ) però em consta que esteu treballant el tema de FEDER,
em consta també que no sabem ningú res, no sé si es pot dir o no perquè igual hi ha alguna
qüestió de negociació i tal que se m’escapa, però si podeu explicar més en que consisteix
aquest projecte, etc...
Per altra banda, hi ha tota una sèrie de temes oberts, que ens farem molt pesats, molt
pesats.
1:49 (NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ) aquest Consorci, o sigui, la gent de poble,
tenim la sensació de que som una de les atraccions turística, ve molta gent, però (NO SE
SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ) som un aparador i que algú pilota des de fora. Llavors
per treure aquesta sensació, crec que seria interessant, una mica, fer transparent qui és
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aquest Consorci. Quina planificació tenen? Quina dimensió de gent ve? Quines són les seves
carteres turístiques? Quina recaptació fan? Què es queda el poble i què no? Quins problemes
tenen? Perquè aquest debat no ha existit.
L’altre cosa és la remuneració dels electes. Un debat que també, sempre s’ha dit, alguna
vegada, de fer un debat etc... nosaltres ja estàvem una mica preparats per entomar aquest
debat, però no ha vingut. Quan vindrà?
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Sobre la gravació dels plens. Per una banda hi ha una
acta que sempre ha de ser escrita, perquè les actes de tots els plens es traslladen a la
Delegació del Govern i al Departament de Governació també, i per tant hi ha d’haver una
part que sempre serà una acta dels acords presos escrita.
En el Ple passat vam fer una primera prova de gravació de Pla i hem de veure com ho podem
gestionar perquè té les seva dificultat. (NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ) (1:51) El
tema en el que estem treballant, que s’ha de resoldre jurídicament. Fem una prova i estem
veient com gestionar això.
LOURDES RUIZ DOMÍNGUEZ, REGIDORA, DIU: (NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ)
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: No. Abans de començar el Ple perquè ho va estar
muntant...
LOURDES RUIZ DOMÍNGUEZ, REGIDORA, DIU: És que jo no ho sabia que es feia una prova.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: No és la primera vegada que es graven els plens.
LOURDES RUIZ DOMÍNGUEZ, REGIDORA, DIU: Vale. Hagués estat bé que se’ns hagués
informat.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Sobre l’institut. Avui hi ha hagut Permanent del
Consell Escolar Municipal i s’ha posat data, em sembla que era el 17 de novembre. 16 ó 17,
ara no recordo.
Sobre les actes al públic, això ho ha de decidir el Consell

GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Veurem que surt en el Consell. Una de les intencions
per les quals es forma el Consell (NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ) en la
Permanent del Consell Escolar Municipal és per intentar trobar (NO SE SENT, IMPOSSIBLE
TRANSCRIPCIÓ) sobre les dues línies de cara als 18 anys, una és els espais que ocupen
l’escola Montpedrós i l’institut Montpedrós i l’escenari que genera el fet de no poder disposar
de l’ampliació i l’altra és que passa amb el batxillerat, perquè en algunes ocasions es
barregen aquestes dues coses i jo crec que hem d’intentar promoure que es debatin
separadament i responsablement.
Per tant, si el Consell Escolar arriba a una conclusió que és la de que tenim posicionament
determinat per portar al Departament i que cal generar espai per donar continuïtat al
posicionament que s’estableixi o que s’acordi, nosaltres encantats de la vida.
Sobre l’esplai. Hi ha en aquests moment dues iniciatives, una de generació d’un esplai a
Santa Coloma, l’altra, està una mica més verda, d’un cert interès per recuperar l’Agrupament
Escolta de la Colònia Güell. Estan en situació de desenvolupament. No hi ha novetats,
diguem, que permetin establir ni una previsió de calendari, ni si realment acabarà quallant o
no aquestes dues iniciatives.
Sobre el FEDER. En realitat ja ho sabeu, perquè us ho hem explicat diverses vegades. S’ha
demanat al Consell Comarcal, es va explicar a la Junta de Portaveus. Només podem accedir
al FEDER, com que som un municipi de menys de 20.000 habitants a través d’una estructura
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que ens faci de paraigües. Aquesta estructura, actualment, la que està oferint la possibilitat
de fer aquest paraigües, és el Consell Comarcal.
El Consell Comarcal demanarà dos projectes FEDER, en tres possibles línies. Una, en
recuperació de patrimoni i posant valor al patrimoni per l’àmbit turístic, una altra, en temes
de sostenibilitat i una altra en temes de Medi Ambient.
Els tres projectes que de moment es consideren, i nosaltres creiem que de forma positiva, es
van plantejar en el Consell d’Alcaldes de la comarca, són un projecte de millora de l’eficiència
energètica en enllumenat en polígons industrials. Una altra de recuperació i posada en valor
del riu Llobregat i un tercer de fer una actuació d’actuació de patrimoni a la Colònia Güell.
Que això s’anunciés en el Consell d’Alcaldes em sembla rellevant. Nosaltres estem lluitant
molt perquè dels dos que s’han de presentar i entre aquests tres, els que es presentin siguin
el de la Colònia Güell i el del riu, tindríem una doble oportunitat i estem en la fase de veure
si el Consell Comarcal decideix quins presenta. Evidentment hi ha gent que demana fer altres
projectes a altres municipis, hem de veure el què.
Nosaltres el que intentem i el que vam exposar al Consell Comarcal per donar com més
solvència a la candidatura d’aquest projecte és utilitzar aquests FEDER’s per fer una actuació
de recuperació, encara que sigui parcial, de l’antiga escola i Casa del Mestre, incorporar
dintre d’aquest projecte també alguna actuació en l’església, per veure de quina manera
podem presentar un projecte amb un patrimoni mundial dintre de l’àmbit d’actuació i a més
a més, i això sí que ara no ho podem donar amb més detall, probablement amb la
participació d’un inversos privat que això també dóna molts elements positius en la valoració
del FEDER.
La situació és aquesta i el projecte s’ha de difinir en funció de si finalment s’escull un dels
dos projectes que es presenten per part del Consell Comarcal.
MIQUEL CARRIÓN MOLINA, REGIDOR, DIU: Donareu la participació ciutadana al moment de
decidir una miqueta ja com es concreta
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Hem de veure com es vesteix això, perquè aquí hi ha
una inversió, la sol·licitud serà per 2 milions d’euros i hem de veure en què està disposat a
participar la inversió privada i què està disposat a considerar en el projecte el Consell
Comarcal. Hi haurà d’haver alguna actuació dins de l’església això ja té un pla d’actuació per
a millores de patologies i d’elements que s’han de resoldre a l’església, etc... no sé si hi
hauria molta capacitat d’incidència i en el cas de l’antiga escola que és on apunta la inversió
privada, de veure evidentment nosaltres abans de fer qualsevol cosa en aquest edifici i amb
una inversió privada, doncs ho explicarem perquè entenem que té la rellevància que té. Hem
de veure per això què és el que proposen els privats perquè encara no està concretat.
Pel que fa a l’accés de l’escola pel SOS Monuments. El primer, de fet està pendent de
respondre la instància. Però el primer és que nosaltres entenem que ha de venir algú dels
Serveis Tècnics municipals que són els que poden explicar com està la situació, per tant,
entenem que la proposta que rebreu és que es faci la visita en algun dia laborable,
preferiblement, i en tot cas no es concretava que vinguessin vint-i-cinc persones i tot això,
llavors haurem de veure les possibilitats perquè això no figurava en el que havíem entès o en
el que explicava la instància. En tot cas ja ho anirem concretant.
CANDI REYES MARTÍN, REGIDOR, DIU: M’han informat que si cal que siguin menys persones
ells hi posen un cupo. Però només podria ser el 14 de novembre. Per ells.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Llavors hem de veure si poden els Serveis Tècnics.
Sense els Serveis Tècnics ens perdrem una part de la informació important.
Aquí hi ha una cosa que em perdo a l’hora de la interpel·lació. Existeixen dues coses. Una és
el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i l’altre és el Consorci de la Colònia Güell, jo crec
que aquí hi ha una confusió.
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El Consorci de Turisme és una cosa i el Consorci de la Colònia Güell és una altra.
El Consorci de la Colònia Güell, té una certa complexitat en aquest sentit perquè és el
Consorci format pels propietaris d’elements singulars de la Colònia i no té una estructura
pròpiament establerta, té una Junta de decisió, de seguiment del funcionament, però, en tot
cas a la propera junta proposarem que es pugui fer alguna actuació que permeti que hi hagi
una interlocució. Nosaltres sí que ja ho hem plantejat i amb això sí que vam tenir una reunió
amb l’Alfonso i ho hem plantejat també des de l’àmbit de Patrimoni amb en Joan , que sí que
hem fet la petició perquè al 2016 s’acaba la concessió. En primer terme de les visites
turístiques o de la gestió de les visites turístiques hi ha una pròrroga, al final, de dos anys i
el que nosaltres ja hem avançat és que volem començar a treballar, amb marge de temps,
amb els plecs de la propera concessió del servei de visites guiades i Centre d’Interpretació,
perquè entenem que, primera, que hi ha alguns elements que es van proposar, fa cinc anys,
des de l’Ajuntament, que no es van tenir en compte per part del Consorci que s’han
demostrat que tenia el seu pes, per exemple, 8(NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ))
que des de l’Ajuntament teníem informe tècnics que van intentar argumentar-ho i no es va
acceptar, una durada més àmplia que hagués permès que hi haguessin hagut inversions, per
part de l’adjudicatari, que haguessin permès recuperar alguns dels espais de la Colònia i dos
que entenem que els criteris pels quals es va adjudicar que veníem d’un funcionament amb
20.000 visitants a l’any, una projecció de la Colònia Güell que era la que er, no té res a
veure amb la situació que ens trobem ara, cinc anys després i amb la que ens trobarem, si
tot va bé, al cap de set anys de la primera licitació o de la licitació vigent i que per tant
reclama que hi hagi (NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ) estem en 70.000 visites,
estem ambuna projecció de la Colònia Güell en molts àmbits diferents, amb una presència
consolidada amb les condicions actuals bastant gran amb tour operadors i per tant nosaltres
ja els vam plantejar que una de les coses en les que nosaltres teníem interès era en que, per
una banda, es tingués en consideració aquest nou escenari i per l’altra que la potencialitat
que s’està explotant en aquests moments genera una situació de valorització molt més gran
de la que teníem al principi, de l’espai públic de la Colònia. Per tant, això va repercutir en la
concessió que hauria de repercutir també en la millora, l’acondicionament de l’espai públic de
la Colònia.
Aquest és un tema que nosaltres ja hem marcat una mica el terreny que volem.
CANDI REYES MARTÍN, REGIDOR, DIU: Perdona, la definició d’aquests plecs amb aquestes
expectatives hi preveieu que hi pugui participar la gent del poble des de ben abans.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Sí, de fet no només en això. Estem començant a
treballar amb un projecte que potenciï la visió i l’oportunitat que ens genera el turisme a
Santa Coloma per intentar revertir la situació. El turisme que ve a Santa Coloma, ve a la
Colònia Güell, ve al municipi però no aprofitem això com a àmbit econòmic, i amb això ja hi
estem treballant, va en aquesta línia. El treball aquest ha d’acabar donant material pel
proper plec. Nosaltres proposem algunes d’aquestes coses (NO SE SENT, IMPOSSIBLE
TRANSCRIPCIÓ) però que hi hagi un procés que ens porti també a considerar les condicions
que volem aprofitar.
Sobre la remuneració dels electes. Aquest és un tema que en tot cas se’n pot parlar en
l’elaboració dels pressupostos, però això ja (NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ) amb
la resposta que hi va haver a l’oferiment de debatre això jo crec que dificultar aquest debat,
pot ser, i igual que debatrem sobre altra qüestió també es pot debatre això. Algunes
reaccions a l’oferta del diàleg i a l’argumentació que nosaltres vam donar (NO SE SENT,
IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ)
JUAN VÉLEZ SÁNCHEZ, REGIDOR, DIU: Tres cosas breves. Dos puntuales de la zona. Una de
ellas es que tenemos una farola en la plaza Marie Curie que falla, no va. Otra, la escalera
comunitaria que baja de la plaza Marie Cuire a la zona de la riera (NO SE SENT, IMPOSSIBLE
TRANSCRIPCIÓ) graffitis.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: (NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ)
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JUAN VÉLEZ SÁNCHEZ, REGIDOR, DIU: Que es pública, que no pertenece a una vivienda en
concreto.
Y luego un tema que ya hemos hablado ya un par de veces, que es el tema de la piscina.
Vale, no estamos en verano, pero bueno. Querríamos saber un poco la viabilidad. No
referente a que hay estudios que dice que debe haber tanto de tasa, si no la viabilidad real
para nuestro municipio y si es menester hacer alguna encuesta a ver si se desea o no se
desea poner esta piscina nos dará un grado de proporcionalidad de las personas que desean
tener esta piscina aquí en el municipio. Hacer un estudio de si es viable o no es viable para
que cubra gastos, no para tener beneficio, si no para cubrir gastos. A ver si esto pudiera ser.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Es que si hem de tenir un element valorable per la
piscina és agafar un estudi dels que ja s’ha fet. Em dius – no em responguis amb un estudi –
els estudis són els que diuen si és viable o no. Nosaltres podríem fer una piscina, però
entenem que és una irresponsabilitat una piscina i si fas una enquesta m’hi jugo el que
vulguis que un percentatge elevadíssim dirà que vol la piscina. Aquí hi ha un ???? entre
aprovar unes ordenances que contempla baixar l’IBI i demanar que es faci la piscina. Una
piscina descoberta té un cost d’entre 3 i 4 milions d’euros de construcció ...
JUAN VÉLEZ SÁNCHEZ, REGIDOR, DIU: Seria qüestió de...
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Si la vols fer coberta..
JUAN VÉLEZ SÁNCHEZ, REGIDOR, DIU: Seria qüestió de fer-la coberta, d’aquesta
transparent que es plega i pot ser utilitzada tot l’any pels nanos de l’escola.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Si la vols fer coberta te’n vas a 7 ó 8 milions d’euros.
El manteniment d’una piscina, el que deia els estudis que es van fer és al voltant de
800.000,00 € l’any, una piscina coberta. Siguem racionals, mirem el pressupost, mirem el
que comporta. Baixant un 7,5% l’IBI són 200.000,00 €, per arribar als 800.000,00 € de
manteniment d’això tenint en compte que perquè sigui viable, que no vol dir que cobreixis
les despeses. Els estudis diuen que hi ha d’haver un 20% de la població abonada durant tot
l’any, que això, jo no en tinc ni idea, però els que en saben, i a més a més, això ho vam
estar parlant l’any passat, una empresa especialitzada que va fer l’auditoria sobre el
funcionament del pavelló, això és una barbaritat en un municipi on hi ha un nombre
important de cases que tenen piscina pròpia i tenim equipament tant a Sant Vicenç com a
Sant Boi que genera una oferta amb la que no podrem competir. No ens enganyem. En la
situació actual, fer una piscina a Santa Coloma és la ruïna del municipi. Fem la piscina i
renunciem a moltes altres coses, perquè no és ...
JUAN VÉLEZ SÁNCHEZ, REGIDOR, DIU: Hem de suposar que sortiria dels diners dels
abonats.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Però dels diners dels abonats, 800.000,00 €
JUAN VÉLEZ SÁNCHEZ, REGIDOR, DIU: Ho invertiria l’Ajuntament i després....
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Sí, però la inversió aquesta l’hauràs de pagar d’alguna
manera. Amb la situació econòmica que tenim ara ens desmunta tots els criteris econòmics
que...
JUAN VÉLEZ SÁNCHEZ, REGIDOR, DIU: Pregunta, es podria demanar subvencions?
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: No sé, si aconsegueixes un espònsor que ens
construeixi la piscina, en parlem. Però tot i així, el manteniment d’aquesta piscina seria d’un
impacte econòmic per l’Ajuntament brutal. Estem parlant que al pavelló, amb les reformes
fetes, amb una oferta que millora el que hi ha en aquests moments, que estem en dos-cents
abonats, la perspectiva que té, la perspectiva que té és d’arribar, en quatre anys, a sis-cents
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abonats. La piscina, estem parlant de que necessitaríem mil cinc-cents abonats, permanents,
i no per cobrir costos, perquè sigui viable perquè ja s’entén que hi ha d’haver unes
condicions, una part de despesa. No ens fem trampes al solitari.
JUAN VÉLEZ SÁNCHEZ, REGIDOR, DIU: A veure, és reflectir una mica. Ho he tret per
preocupació nostra i per gent que es preocupa també per aquest tema.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Doncs trasllada’ls això i si no envieu-los i ja els hi
explicarem.
El fanal de la plaça Marie Curie en tot cas ja avisarem perquè el revisin.
Sobre les escales de la plaça Marie Curie, allà hi ha una discussió, perquè al final la gent hi
ha acabat actuant (NO SE SENT, IMPOSSIBLE TRANSCRIPCIÓ), però allà hi ha dues
situacions, una és una façana privada i una altra és l’escala.
Hem pintat moltes vegades les zones al voltant d’aquesta escala per treure graffitis. En tot
cas, mirarem el que hi han fet, però és un espai en el que pintem i al cap de tres dies hi
tornen a haver-hi els graffitis. Es pot netejar i es pot estudiar.
JESÚS BLANCO I FLÓREZ, REGIDOR DE RECURSOS HUMANS I CONVIVÈNCIA I SEGURETAT,
CIU: Joan, en tot cas, temes d’aquests d’això no funciona o no va bé, no cal esperar al Ple,
tu o qualsevol ciutadà trucant al servei de l’Ajuntament ho podeu comunicar, no cal esperar
uns dies. També és un tema de responsabilitat de cadascú de nosaltres.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les vint-i-una hores i quinze
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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