PLE ORDINARI NÚM. 5/2015-2019
A la seu de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, al Carrer Pau Casals, 26-34, el dia 24
de setembre de 2015, a les 19.00 hores, es reuneixen per celebrar Ple núm. 05/20152019, de caràcter ordinari, sota la Presidència del senyor Alcalde, Gerard Segú i López.
Assistits pel secretari, Juan Antonio Gil Lemus, que certifica.
ASSISTENTS A LA REUNIÓ
Gerard Segú López
Anna Martínez Almoril
Juan Ramon Vílchez Enríquez
Joan Piqué Andreu
Alfonso Muñoz Saura
Joan Bonastre Fort
Jesús Blanco i Flórez
Júlia Fernández Rodríguez
Miquel Carrión Molina
Candi Reyes Martín
Lourdes Ruiz Domínguez
Francisco Javier Belloso Garrido
Juan Vélez Sánchez

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

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

(s’incorpora a la sessió en el punt 2.1)
ORDRE DEL DIA
I.- PART RESOLUTIVA

1.

SECRETARIA
1.1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors corresponents als núms. 3/20152019, de caràcter ordinari, de data
30-07-2015 i 4/2015-2019, de caràcter
extraordinari, de data 01-09-2015

2.

ALCALDIA
2.1. Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de l’ordenança d’administració
electrònica, transparència, accés, reutilització de la informació i bon govern
2.2. Suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la
mediterrània

3.

MOCIONS DE GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
3.1. Moció del grup Municipal de Progrés En rebuig a l’acord comercial d’associació
transatlàntica per al comerç i la inversió entre la Unió Europea i els Estats Units
d’Amèrica (TTIP)
3.2. Moció en relació a la situació de l’empresa INOVYN-SOLVAY de Martorell

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

Donar compte de les actes de les Juntes de Govern lliurades
Donar compte de les llicències d’obres majors concedides
Donar compte de la relació de totes les resolucions dictades per l’Alcaldia i les Regidories
Delegades
Donar compte dels informes d’Intervenció (2/2015) i Tresoreria (2/2015) sobre la
morositat en les operacions comercials en compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol,
de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre
Donar compte de l’informe relatiu al PMP trimestral a proveïdors de les AAPP segons RD
635/2014. 2n. Trimestre 2015
Donar Compte al Ple de l’estat d’execució pressupostària del segon trimestre de l’exercici
2015 remès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Locals, i del compliment dels
objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
Interpel·lacions, precs i preguntes
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ORDRE DEL DIA
I.- PART RESOLUTIVA

1.

SECRETARIA
1.1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors corresponents als núms.
3/2015-2019, de caràcter ordinari, de data 30-07-2015 i 4/2015-2019, de
caràcter extraordinari, de data 01-09-2015

Són presentades les actes de les sessions anteriors corresponents als dies 30 de juliol de
2015, en sessió ordinària i 1 de setembre de 2015, en sessió extraordinària, les quals són
examinades i trobades conformes per unanimitat dels reunits.
APROVADA PER UNANIMITAT DELS REUNITS (12)
2.

ALCALDIA
2.1. Resolució
d’al·legacions
i
aprovació
definitiva
de
l’ordenança
d’administració electrònica, transparència, accés, reutilització de la
informació i bon govern

Antecedents
Mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament adoptat en sessió ordinària de data 30 de juliol de
2015 es va aprovar inicialment l’Ordenança d’Administració electrònica, transparència, accés,
reutilització de la informació i Bon Govern de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló.
Es va sotmetre l’acord d’aprovació inicial i el text de l’Ordenança a informació pública durant
el termini de trenta (30) dies, a fi de que es poguessin formular al·legacions i reclamacions.
Es van publicar els següents anuncis:
- El Punt Avui de 3 d’agost de 2015
- DOGC de 6 d’agost de 2015
- BOPB de 10 d’agost de 2015 i
- Tauler d’anuncis de la Corporació a partir del 10 d’agost de 2015
Durant el termini dels 30 dies d’informació pública que finalitzà 16 de setembre 2015, es van
presentar en temps i forma les següents al·legacions:
- Oficina Antifrau de Catalunya. R.E. núm. 2532 de 28/08/2015
- Grup municipal d’Acció Ciutadana i l’Agrupació d’Electors d’acció Ciutadana. RE núm.
2593 de 7/09/2015
Fonaments de dret
El secretari de la Corporació en data 17 de setembre de 2015
continuació es transcriu:

ha emès l’informe que a

[...
INFORME
Santa Coloma de Cervelló, 17 de setembre de 2015
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Al·legacions a l’ordenança d’administració
reutilització de la informació i bon govern

electrònica,

transparència,

accés,

Antecedents
Mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament adoptat en sessió ordinària de data 30 de juliol de
2015 es va aprovar inicialment l’Ordenança d’Administració electrònica, transparència, accés,
reutilització de la informació i Bon Govern de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló.
Es va sotmetre l’acord d’aprovació inicial i el text de l’Ordenança a informació pública durant
el termini de trenta (30) dies, a fi de que es poguessin formular al·legacions i reclamacions.
Es van publicar els següents anuncis:
- El Punt Avui de 3 d’agost de 2015
- DOGC de 6 d’agost de 2015
- BOPB de 10 d’agost de 2015 i
- Tauler d’anuncis de la Corporació a partir del 10 d’agost de 2015
Durant el termini dels 30 dies d’informació pública que finalitzà 16 de setembre 2015, es van
presentar en temps i forma les següents al·legacions:
- Oficina Antifrau de Catalunya. R.E. núm. 2532 de 28/08/2015
- Grup municipal d’Acció Ciutadana i l’Agrupació d’Electors d’acció Ciutadana. RE núm.
2593 de 7/09/2015
A la vista d’aquests antecedents S’INFORMA
I Al·legacions presentades per l’Oficina Antifrau de Catalunya
1ª.- Continguts a publicar en la Seu Electrónica (article 14)
L’article 14 ha de recollir tota la informació mínima que els ens del sector públic han de
difondre per mitjans electrònics, d’acord amb l’article 10 de la Llei 29/2010 i amb els articles
11, 13 i 25 de la Llei 11/2007.
Per tant es proposa estimar la present al·legació i donar la següent redactat a l’article 14
Article 14. Contingut de la seu electrònica
1. Els continguts publicats en la seu electrònica respondran als criteris de
seguretat i interoperabilitat que es deriven de la Llei 11/2007, de 22 de juny,
d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, així com s’adaptaran en
el compliment del que estipulen les lleis estatal i autonòmica de
transparència, accés a la informació i bon govern.
2. La seu electrònica posarà a disposició de la ciutadania, amb respecte
als principis d’accessibilitat, usabilitat i estàndards oberts o d’ús
generalitzat per als ciutadans, en els termes del punt 4 de l’article 10
de la Llei 29/2010, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya i amb els articles 11, 13 i 25 de la Llei 11/2007, d’accés
electrònic dels ciutadans als serveis públics, com a mínim, els
continguts següents:
a. Informació sobre la seu electrònica
- Àmbit d’aplicació de la seu electrònica- La identificació dels canals
d’accés als serveis i mitjans electrònics disponibles a la seu, amb
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-

-

l’expressió, si escau, dels telèfons i oficines a través dels quals també
s’hi pot accedir als mateixos. - L’activitat de l’administració municipal i,
en particular, la informació relativa als serveis públics prestats, les
prestacions previstes, llur disponibilitat i les cartes de serveis.
Els mitjans electrònics que la ciutadania pot utilitzar en cada supòsit en
l’exercici del seu dret a comunicar-se amb l’Ajuntament i per a la
formulació de suggeriments i queixes, precisant-ne els terminis i el
sentit del silenci, si s’escau.
Relació de sistemes de signatura electrònica admesos en els diferents
procediments.
La relació de segells d’òrgan emprats en els procediments que s’efectuïn
mitjançant actuació administrativa automatitzada.
Informació necessària per a la correcta utilització de la seu i relació dels
serveis disponibles
Indicació de la data i hora oficial
Calendari dels dies declarats oficialment inhàbils.
Les dades de localització, com ara l’adreça postal, el telèfon i el correu
electrònic

b. Informació sobre l’organització
-Informació sobre l'organització, que permeti als ciutadans conèixer
l'organització administrativa, les competències de les entitats que
integren el sector públic, les autoritats, el personal directiu i el
personal a llur servei responsables de la tramitació dels procediments
administratius i de la prestació dels serveis públics, i també la relació
actualitzada dels llocs de treball, de llurs funcions i les taules
retributives corresponents.
- Informació sobre els procediments que són d'interès per als ciutadans i,
en particular, els que fan referència als requisits jurídics i tècnics que
estableix l'ordenament jurídic per als projectes, les actuacions o les
sol·licituds; els procediments administratius que tramiten, precisant-ne
els terminis i el sentit del silenci; el perfil de contractant; les
convocatòries i les resolucions d'ajuts i subvencions; l'accés i la
selecció del personal, i el Catàleg de dades i documents interoperables
que són en poder de les administracions públiques.
- Informació sobre l'activitat, que inclou la que fa referència a les
actuacions que duen a terme les entitats que conformen el sector
públic i, en particular, la informació relativa als serveis públics
prestats, les prestacions previstes, llur disponibilitat i les cartes de
serveis, i també la informació relativa als acords que prenen les
entitats del sector públic, d'acord amb el que estableix llur normativa
reguladora.
- Informació sobre la normativa en vigor aplicable en l'àmbit de llurs
competències, sens perjudici de la publicació dels diaris oficials a la seu
electrònica corresponent.
- Informació d'interès general per als ciutadans, com ara informació
cartogràfica o informació sobre el trànsit, el temps, el medi ambient, la
cultura, la salut i l'educació, sens perjudici de les obligacions
d'informació que imposa la normativa específica corresponent.
- Les dades de localització, com ara l’adreça postal, el telèfon i el correu
electrònic.
c. Tràmits i documents de consulta
- Catàleg de tràmits i serveis de l’Ajuntament que es poden portar a
terme per mitjans electrònics
- Els formularis normalitzats dels procediments de la seva competència.
- Catàleg de dades i documents interoperables.
- La informació relativa als acords presos, de conformitat amb el que
estableix llur normativa reguladora
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- Edictes i anuncis d’informació pública
- El text íntegre de les disposicions de creació del registre electrònic
- Relació actualitzada de les sol·licituds, escrits i comunicacions
electròniques normalitzades corresponents als serveis, procediments i
tràmits que s’especifiquin conforme a allò disposat en l’article 25 de la
Llei 11/2007
- Bústia de lliurament de factures electròniques
- Accés al registre electrònic per a la presentació documents.
- Accés als serveis de contractació electrònica.
- Els procediments de contractació administrativa.
- Els procediments i resolucions de concessió de subvencions.
- Els processos selectius i de capacitació del personal.
- Accés a la comprovació dels documents emesos per l’Ajuntament i
autenticats amb codi segur de verificació, si escau.
- Accés a les notificacions electròniques.
- Dret a conèixer en qualsevol moment l’estat de tramitació dels
procediments en què són persones interessades
- Dret d’accés als expedients administratius i a obtenir-ne còpies en
compliment de l’article 26 de la llei 26/2010
14.3. Es suprimeix aquest l’article

2ª Publicitat activa
2.1 Concepte d’informació pública
S’ha de donar més rellevància al concepte d’Informació Pública i per això a l’ordenança s’ha
creat un nou Capítol 2 Publicitat Activa dins el Títol sisè.
Respecte el concepte d’informació pública que hi havia a l’article 22.2 estem d’acord en què
no s’ha de distingir amb tant detall els diferents principis. A més, s’ha incorporat dins el
capítol 4 de Reutilització un nou article amb la conceptualització del mateix i es crea un nou
Capítol 2. Publicitat activa, dintre del TÍTOL VI
Per tant es proposa estimar la present al·legació i redactar l’article 22 de la següent
manera:

Article 22. Concepte d’Informació pública
És informació pública de l’Ajuntament de Santa Coloma tota aquella que estigui en
el seu poder i que hagi estat elaborada o adquirida en l’exercici de les seves
funcions. Aquesta informació podrà estar en diferents suports i/o formats, d’acord
amb el que s’estableix a la legislació vigent de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.

Article 44. Concepte de reutilització
La Informació pública reutilitzable és informació generada pels serveis municipals
per al desenvolupament de les seves funcions i la finalitat principal de la seva
publicitat és aprofitar els rendiments socials i econòmics que puguin derivar-se de la
seva utilització per altres entitats, tant del sector privat com del públic.
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2.2 Concepte de publicitat activa
De conformitat amb l’al·legació s’ha de reforçar el concepte de Publicitat Activa.
Com a conseqüència es proposa estimar aquesta al·legació i introduir les següents
modificacions en el text de l’Ordenança:

Capítol 1. Transparència i informació pública
[...]
Capítol 2. Publicitat activa
Article 28. Concepte de publicitat activa
L’ajuntament, conforme a l’article 6.1 de la Llei 19/2014, publicarà, de manera
periòdica i actualitzada, la seva informació pública, sempre de manera clara,
estructurada, comprensible pels ciutadans, d’accés fàcil i gratuït i estarà a disposició
de les persones amb discapacitat; sempre seguint els principis d’eficàcia, austeritat,
imparcialitat i en el marc de la interoperabilitat del sector públic.

ANNEX I.
GLOSARI TERMINOLÒGIC
[...]
Publicitat Activa. Obligació de facilitar de manera proactiva, és a dir, sense
necessitat de demanda expressa i concreta per la ciutadania, la informació sobre
dades i continguts de diversa naturalesa, que són referencials respecte tant de
l’organització i funcionament, com de la presa de decisions i gestió dels recursos
públics en els diversos sectors materials o camps d’actuació administrativa.

2.3 Principis de la publicitat activa
Pel que fa als principis generals en matèria de transparència ja estan regulats prou
detalladament en la Llei 19/2014, per la qual cosa no cal regular-los en la present
ordenança, especialment tenint en compte el nou redactat de l’article 28. Així mateix pel que
fa a l’exigència d’establir la regularitat per a l’actualització de continguts no es considera
convenient per raons d’agilitat, eficàcia administrativa i operativitat establir un termini
concret per dita actualització a l’ordenança, a més de que el nou article 29 ja menciona
aquest aspecte.
En conseqüència es proposa desestimar la present al·legació.
2.4 Continguts a publicar de forma activa
De conformitat amb l’al·legació, s’han incorporat els continguts mínims que cal publicar de
forma activa.
Com a conseqüència es proposa estimar aquesta al·legació i introduir les següents
modificacions en el text de l’Ordenança
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Article 8. Obligacions de transparència, reutilització i accés a la informació
1. Per al compliment de les obligacions de transparència, accés a la informació i
reutilització, l’Ajuntament haurà de:
a. Elaborar, mantenir actualitzada i difondre, preferentment per mitjans
electrònics la informació que garanteixi la transparència de la seva activitat
relacionada amb el funcionament i control de l’actuació pública, permetre la
reutilització de la informació i facilitar l’accés a la mateixa.

Article 29: Contingut a publicar de forma activa
1. El contingut mínim a publicar de forma activa a través dels mitjans electrònics
establerts, respondrà als exigibles per les lleis de transparència, els articles del 9 a
15 de la Llei catalana 19/2014 i els articles 6 i 8 de la Llei estatal 19/2013.
2. En compliment de la normativa vigent, el contingut mínim que cal publicar de
forma activa es troba relacionada en els següents epígraf:
a. Informació institucional i d’estructura administrativa organitzativa
b. Informació sobre gestió econòmica comptable, pressupostària i
patrimonial
c. Informació de rellevància jurídica
d. Informació sobre personal: plantilla, la relació de llocs de treball i el règim
retributiu
e. Informació sobre els plans, els programes i les memòries generals de
programació i planificació
f. Informació sobre contractes i els convenis
g. Informació sobre convocatòries i l’atorgament de les subvencions i els
ajuts públics
h. Informació estadística i geogràfica
i. Informació sobre procediments administratius relacionats amb l’exercici de
les competències municipals. Informes i estudis
j. Les matèries i les actuacions la publicitat de les quals s’estableixi per
norma
k. Agendes dels càrrecs electes, acords i actes dels òrgans col.legiats i les
declaracions d’activitats i béns de tots els servidors públics.
l. I qualsevol matèria d’interès públic i les informacions que siguin
demanades amb més freqüència per via de l’exercici del dret d’accés a la informació
pública
3. Els terminis d’actualització de les dades publicades de forma activa
s’especificaran de forma individualitzada en el mateix Portal de la Transparència.

2.5 Ubicació dels continguts a publicar activament
De conformitat amb l’al·legació, es regula la ubicació dels continguts a publicar activament.
Com a conseqüència es proposa estimar aquesta al·legació i introduir les següents
modificacions en el text de l’Ordenança:
Article 24. Mitjans d’accés a la informació
[...]
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2. A aquests efectes, l’Ajuntament oferirà accés a la informació a través d’alguns dels
següents mitjans:
d. Portal de transparència propi, integrat en el Portal de Transparència de la
Generalitat

Article 30: Registre dels Grups d’Interès
1. En compliment del títol IV de la Llei 19/2014 de transparència, l’Ajuntament
crearà el seu propi registre de grups d’interès, amb la finalitat d’inscriure i controlar
les persones i organitzacions que treballen per compte propi i que participen en
l’elaboració i aplicació de les polítiques en defensa d’interessos de terceres persones
o organitzacions.
2. L’ajuntament serà el responsable de que s’incloguin les dades mínimes
requerides en el Registre (segons art. 49 de la llei de transparència) sens perjudici
que l’Administració de la Generalitat de Catalunya en faci una gestió centralitzada.

Article 31. Ubicació dels continguts a publicar activament
D’acord amb la Llei 19/2014 el sistema integral d’informació i coneixement es
fonamenta en dues eines o canals de difusió que l’Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló posa a la disposició de la ciutadania.
1.La Seu electrònica o lloc web corresponent, on la informació estarà subjecta al
règim de transparència i es farà pública de manera clara, estructurada i en format
reutilitzable.
2. El Portal de Transparència de l’ajuntament serà l’instrument bàsic i general de
gestió dels documents públics per a donar compliment i efectivitat a les obligacions
de transparència establertes per la Llei. Es configurarà com una plataforma
electrònica de publicitat activa a Internet, fàcilment identificable, i contindrà l’enllaç
de la seu electrònica de l’Ajuntament i complirà amb les recomanacions de la
“iniciativa d’accessibilitat Web” per facilitar-hi l’accés a les persones amb
discapacitat.
L’accés als seus continguts es facilitarà a través del Portal de Transparència de la
Generalitat de Catalunya, de caràcter únic i organitzat, i es farà de manera
interconnectada, facilitant la seva integració. A més, disposarà d’un cercador que
permeti un accés ràpid, fàcil i comprensible a la informació i que incorporarà
mecanismes d’alerta sobre les dades que s’hagin actualitzat.

Annex I. Glossari terminològic
[...]
Grups d’interès. Les persones físiques o jurídiques de caràcter privat que fan
actuacions de participació activa en polítiques públiques o en processos de presa
de decisions a Catalunya amb la finalitat d’influir en l’orientació d’aquestes
polítiques en defensa d’un interès propi o de tercers, o d’un interès general.
[...]
Portal de la Transparència. Instrument bàsic, de creació potestativa, i general
de gestió de documents públics per a donar compliment i efectivitat a les
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obligacions de transparència establertes per la Llei, interconnectat amb el Portal
de Transparència de la Generalitat, de caràcter general que inclou el Registre de
grups d’interès, els canals de participació i els procediments participatius en
tràmit.

3. Dret d’accés a la informació pública
3.1 Concepte
De conformitat amb l’al·legació, el subjecte del dret d’accés a la informació pública són les
persones en general.
Com a conseqüència es proposa estimar aquesta al·legació i introduir les següents
modificacions en el text de l’Ordenança:
Article 33. Dret d’accés a la informació pública
1. Totes les persones tenen el dret a accedir a la documentació i informació
pública a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica
legalment constituïda.

3.2 Resolució de les sol·licituds
Pel que fa a aquesta al·legació, no es creu necessari determinar en aquesta ordenança
l’òrgan competent, atès que s’haurà d’estar a allò que disposi en cada moment la normativa
aplicable.
En conseqüència es desestima aquesta al·legació.
4. Aspectes comuns a la publicitat activa i al dret d’accés a la informació
4.1 Unitat responsable de la informació pública
Es suggereix que l’Ordenança especifiqui la unitat responsable de la informació pública, però
la Llei 19/2014 no prescriu enlloc aquesta obligació. Per tant no es té en compte aquest
suggeriment.
4.2 Limitacions
De conformitat amb l’al·legació, es regulen de manera complerta totes les limitacions.
Com a conseqüència es proposa estimar aquesta al·legació i introduir les següents
modificacions en el text de l’Ordenança:
Article 27. Limitacions en la publicació, l’accés i la reutilització
1.S‘aplicaran les limitacions previstes en els articles 20 a 25 de la Llei 19/2014, que
són aplicables tant a la informació que ha de ser difosa proactivament (publicitat
activa), com a la informació pública objecte de dret d’accés, sense distincions.
2. A banda es reconeix expressament l’omissió de dades o referències personals
relatives a determinats actes administratius recollits en l’apartat 3 de l’article 10 de
la Llei 19/2014 lletres f,g,h, i i.

Es suprimeix l’article 29. Límits al dret d’accés
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4.3 Responsables del compliment de les obligacions de les lleis de transparència
Pel que fa a aquesta al·legació, la Llei 19/2014 ja defineix els responsables de les obligacions
de transparència, per la qual cosa és innecessari regular aquest aspecte.
En conseqüència es desestima aquesta al·legació.
4.4 Control i avaluació interna de la publicitat activa
De conformitat amb l’al·legació, es proposa regular el control i avaluació interna de la
publicitat activa.
Com a conseqüència es proposa estimar aquesta al·legació i introduir les següents
modificacions en el text de l’Ordenança:

Article 32. Control i avaluació interna del compliment de la publicitat activa
Per controlar i avaluar el compliment en les obligacions de transparència i en
especial, els de publicitat activa, l’Ajuntament establirà procediments basats en
indicadors objectius interns, garantint-hi la participació d’experts independents i
dels ciutadans.

II Al·legacions presentades pel grup municipal d’Acció Ciutadana i l’Agrupació
d’Electors d’Acció Ciutadana
1. Reclamació quant a la correcció del procediment de redacció de l’avantprojecte
de la norma
Pel que fa a aquesta reclamació, cal dir al respecte que s’ha donat ple compliment als tràmits
previstos als articles 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis; i en concret a tot allò que fa referència a la Comissió
d’Estudi.
En conseqüència es desestima aquesta al·legació.
2. Reclamació sobre la incorporació a l’ordenança d’un Pla d’Implantació de
l’Administració Electrònica
Pel que fa a aquesta reclamació, cal dir al respecte que no es considera convenient ni
operatiu la incorporació a l’ordenança d’un Pla d’Implantació de l’Administració Electrònica,
en un instrument de naturalesa normativa perquè cada vegada que fos necessari adequar
aquest Pla caldria modificar aquesta ordenança. Caldrà disposar d’aquest Pla com a
instrument executiu, però no inserit en una norma jurídica.
En conseqüència es desestima aquesta al·legació.
3. Reclamació en relació a l’article 8.1. Indeterminació de la informació de “major
rellevància”
Pel que fa a aquesta al·legació, cal dir al respecte, que la mateixa és coincident amb la
presentada per l’Oficina Antifrau de Catalunya i recollida en l’apartat 2.4 Continguts a
publicar de forma activa d’aquest informe. En aquest sentit la nova redacció donada a
l’article Article 29: Contingut a publicar de forma activa ja incorpora els continguts
mínims que cal publicar de forma activa.
Com a conseqüència es proposa estimar aquesta al·legació.
4. Reclamació en relació a l’article 9 i la manca d’un llistat de tràmits concrets.
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Pel que fa a aquesta al·legació, és cert que l’article 9 conté una redacció ambigua al referirse a tràmits “especialment autoritzats” sense que aquests es concretin. Tanmateix l’article
70 habilita a l’Alcaldia per a l’aprovació d’aquest catàleg. S’és de l’opinió que aquesta tècnica
és més operativa, flexible i dinàmica, atès que incloure una relació de tràmits en la pròpia
ordenança obligaria a modificar-la cada vegada que es volgués afegir, modificar o eliminar
un tràmit.
En conseqüència s’estima aquesta reclamació i es dona un nou redactat a l’article 9:

Article 9. Drets de la ciutadania en el marc de l’Administració electrònica
En el marc de l’accés i la utilització de l’Administració electrònica municipal, es reconeix
als ciutadans i a les ciutadanes els drets enunciats per la normativa bàsica estatal
aplicable a l'accés electrònic dels ciutadans i les ciutadanes als serveis públics, i, en
especial, els següents:
a. Dret de relacionar-se amb l’Administració municipal a través de mitjans electrònics,
presentar documents, fer tràmits i procediments i, en general, exercir els drets i les
facultats que els reconeix l’ordenament jurídic administratiu, amb total validesa i
seguretat, excepte en els casos en què una norma amb rang de llei estableixi o infereixi
la utilització d'un mitjà no electrònic.
b. Dret d’exigir de l’Administració municipal que se’ls adreci a través d’aquests mitjans i
obtenir documents a través de formats electrònics.
c. Dret a no haver de presentar documents que es trobin en poder de l’Administració
municipal o de la resta d’administracions publiques de conformitat a la normativa
aplicable o amb les quals l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló hagi signat un
conveni d’intercanvi d’informació.
d. Dret de gaudir de continguts electrònics de qualitat, accessibles, transparents i
comprensibles.
e. Dret d’accedir a la informació administrativa, registres i arxius a través de mitjans
electrònics.
f. Dret d’accedir i utilitzar els serveis de l’administració electrònica per part de la
ciutadania amb necessitats especials.
g. Dret d’accedir i utilitzar els serveis de l’administració electrònica amb independència
de les eines tecnològiques emprades.
h. Dret a la confidencialitat i protecció de les seves dades personals i a la resta dels drets
que li concedeix la normativa de protecció de dades.
i. Dret a la privacitat i seguretat de les seves comunicacions amb l’Administració
municipal i de les comunicacions que pugui fer l’Ajuntament en què constin les dades del
ciutadà o de la ciutadana.
j. Dret a la conservació en format electrònic per part de l’Administració municipal dels
documents electrònics que formin part d’un expedient.
5. Reclamació relativa a l’entrada en vigor de l’Ordenança i la posada en
funcionament de la Seu Electrònica
Pel que fa a aquesta reclamació, cal dir al respecte, que la disposició final tercera que preveu
l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, s’ajusta a les prescripcions establertes al respecte
per la legislació de règim local aplicable al respecte (en concret a allò previst als articles 70.2
i 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 66 del
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis) .
L’article 10 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics estableix que cada administració pública ha de determinar les condicions i
instruments de creació de les seus electròniques i aquest instrument és la present
ordenança. Per tant cal disposar d’aquesta Ordenança per tal de poder implantar la seu
electrònic.
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En conseqüència es desestima aquesta al·legació.
6.Reclamació en relació a la regulació dels Grups d’Interès
Pel que fa a aquesta al·legació, cal dir al respecte, que la mateixa és coincident, en part,
amb la presentada per l’Oficina Antifrau de Catalunya i recollida en l’apartat 2.5 Ubicació dels
continguts a publicar activament d’aquest informe. En aquest sentit la nova redacció donada
a l’article Article 30: Registre dels Grups d’Interès i en l’annex I (Glossari
terminològic).
Per tant s’estima aquesta al·legació.
7. Reclamació en relació a la inadequació del redactat, demanant un llenguatge
més assequible per la ciutadania
Pel que fa a aquesta reclamació, cal dir al respecte que la manca d’identificació en relació als
articles redactats amb un llenguatge poc assequible, fan totalment impossible entrar a
valorar-la.
Com a conseqüència es proposa desestimar aquesta al·legació.
De la qual cosa informo, llevat millor opinió fonamentada en dret
Juan Antonio Gil Lemus
Secretari
...]
D’acord amb les consideracions anteriors, al Ple proposo l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Desestimar les al·legacions formulades per l’Oficina Antifrau de Catalunya i pel
Grup municipal d’Acció Ciutadana i l’Agrupació d’Electors d’acció Ciutadana, d’acord amb
l’informe de Secretaria més amunt transcrit.
Segon.- Estimar les al·legacions formulades per l’Oficina Antifrau de Catalunya i pel Grup
municipal d’Acció Ciutadana i l’Agrupació d’Electors d’acció Ciutadana, d’acord amb l’informe
de Secretaria més amunt transcrit
Tercer.- Aprovar definitivament l’ordenança d’administració electrònica, transparència,
accés, reutilització de la informació i bon govern, el text de la qual s’uneix com a annex al
present dictamen
Quart.- Notificar el present acord als l’al.legants.
Cinquè.- Publicar el text íntegre de l’Ordenança al BOPB i al tauler d’anuncis d’aquesta
corporació i inserir una referència d’aquest anunci al DOGC.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Com ja vam comentar a la Comissió Informativa, es
tractaria, en base a l’informe jurídic adequat pels equips tècnics de l’ajuntament aprovar
definitivament el text de l’Ordenança de l’administració electrònica, transparència, accés,
reutilització de la informació i bon govern, incorporant les al·legacions estimades i
desestiment o no incorporant les desestimades i amb l’afegit de l’esmena que vam comentar
a la Comissió Informativa que era retirar la disposició final segona que entrava en
contradicció amb una modificació que s’havia fet a l’articulat.
MIQUEL CARRIÓN MOLINA, REGIDOR, DIU: El nostre grup que inicialment a la Comissió
Informativa es va abstenir, presenta el seu vot favorable i volem expressar que si és una
qüestió legal, doncs òbviament, no podem estar en contra perquè seria posar pals a les
rodes en la modernització de l’Ajuntament. Si volem insistir, però, en que més enllà de
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l’aprovació informativa el que realment importa i pot arribar al ciutadà és que l’any vinent
tinguem un bon mapa de processos de l’Ajuntament, una bona cartera de serveis, una bona
digitalització de tot el que són les taules corporatives bàsiques d’informació de l’Ajuntament i
un bon catàleg de tràmits. En base a aquest estudi, a aquesta diagnosi i a aquesta
planificació volem que l’ajuntament posi un tècnic , els recursos adequats i un calendari per
poder començar a implementar serveis i procedir també a fer la informació accessible per via
digital.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: En tot cas, això és en el que estem treballant. El
calendari ja sabeu que és complicat perquè no és posar només en funcionament totes
aquestes qüestions si no que és tota la feina que hi ha en el “back officce” i tota la
reestructuració de l’Ajuntament per poder ser efectiu i que sigui i que funcioni com pertoca .
En tot cas, cal dir que, com venim fent des de fa molt temps, continuarem treballant per ferho el més ràpid possible i amb la màxima extensió. Per tant, segur que aviat podrem notar
ja els canvis que es generen de la feina feta fins ara.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS REUNITS (12)
S’incorpora a la sessió el regidor del partit de VISCC, Sr. Juan Vélez Sánchez
2.2. Suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la

mediterrània

El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria de
refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres conflictes
internacionals.
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la Mediterrània
durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la persecució, de les
quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que 2.750 persones han
desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu que el nombre d’arribades
continuï augmentant els propers dos mesos.
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ens locals
que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al
Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits, i actua com a
instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els casos d’actuacions
en situació d’emergència i especialment en la postemergència i reconstrucció.
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la
població arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de llavors,
amb el suport dels municipis catalans.
Davant de la situació actual i,
-

Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 1,
determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i protegida.

-

Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, en
cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país.

-

Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del Refugiat
de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que cal facilitar
l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu.

-

Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la
creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors.

-

Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració
propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior.

PLENS. LEGISLATURA 2015-2019. Pagina 13 de 44

-

Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i
només 28 places d'acollida.

-

Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a
l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten
amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament.

-

Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a que
donin resposta a la situació dels refugiats.

Per tot això, des de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, es proposa l'adopció dels
acords següents:
Primer. Instar el Govern espanyol a:
·
·
·
·

Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència,
acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a
les administracions municipals per a la gestió descentralitzada.
Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per
millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu.
Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les
persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de
les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o
l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les persones.

Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:
·
·
·
·

Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya
(PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurarne el desplegament.
Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel
formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer càrrec
del suport i l'atenció a les persones sol·licitants.
Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de
les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o
l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones.

Tercer. Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida
municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l'asil.
Quart. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el
servei a les persones sol·licitants d'asil.
Cinquè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les
persones sol·licitants.
Sisè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les
persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària.
Setè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb
vocació transformadora.
Vuitè. Oferir els municipis com a territori d’acollida.
Novè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en matèria de
refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català amb la
participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:
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·
·
·
·

Assistència en les rutes de fugida
Suport als municipis de la ruta
Planificació i gestió de l’acollida
Acollida a Catalunya

Desè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d’emergència
actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats municipalistes, per tal de
tenir una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat
espanyol.
Onzè. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de
Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Bé, inicialment s’havia presentat una moció per part
del grup de Progrés en el sentit de posicionar o de fer arribar un acord de Ple en relació a la
crisi de refugiats que s’està vivint en aquests moments a l’entorn mediterrani i a la pròpia
Unió Europea.
Posteriorment vist del treball que s’està fent amb molts ajuntaments, entitats municipalistes
coordinades a través del Fons Català de Cooperació, s’ha arribat a la definició d’un projecte o
d’una campanya unitària per treballar a nivell de Catalunya tota la qüestió d’aquesta gestió
de la crisi i també de l’acollida de refugiats que es produeixi en el futur.
Finalment, de forma consensuada amb les entitats municipalistes i el propi Fons Català de
Cooperació i amb la suma de molts ajuntaments implicats s’ha arribat a una moció
consensuada, per la qual cosa a la Junta de Portaveus i a la Comissió Informativa vam optar
per presentar conjuntament, tots els grups municipals el suport o portar a l’aprovació
aquesta moció en el nostre Ple municipal, que és la que s’està aprovant a molts municipis de
Catalunya i que està, una mica, seguint la línia de la campanya que s’està promovent des del
país.
En tot cas, com també vam comentar tant a la Junta de Portaveus com a la Comissió
Informativa, ens cenyim a la proposta de moció unitària recordant també que més enllà del
que expressa aquesta moció doncs hi ha molts elements que de ben segur serien
incorporables, que tindrien acord de tots els grups i que caldria també plantejar, no només
cenyint-nos, com s’està cenyint en aquests moment tota l’actuació i l’atenció mediàtica en
una crisi relacionada amb els immigrants o amb l’èxode que escapa de països en guerra civil
amb conflictes armats o en situacions d’extrema crisi humanitària si no també associant-ho a
tots els immigrants econòmics que també des de fa anys i contínuament i moltes vegades
silenciada, arriben als nostres països europeus.
Cal recordar que no només tenim problemes d’acollida, d’atenció, de suport a comunitats que
es desplacen de forma majoritària amb les fronteres de l’est d’Europa si no també amb el
sud d’Europa, provinents dels estats del Magreb o dels estats àrabs que actualment estan en
l’ordre del dia, si no també els països africans i subsaharians . Cal tenir en compte,
especialment, que de Síria, d’Afganistan, d’Irak, d’aquests països que ara estan en primera
línia de notícies i dels quals se’ls està, des de la Unió Europea, de forma, m’atreveixo a dir,
que una mica lamentable buscant la forma d’actuar ja hi ha ciutadans d’aquests països que
han arribat i que estan en els nostres pobles, que estan en el nostre entorn, i a aquests no
estan inclosos en aquests programes que s’estan plantejant des de la Unió Europea, d’asil,
de reconeixement de refugiats, si no que estan ja en una situació precària en el nostre país i
que per tant també hauríem de tenir presents.
En tot cas llegeixo ràpidament la moció que, repeteixo, és una moció consensuada entre les
entitats municipalistes, el Fons Català i molts ajuntaments del país.
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“El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria de refugi

que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres conflictes
internacionals.
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la Mediterrània
durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la persecució, de les quals
almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que 2.750 persones han desaparegut o
mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu que el nombre d’arribades continuï
augmentant els propers dos mesos.
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ens locals
que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al
Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits, i actua com a
instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els casos d’actuacions
en situació d’emergència i especialment en la postemergència i reconstrucció.
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la població
arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de llavors, amb el suport
dels municipis catalans.
Davant de la situació actual i,
-

Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 1,
determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i protegida.

-

Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, en cas
de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país.

-

Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del Refugiat de
1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que cal facilitar l’estatut
de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu.

-

Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la creació
d'una Xarxa de Municipis Acollidors.

-

Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració
propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior.

-

Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i
només 28 places d'acollida.

-

Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a
l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten amb
un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament.

-

Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a que donin
resposta a la situació dels refugiats.

Per tot això, des de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, es proposa l'adopció dels
acords següents:
Primer. Instar el Govern espanyol a:
·
·

Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, acollida
i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a les
administracions municipals per a la gestió descentralitzada.
Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per millorar
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·
·

la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu.
Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les persones
sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les
persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda
humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les persones.

Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:
·
·
·
·

Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya,
aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurar-ne el
desplegament.
Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel
formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer càrrec del
suport i l'atenció a les persones sol·licitants.
Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les
persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda
humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones.

Tercer. Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida municipals
(o comarcals) per a incorporar-hi l'asil.
Quart. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el servei
a les persones sol·licitants d'asil.
Cinquè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les
persones sol·licitants.
Sisè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les persones
refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària.
Setè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb vocació
transformadora.
Vuitè. Oferir els municipis com a territori d’acollida.
Novè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en matèria de
refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català amb la participació
de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:
·
·
·
·

Assistència en les rutes de fugida
Suport als municipis de la ruta
Planificació i gestió de l’acollida
Acollida a Catalunya

Desè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d’emergència actual,
a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats municipalistes, per tal de tenir una
veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol.
Onzè. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de
Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol.”
En la línia que expressa aquesta moció i seguint amb un treball que va iniciar la Junta de
Portaveus de fa quinze dies, vam plantejar des dels diferents grups municipals la necessitat de
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treballar en l’expressió d’aquesta moció en el sentit de sensibilitzar, de contextualitzar i
d’explicar a la nostra població, tant la situació que es produeix en els països que estant generat
aquest èxode com també debatre o conèixer bé les opcions i les possibilitats que tenim com a
municipi per contribuir i donar suport a tot el procés d’acolliment i d’acompanyament d’aquesta
població refugiada.
Tots els grups vam coincidir amb la conveniència de fer una xerrada que pogués anar en
aquests dos sentits, en la contextualitzar la situació geopolítica d’aquests conflictes que
generen aquests èxodes i conèixer bé que s’està preparant i que s’està fent des del Fons
Català de Cooperació i per part de les entitats especialistes en aquest sentit.
En tot cas avanço una cosa que ja vam parlar aquest dilluns a la Comissió Informativa, que el
dia 6 d’octubre a les set, segurament a la sala de la Biblioteca, falta de confirmar, i haurà una
xerrada que es comptarà amb la persona responsable d’emergències del Fons Català de
Cooperació, que ens explicarà tot el projecte amb aquesta quatre línies de treball que exposava
la moció i amb l’Eduard Solé que és el responsable de l’àrea Mediterrània del CIDOB que ens
farà una mica l’explicació, la contextualització dels conflictes dels arrels i les conseqüències
que hi ha en la Conca Sud del Mediterrani i l’Orient Mitjà.
A banda d’això també s’està treballant amb l’APS, des de l’Associació per la Solidaritat i una
mica la idea és que a partir d’aquesta xerrada del dia sis tota la gent que vingui i que vulgui
facilitar, tan d’entitats com persones individuals, i que vulgui participar en el que puguem oferir
com a municipi, doncs en surti una col·laboració col·lectiva i compartida per tal d’avançar en
aquests línia de col·laboració i d’oferiment de Santa Coloma de Cervelló com a un àmbit de
participació, d’acompanyament i d’acollida en aquesta crisi.
Com que també a través del Fons hem estat en contacte amb l’ACNUR, el dia quatre, que hi ha
la bicicletada, això és molt recent que s’ha confirmat, de la Setmana de la Mobilitat i a la plaça
de les Vinyes que és un hi ha la concentració principal d’activitat i de gent, l’ACNUR ens ha
ofert portar una exposició sobre refugiats que consta d’una carpa amb una exposició sobre
l’atenció als refugiats i també s’instal·larà aquí a la plaça de les Vinyes. És un dia que hi ha una
concentració important de gent i podem fer un acte de sensibilització important al respecte
d’aquest tema.
L’APS a posat a disposició un compte corrent que es publicitarà a través de l’Actualitat del
proper mes per col·laborar amb aportacions econòmiques a la campanya del Fons Català i
l’Ajuntament posarà a disposició una partida per fer una aportació al Fons Català tal i com es
demana a la moció i hem compromès tots els ajuntaments que ens hi sumem que en aquests
moments no en disposem, entre d’altres coses, perquè la partida de Solidaritat i de projectes de
cooperació que disposàvem aquest any la vam destinar tota a la crisi del terratrèmol de Nepal i
par tant haurem de posar a disposició un nou complement o una nova partida per poder fer
l’aportació específicament destinada a la crisi dels refugiats.
JÚLIA FERNÁNDEZ I RODRÍGUEZ, REGIDORA DE GENT GRAN, SOLIDARITAT I
IGUALTAT, DIU: Només afegir que, per exemple, l’APS també té una aportació, des de
l’Ajuntament, com a entitat i també està valorant quin tipus d’aportació també farà per iniciar el
número de compte que han facilitat.
Ells saben que la gent confia molt en l’APS, són gent coneguda en el poble i tenen moltes
ganes de treballar per fer aquest tema.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Entenc que com tots vam estar d’acord en presentar
conjuntament i de forma unitària la moció quedaria aprovada per unanimitat.
En tot cas, convidem a totes les persones que ens acompanyeu al Ple a aquesta xerrada del
dia sis que de ben segur serà molt interessat i aclaridora i ens permetrà situar-nos en la
complexitat d’aquesta crisi i esperem que d’allà en pugui sortir tota una actuació que com a
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poble ens posi en un nivell molt més decent i molt més, moralment, capaç que no pas les
actuacions que estan fent algunes institucions d’estats i la Comissió Europea, per exemple.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS REUNITS (13)
3.

MOCIONS DE GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
3.1. Moció del grup Municipal de Progrés En rebuig a l’acord comercial
d’associació transatlàntica per al comerç i la inversió entre la Unió Europea
i els Estats Units d’Amèrica (TTIP)

Després que PROGRÉS organitzés el passat 29 de juny una xerrada-debat sobre el
TTIP a Santa Coloma de Cervelló, fruit de la preocupació del grup sobre aquest tractat,
tant pels continguts que se li preveuen, com per la forma en què s’està desenvolupant
la seva gestació, i després que PROGRÉS s'hagi adherit a la Campanya No al TTIP,
proposem al Ple Municipal de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló la següent
moció:
Ates que l'acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units, l'Acord Transatlàntic
de Comerç i lnversió (TTIP per les seves sigles en anglès), va molt més allà del
comerç ja que l'acord tindrà un impacte ampli i irreversible en molts aspectes de la
nostra vida quotidiana. Afectarà especialment en la salut, l'alimentació, l'agricultura, el
treball, la seguretat dels productes, el medi ambient, els drets laborals, la cultura i les
polítiques de privadesa. Fins i tot podria canviar profundament la manera en què usem
les institucions democràtiques per establir regulacions en tots aquests camps, assaltant,
per tant, els drets de la ciutadania.
Atès que la manca de transparència que està caracteritzat les negociacions del TTI P
és una vulneració en el dret de tot ciutadà a saber el que s’està negociant en el seu
nom. El mandat de negociació que el Consell de la UE va donar a la Comissió encara esta
classificat com un document secret. Fins i tot als membres del Parlament Europeu que
exerceix un paper important en les relacions comercials d'Europa només se'ls permet
l'accés limitat als textos de negociació.
Ates a que els EUA i la UE intenten incloure en el TTIP mesures per a la protecció deis
inversors, el denomina! "Mecanisme de Resolució de controvèrsies inversora-estat"
(ISDS), i aquest fet permetria als inversors estrangers eludir tribunals nacionals i
presentar les seves queixes d irectament als tribunals d'arbitratge. Es tracta d'un privilegi
per a les empreses més poderoses injustificable entre dos subjectes polítics amb
tribunals de justícia creats, desenvolupats i plenament operatius. Així, si un tribunal
d'arbitratge conclou que les polítiques decidides democràticament podrien reduir guanys
projectats d'un inversor; aquest mecanisme podria obligar a un govern a pagar milers de
milions en danys i perjudicis. Això limitaria la llibertat democràtica per legislar sobre
assumptes ambientals, de salut i financers, entre d'altres. Aquest tipus de mecanismes
ja existeixen en altres acords comercials i els resultats han estat desastrosos: sancions
milionàries a Australia per la seva legislació antitabac, sancions a Argentina per
impostos sobre l'Energia, a Canadà per una moratòria al fracking, a Alemanya per la
seva política energètica, a Eslovàquia per paralitzar privatitzacions d'hospitals. Exemples
que demostren que és un pseudotribunal format per defensors dels interessos de les
empreses que les anteposa a les lleis i a la pròpia democràcia.
Ates el debilitament del poder legislatiu democràtic per regular una amplia varietat de
sectors, es veuria encara més afectades per l'establiment d'un Consell de Cooperació
Regulatòria (CCR) entre els EUA i la UE. El concepte bàsic que persegueix aquest
organisme és simple: abans d'elaborar la nova legislació (en alguna de les matèries
afectades pel TTIP, com la matèria ambiental o de consum, drets laborals o
preocupacions agrícoles, etc) un organisme bilateral dels governs dels EUA i la UE i de
representants d'empreses, tindran l'oportunitat d"'analitzar" prèviament possibles
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impactes d'aquesta legislació en els interessos dels seus negocis.
Els lobbies
empresarials, per tant, podran coordinar estratègies per bloquejar els esforços legislatius,
fins i tot abans que s'engeguin.
Ates que els EUA no tenen ratificades sis de les vuit normes fonamentals del treball de
l'Organització Internacional del Treball (OIT), inclosa la Convenció sobre la llibertat
sindical i el dret de negociació col·lectiva. Aquest fef permetrà a les empreses no seguir "el
model social i el dret laboral europeu" i regir-se pel model nord-americà on els drets són
precaris i, en alguns casos, inexistents.
Atès que el TTIP significarà una reducció de les normes de la UE a partir de l'aplicació de
conceptes com el "reconeixement mutu" dels estàndards i altres estratègies, poden tenir
indirectament el mateix efecte, encara que sense canviar formalment cap reglament de la
UE. Sobre la base del "reconeixement mutu", les empreses transnacionals podrien utilitzar
les seves empreses subsidiàries en l'altre continent per aprofitar els avantatges de les
diferències en la regulació. A la practica, s'anul·laria de manera efectiva el dret de regular i
es fomentaria un dúmping desregulador sense precedents.
Atès que un dels efectes del TTIP seria el debilitament de les normes europees establertes
per als serveis d'interès públic. Per exemple, facilitaria la privatització deis serveis públics, o
limitaria fortament les opcions per a l'adjudicació de les licitacions públiques en funció de
criteris ecològics o socials. Creiem que és un atac inacceptable a les clàusules socials i
ambientals en la contractació pública, la protecció de determinats sectors econòmics que
són essencials i la defensa de béns públics. Alguns exemples podrien ser l'entrada
d'aliments transgènics a la UE, la reducció o eliminació d'aranzels perjudicant als agricultors
europeus amb una competència injusta i desequilibrada per part de les grans corporacions
agroindustrials americanes, destrucció del territori per l'ús de mecanismes com el fracking,
la protecció de l'exempció cultural.
Atès que les negociacions comercials recentment concloses del Tractat de Lliure Comerç
Canadà-UE (ZETA), el TTIP promouria la carrera mundial d'acords comercials bilaterals de
profund abast, dels quals la UE ha estat una força impulsora des de l'any 2005, soscavant el
multilateralisme comercial. De la mateixa manera, EUA evita el multilateralisme allà on hagi
estat desafiat i ara vol formar un club exclusiu amb la UE. En el mig termini, això podria fins
i tot afeblir la posició de la UE al món. Podria suposar la formació de blocs econòmics rivals,
sotmetent als països més febles i més pobres a normes en les quals no han tingut cap
manera d'influir, amenaçant a la cooperació mundial i afeblint les iniciatives de reforma del
sistema de comerç global per enfrontar millor els desafiaments globals comuns,
especialment el canvi climàtic i la protecció del medi ambient.
Atès que la firma d'aquest tractat pot esdevenir una desregulació per la porta del darrera
que afectaria directament a matèries tant sensible, com la salut, el medi ambient o els
serveis públics, entre ells els serveis que presta el món local, amb una clara voluntat de
privatitzar i laminar competències i capacitats a les institucions públiques.
Per tot això, es proposa al ple l'adopció deis següents acords:
ACORDS
Primer. Instar al Govern de l'estat espanyol a mostrar formalment davant la Comissió
Europea i el Consell el seu rebuig a l'actual text de proposta d'Associació Transatlàntica per
al Comerç i la inversió entre la Unió Europea i Estats Units.
Segon. Instar al Govern de l'estat espanyol a enviar als grups parlamentaris els diferents
esborranys negociats en cada ronda i a celebrar un ple monogràfic sobre el contingut de
l'Associació Transatlàntica per al Comerç i la inversió i l'estat de les negociacions.
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Tercer. Adherir l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló a la campanya No al TTIP.
Quart. Traslladar aquests acords al Ministeri d’Afers Exteriors, a la Comissió europea, així
com als grups parlamentaris del Parlament europeu, del Congrés de l’estat espanyol i a la
campanya No al TTIP.
ANNA MARTÍNEZ ALMORIL, REGIDORA DE CULTURA, DIU: Bé, llegiré directament la moció,
perquè crec que és bastant clarificadora,
“Després que PROGRÉS organitzés el passat 29 de juny una xerrada-debat sobre el
TTIP a Santa Coloma de Cervelló, fruit de la preocupació del grup sobre aquest tractat,
tant pels continguts que se li preveuen, com per la forma en què s’està desenvolupant
la seva gestació, i després que PROGRÉS s'hagi adherit a la Campanya No al TTIP,
proposem al Ple Municipal de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló la següent
moció:
Atès que l'acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units, l'Acord Transatlàntic
de Comerç i lnversió, va molt més allà del comerç ja que l'acord tindrà un impacte
ampli i irreversible en molts aspectes de la nostra vida quotidiana. Afectarà especialment
en la salut, l'alimentació, l'agricultura, el treball, la seguretat dels productes, el medi
ambient, els drets laborals, la cultura i les polítiques de privadesa. Fins i tot podria
canviar profundament la manera en què usem les institucions democràtiques per
establir regulacions en tots aquests camps, assaltant, per tant, els drets de la ciutadania.
Atès que la manca de transparència que està caracteritzat les negociacions del TTIP
és una vulneració en el dret de tot ciutadà a saber el que s’està negociant en el seu
nom. El mandat de negociació que el Consell de la UE va donar a la Comissió encara esta
classificat com un document secret. Fins i tot als membres del Parlament Europeu que
exerceix un paper important en les relacions comercials d'Europa només se'ls permet
l'accés limitat als textos de negociació.
Atès a que els EUA i la UE intenten incloure en el TTIP mesures per a la protecció dels
inversors, el denomina! "Mecanisme de Resolució de controvèrsies inversora-estat"
(ISDS), i aquest fet permetria als inversors estrangers eludir tribunals nacionals i
presentar les seves queixes d irectament als tribunals d'arbitratge. Es tracta d'un privilegi
per a les empreses més poderoses injustificable entre dos subjectes polítics amb
tribunals de justícia creats, desenvolupats i plenament operatius. Així, si un tribunal
d'arbitratge conclou que les polítiques decidides democràticament podrien reduir guanys
projectats d'un inversor; aquest mecanisme podria obligar a un govern a pagar milers de
milions en danys i perjudicis. Això limitaria la llibertat democràtica per legislar sobre
assumptes ambientals, de salut i financers, entre d'altres. Aquest tipus de mecanismes
ja existeixen en altres acords comercials i els resultats han estat desastrosos: sancions
milionàries a Austràlia per la seva legislació antitabac, sancions a Argentina per
impostos sobre l'Energia, a Canadà per una moratòria al fracking, a Alemanya per la
seva política energètica, a Eslovàquia per paralitzar privatitzacions d'hospitals. Exemples
que demostren que és un pseudotribunal format per defensors dels interessos de les
empreses que les anteposa a les lleis i a la pròpia democràcia.
Atès el debilitament del poder legislatiu democràtic per regular una amplia varietat de
sectors, es veuria encara més afectades per l'establiment d'un Consell de Cooperació
Regulatòria (CCR) entre els EUA i la UE. El concepte bàsic que persegueix aquest
organisme és simple: abans d'elaborar la nova legislació (en alguna de les matèries
afectades pel t r a c t a t , com la matèria ambiental o de consum, drets laborals o
preocupacions agrícoles, etc) un organisme bilateral dels governs dels EUA i la UE i de
representants d'empreses, tindran l'oportunitat d"'analitzar" prèviament possibles
impactes d'aquesta legislació en els interessos dels seus negocis.
Els lobbies
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empresarials, per tant, podran coordinar estratègies per bloquejar els esforços legislatius,
fins i tot abans que s'engeguin.
Atès que els EUA no tenen ratificades sis de les vuit normes fonamentals del treball de
l'Organització Internacional del Treball, inclosa la Convenció sobre la llibertat sindical i
el dret de negociació col·lectiva. Aquest fet permetrà a les empreses no seguir "el model
social i el dret laboral europeu" i regir-se pel model nord-americà on els drets són precaris i,
en alguns casos, inexistents.
Atès que el TTIP significarà una reducció de les normes de la UE a partir de l'aplicació de
conceptes com el "reconeixement mutu" dels estàndards i altres estratègies, poden tenir
indirectament el mateix efecte, encara que sense canviar formalment cap reglament de la
UE. Sobre la base del "reconeixement mutu", les empreses transnacionals podrien utilitzar
les seves empreses subsidiàries en l'altre continent per aprofitar els avantatges de les
diferències en la regulació. A la pràctica, s'anul·laria de manera efectiva el dret de regular i
es fomentaria un dúmping desregulador sense precedents.
Atès que un dels efectes del TTIP seria el debilitament de les normes europees establertes
per als serveis d'interès públic. Per exemple, facilitaria la privatització dels serveis públics, o
limitaria fortament les opcions per a l'adjudicació de les licitacions públiques en funció de
criteris ecològics o socials. Creiem que és un atac inacceptable a les clàusules socials i
ambientals en la contractació pública, la protecció de determinats sectors econòmics que
són essencials i la defensa de béns públics. Alguns exemples podrien ser l'entrada
d'aliments transgènics a la UE, la reducció o eliminació d'aranzels perjudicant als agricultors
europeus amb una competència injusta i desequilibrada per part de les grans corporacions
agroindustrials americanes, destrucció del territori per l'ús de mecanismes com el fracking,
la protecció de l'exempció cultural.
Atès que les negociacions comercials recentment concloses del Tractat de Lliure Comerç
Canadà-UE (ZETA), el TTIP promouria la carrera mundial d'acords comercials bilaterals de
profund abast, dels quals la UE ha estat una força impulsora des de l'any 2005, soscavant el
multilateralisme comercial. De la mateixa manera, EUA evita el multilateralisme allà on hagi
estat desafiat i ara vol formar un club exclusiu amb la UE. En el mig termini, això podria fins
i tot afeblir la posició de la UE al món. Podria suposar la formació de blocs econòmics rivals,
sotmetent als països més febles i més pobres a normes en les quals no han tingut cap
manera d'influir, amenaçant a la cooperació mundial i afeblint les iniciatives de reforma del
sistema de comerç global per enfrontar millor els desafiaments globals comuns,
especialment el canvi climàtic i la protecció del medi ambient.
Atès que la firma d'aquest tractat pot esdevenir una desregulació per la porta del darrera
que afectaria directament a matèries tant sensible, com la salut, el medi ambient o els
serveis públics, entre ells els serveis que presta el món local, amb una clara voluntat de
privatitzar i laminar competències i capacitats a les institucions públiques.
Per tot això, es proposa al ple l'adopció deis següents acords:
ACORDS
Primer. Instar al Govern de l'estat espanyol a mostrar formalment davant la Comissió
Europea i el Consell el seu rebuig a l'actual text de proposta d'Associació Transatlàntica per
al Comerç i la inversió entre la Unió Europea i Estats Units.
Segon. Instar al Govern de l'estat espanyol a enviar als grups parlamentaris els diferents
esborranys negociats en cada ronda i a celebrar un ple monogràfic sobre el contingut de
l'Associació Transatlàntica per al Comerç i la inversió i l'estat de les negociacions.
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Tercer. Adherir l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló a la campanya No al TTIP.
Quart. Traslladar aquests acords al Ministeri d’Afers Exteriors, a la Comissió europea, així
com als grups parlamentaris del Parlament europeu, del Congrés de l’estat espanyol i a la
campanya No al TTIP.”
Crec que explicar bastant la situació en que es troba aquest tractat.
De moment aquesta moció l’hem portada al Ple el grup de Progrés i esperem que us hi
sumeu la resta de grups.
LOURDES RUIZ DOMÍNGUEZ, REGIDORA, DIU: Nosaltres tot i estan d’acord amb el que
recull la moció en matèria de protecció mediambientals, de drets socials, laborals amb el
tema dels serveis públics, com és un text que encara està en negociació, un acord que
encara està en negociació, nosaltres ens abstindrem en aquest moció i com segurament ja
hi haurà més mocions sobres aquest tema, perquè portarà cua, doncs si l’acord final no
recull el tema que he comentat abans, en matèria de drets laborals, mediambientals i tal
doncs sí que recolzarem una moció que estigui en contra de TTIP.
MIQUEL CARRIÓN MOLINA, REGIDOR, DIU: Per part del nostre grup en primer lloc felicitar a
Progrés per la iniciativa i que el nostre Ajuntament pugui adherir-se a aquesta campanya.
Planteja que, tampoc ha de ser cap sorpresa perquè la Unió Europea ja embrionàriament, la
Fundació de la Unió Europea prové d’associacions econòmiques tant potents com la
Comunitat Econòmica del Carbó i l’Acer o associacions de l’energia nuclear, per tant,
tampoc ens ha de sorprendre que la Unió Europea estigui prenent aquesta iniciativa de
neoliberalisme salvatge.
En qualsevol cas, el que sí voldríem puntualitzar és que aquesta reflexió que fem a gran
escala a nivell europeu també l’hauríem de traslladar a l’escala local, és a dir, això és un
plantejament necessari per enfrontar-nos a aquesta realitat de la Unió Europea però les
qüestions que es parlen aquí de la privatització de serveis públics, per exemple, ens ha de
donar que pensar. Aquest debat ja l’hem tingut en alguna altra ocasió, en el darrer Ple, en
aquest cas i la qüestió de que som partidaris i hauríem de ser partidaris d’enfortir el sector
públic, enfortir el sector públic versus la gestió de les empreses privades amb el que són els
béns essencials com poden ser determinades provisió de serveis o fins i tot productes, en el
cas de serveis a ningú se li escapa que l’ajuntament podria prestar serveis directament i ara
mateix estant externalitzats en multinacionals com per exemple el cas de la neteja.
Perquè aquí es parla també de negociació col·lectiva de drets laborals de clàusules socials i
en el nostre cas de neteja d’espais que estan fent empreses privades multinacionals que
estan pagant uns sous relativament baixos i podrien fer-ho d’una altra manera.
Està molt bé la reflexió, ens hi sumen, però estaria bé també fer l’esforç d’intentar també
aplicar aquesta inquietud a l’escala local.
APROVAT AMB VOTS A FAVOR DELS MEMBRES DELS GRUPS DE PROGRÉS (5), ERC
(2), CIU (1) I ACCIÓ (2) I ABSTENCIONS DELS MEMBRES DELS GRUPS DE PSC (1),
PP (1) I VISCC (1)
3.2. Moció en relació a la situació de l’empresa INOVYN-SOLVAY de Martorell

Inovyn-Solvay és una empresa de la nostra comarca, ubicada a Martorell, amb més de 40
anys d’història, amb unes 500 persones de plantilla i que genera uns 2.000 llocs de treball
indirectes.
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Aquesta empresa ha estat exclosa pel Ministerio de Indústria de la possibilitat de concórrer a
la subhasta de subministrament elèctric ininterromput, un servei clau per a la seva activitat.
El Ministerio ho motiva per un incompliment del contracte d’energia elèctrica, al no superar
l’empresa tres de les proves de control que es realitzen periòdicament, sense comunicacions
prèvies a l’exclusió ni opció a rectificació.
Aquest fet es produeix en un moment especialment complicat pel recent procés de canvi
accionarial a Inovyn-Solvay i quan l’empresa està pendent de decidir inversions en les
actuals instal·lacions a la nostra comarca.
La situació actual pot provocar el tancament de la fàbrica, amb conseqüències nefastes per
als treballadors i treballadores de la nostra comarca.
Per això, els grups proposem al Ple Municipal de Santa Coloma de Cervelló l’adopció dels
següents
ACORDS:
- Manifestar la preocupació per la viabilitat d’aquesta empresa i els llocs de treball que
ocupa, atesa la importància de l’activitat industrial que aquesta empresa representa per a la
comarca i el país.
- Manifestar el suport als treballadors i treballadores d’Inovyn-Solvay en la seva lluita per
mantenir els seus llocs de treball.
- Demanar a l’empresa Inovyn-Solvay que faci el possible per garantir la continuïtat de la
fàbrica i dels llocs de treball, millorant i invertint el necessari per a aquesta continuïtat amb
garanties de futur.
- Instar al Ministerio de Indústria, al Govern de la Generalitat i a la direcció de l’empresa
Inovyn-Solvay a crear una taula de diàleg per a la confecció d’un pla de viabilitat industrial
d’aquesta fàbrica, amb la participació dels sindicats.
- Traslladar aquests acords al Ministerio de Indústria, Energia y Turismo, al Govern de la
Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, així com a
l’Ajuntament de Martorell i el comitè d’empresa de l’empresa Inovyn-Solvay.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: És una moció que a la Comissió Informativa ens vam
sumar tots els grups en la presentació d’aquesta moció, inicialment presentada per Progrés,
que sorgeix, entre d’altres coses, per la Declaració Institucional que ens ha fet arribar un
ajuntament veí, un ajuntament de la comarca, com és el de Martorell i també per part de
sindicats i el col·lectiu de treballadors d’aquesta empresa. Aquesta es troba en una situació
delicada per haver estat exclosa, en tot cas per unes raons que poden ser atribuïbles al propi
funcionament de la pròpia empresa Inovyn-Solvay però que posen en risc, en definitiva, cinc
cents llocs de treball directes en aquesta planta situada a Martorell i també dos mil lloc de
treballs indirectes, en el conjunt de l’entorn i per tant de la comarca.
Com hem fet moltes vegades a l’Ajuntament de Santa Coloma i com també hem agraït que
fessin, en moltes ocasions, altres ajuntaments de l’entorn tenint en compte que és una cosa
que afecta a la nostra comarca, que afecta a pobles veïns i que afecta a ciutadans veïns i fins
i tot potser ciutadans del propi municipi . Per tant ens sumem als ajuntaments que estan en
aquests moments plantejant el suport a aquests col·lectius de treballadors que es troben en
una situació complicada i es demana al Ministeri i a la pròpia empresa que es faci tot el
possible per tal de que es mantingui aquesta activitat industrial i per tant tots els llocs de
treball amb les millors condicions possibles.
En tot cas, llegeixo la moció, que és breu,
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“Inovyn-Solvay és una empresa de la nostra comarca, ubicada a Martorell, amb més de 40
anys d’història, amb unes 500 persones de plantilla i que genera uns 2.000 llocs de treball
indirectes.
Aquesta empresa ha estat exclosa pel Ministerio de Indústria de la possibilitat de concórrer a
la subhasta de subministrament elèctric ininterromput, un servei clau per a la seva activitat.
El Ministerio ho motiva per un incompliment del contracte d’energia elèctrica, al no superar
l’empresa tres de les proves de control que es realitzen periòdicament, sense comunicacions
prèvies a l’exclusió ni opció a rectificació.
Aquest fet es produeix en un moment especialment complicat pel recent procés de canvi
accionarial a Inovyn-Solvay i quan l’empresa està pendent de decidir inversions en les
actuals instal·lacions a la nostra comarca.
La situació actual pot provocar el tancament de la fàbrica, amb conseqüències nefastes per
als treballadors i treballadores de la nostra comarca.
Per això, els grups proposem al Ple Municipal de Santa Coloma de Cervelló l’adopció dels
següents
ACORDS:
- Manifestar la preocupació per la viabilitat d’aquesta empresa i els llocs de treball que
ocupa, atesa la importància de l’activitat industrial que aquesta empresa representa per a la
comarca i el país.
- Manifestar el suport als treballadors i treballadores d’Inovyn-Solvay en la seva lluita per
mantenir els seus llocs de treball.
- Demanar a l’empresa Inovyn-Solvay que faci el possible per garantir la continuïtat de la
fàbrica i dels llocs de treball, millorant i invertint el necessari per a aquesta continuïtat amb
garanties de futur.
- Instar al Ministerio de Indústria, al Govern de la Generalitat i a la direcció de l’empresa
Inovyn-Solvay a crear una taula de diàleg per a la confecció d’un pla de viabilitat industrial
d’aquesta fàbrica, amb la participació dels sindicats.
- Traslladar aquests acords al Ministerio de Indústria, Energia y Turismo, al Govern de la
Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, així com a
l’Ajuntament de Martorell i el comitè d’empresa de l’empresa Inovyn-Solvay.”
APROVAT PER UNANIMITAT DELS REUNITS
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 87/2011-2015 celebrada en sessió ordinària, el dia 10 de
juny de 2015, número 1/2015-2019 celebrada en sessió ordinària, el dia 16 de juliol de
2015 i número 2/2015-2019 celebrada en sessió ordinària, el dia 31 de juliol 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 juliol i agost 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 JULIOL I AGOST DE 2015
Núm.

Data decret

Àrea

273

02/07/2015

Urbanisme

274

02/07/2015

Urbanisme

Assumpte
OMA 11/2015 Generalitat de Catalunya - Dep.
d'Ensenyament
Aprovació 1ª Certificació i factura obres OAC

275

02/07/2015

Urbanisme

Aprovació 1ª certificació i factura obres Pl. Constitució

276

02/07/2015

277

02/07/2015

278

02/07/2015

279

03/07/2015

280

03/07/2015

Esports

281

06/07/2015

Serveis Socials

282

07/07/2015

Urbanisme

283

07/07/2015

Urbanisme

284

07/07/2015

Medi Ambient

285

08/07/2015

286

08/07/2015

287

08/07/2015

288

09/07/2015

289

09/07/2015

290

09/07/2015

291

10/07/2015

292

10/07/2015

293

13/07/2015

294

13/07/2015

295

13/07/2015

296

13/07/2015

297

13/07/2015

298

13/07/2015

299

14/07/2015

300

14/07/2015

Recursos Humans Contractació reforç Brigada d’Obres
Aprovació aportació a l'entitat Associació de Veïns
Cultura
Cesalpina per la realització dels actes de Festa Major
Cesalpina 2015
Aprovació contractació activitats culturals per la
Cultura
realització dels actes de la Festa Major Cesalpina 2015
Alcaldia
Delegació alcaldia per casament
Adjudicació Cte. Serveis monitoratge poliesportiu
Atorgament ajut urgent per despeses habitatge
Aprovació Pla Seguretat i Salut Plaques fotovoltaiques
Ajuntament
Incoació Ordre d'Execució núm. 4/2015

Classificació cte. Optimització energètica. Fase I
Delimitació àmbit ZEIM i adequació accions
Urbanisme
recomanades.
Delegació Cap de la Policia Local del 16 de juliol al 15
Recursos Humans
d'agost
Recursos Humans Autorització compactació lactància Tècnica de Cultura
Urbanisme

Resolució incoació Ordre d'Execució núm. 5-2015

Recursos Humans Reducció de jornada tècnica de cultura
Aprovació d'obra o servei consistent en suport a l'equip
Recursos Humans
de serveis socials bàsics de Santa Coloma de Cervelló
Convivència i
Anul·lació sanció per duplicitat
Seguretat
Execució opció compra per adquisició vehicle Chevrolet
Secretaria
Aveo
Serveis Socials
Denegació ajut IBI
Convivència i
MULTES. Acord incoació sancions relació 15028205
Seguretat
Convivència i
MULTES. Acord incoació sancions relació 15029142
Seguretat
Convivència i
MULTES. Acord incoació sancions relació 15030203
Seguretat
Convivència i
MULTES. Acord incoació sancions relació 15031305
Seguretat
Convivència i
MULTES. Resolució al·legacions relació 15028268
Seguretat
Hisenda
Anul·lació liquidació gual
Educació

Sol·licitud d'acolliment a la convocatòria de subvenció
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per a la minoració del cost de menjador de la llar
d'infants municipal, per al curs 2015-2016 (Ordre
ENS/188/2015, de 17 de juny)
301

15/07/2015

Alcaldia

Cessió sala Plens Acció ciutadana 16-07-2015

302

15/07/2015

303

16/07/2015

Alcaldia

304

17/07/2015

305

17/07/2015

306

17/07/2015

Urbanisme
Promoció
Econòmica
Promoció
Econòmica

307

17/07/2015

Esports

308

17/07/2015

309

22/07/2015

310

23/07/2015

Medi Ambient
Convivència i
Seguretat
Serveis Socials

311

23/07/2015

Urbanisme

312

23/07/2015

Alcaldia

313

23/07/2015

314

27/07/2015

315

28/07/2015

316

21/07/2015

Cultura
Convivència i
Seguretat
Convivència i
Seguretat
Alcaldia

317

28/07/2015

Alcaldia

Delegació tresoreria

318

28/07/2015

Alcaldia

Delegació Alcaldia

319

28/07/2015

Secretaria

320

28/07/2015

Alcaldia

321

29/07/2015

Cultura

322

30/07/2015

Estadística

323

31/07/2015

Hisenda

324

31/07/2015

Urbanisme

325

31/07/2015

Urbanisme

326

31/07/2015

Hisenda

327

03/08/2015

Serveis Socials

328

03/08/2015

Alcaldia

329

05/08/2015

Alcaldia

330

05/08/2015

331

05/08/2015

Promoció
Econòmica
Urbanisme

332

05/08/2015

Urbanisme

Recursos Humans Sol·licitud de comissió de serveis agent de Policia Local
Delegació alcaldia per casament
Caducitat varis expedients obres i ocupacions edificis
Ampliació horari obertura i tancament terrasses
Autorització a Societat Recreativa amenització terrassa
local amb grup de música el 17-07-2015
Sol·licitud d’espai al Camp de Futbol Municipal pel
Casal Colònia Güell
Adjudicació ALUVISA cte optimització electrònica
MULTES. Acord incoació relació núm. 15032349
Atorgament ajuts urgents
llicencia O Menor 28/2015
Creació Comissió Estudi Ordenança AE
Creació Comissió Estudi Reglament Biblioteca P. Bayés
Regularització treballs especials Policia Local
MULTES. Cord incoació relació 15033488
Delegació Secretaria

Abonament franquícia. exp. 5/2015 responsabilitat civil
Establiment l'estructura del fitxer del Sistema
d'Informació Policial de Catalunya /SIPCAT) de la Policia
Local de Santa Coloma de Cervelló i del fitxer Serveis
Socials Bàsics de Santa Coloma de Cervelló
Autorització tirada al plat festa Major
Inici expedient Baixa Ofici 30/07/2015
Aprovació de la modificació 9/2015 del pressupost
vigent.
Aprovació Pla SiS Optimització energètica enllumenat
públic
Assabentat ES-3/2015 Sodexo
Aprovació de la modificació 10/2015 del pressupost
vigent
Denegació ajut IBI. LFM
Subministrament equip de comunicació Ajuntament
Llocs de col·locació gratuïta de cartells electorals i
locals oficials i llocs públics que es reserven per la
realització gratuïta d'actes de campanya electoral
Resolució reclamació horaris de les terrasses de bars
Autorització Consum descàrrega 15/8
llicencia obres menors 30/2015
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Horaris especials per les terrasses de bar en motiu dels
actes organitzats per l'Ajuntament en el marc de les
festa major d'estiu 2015
Autorització ús vehicle Municipal Nissan a la Comissió
Festa Major
Modificació contractació per adquisició carpes
Autorització Tancament carrer Església per sopar festa
Major
Aprovació 2ª certificació obres OAC

333

07/08/2015

Espais Públics

334

10/08/2015

Cultura

335

10/08/2015

336

11/08/2015

337

11/08/2015

Cultura
Convivència i
Seguretat
Urbanisme

338

11/08/2015

Urbanisme

llicencia OME 31/2015

339

12/08/2015

Urbanisme

Caducitat expedients d'activitats

340

13/08/2015

Hisenda

341

14/08/2015

Estadística

342

14/08/2015

llicència OSER-11/2015

343

18/08/2015

344

18/08/2015

345

18/08/2015

346

19/08/2015

347

20/08/2015

Urbanisme
Convivència i
Seguretat
Convivència i
Seguretat
Convivència i
Seguretat
Promoció
Econòmica
Cultura

348

20/08/2015

Urbanisme

Subvenció PAMMU 2014

349

24/08/2015

Ajuts IBI

350

26/08/2015

351

26/08/2015

352

27/08/2015

Serveis Socials
Convivència i
Seguretat
Convivència i
Seguretat
Alcaldia

353

27/08/2015

Serveis Socials

Atorgament ajuts urgents

354

28/08/2015

355

31/08/2015

356

31/08/2015

357

31/08/2015

358

31/08/2015

359

31/08/2015

360

31/08/2015

Aprovació de la relació de factures 16/2015
Tancament expedient baixa ofici 08/14 _30-12-2014

Hisenda
Convivència
Seguretat
Convivència
Seguretat
Convivència
Seguretat
Convivència
Seguretat

MULTES. Acord incoació relació 15034939
MULTES. Acord incoació relació 15035908
MULTES. Acord incoació relació 1506694
Autorització a Societat Recreativa amenització terrassa
local amb música i malabars el 21-08-2015
Cessió d'ús Centre Municipal Sant Lluís a Juguem Tots

MULTES. Estimació al·legacions exp. 1500000199
MULTES. Estimació al·legacions exp. 1500000127
Cessió sala plens. Assemblea PODEM
Aprovació factures

i
i
i
i

MULTES. Desestimació al·legacions exp. 1500000216
MULTES. Acord incoació sancions relació 15038580
MULTES. Proposta incoació 9bis LSV relació 15038919
MULTES. Resolució al·legacions relació 15038650

Contractació agent Policia Local interí per cobrir la
Recursos Humans formació a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya
d'un agent durant el curs escolar 2015-2016
Recursos Humans Nomenament agent de Policia interí

ELS REGIDORS RESTEN ASSABENTATS
D. Donar compte dels informes d’Intervenció (2/2015) i Tresoreria (2/2015)
sobre la morositat en les operacions comercials en compliment de la Llei
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre
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La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
estableix les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, publicada al
BOE del dia 6 de juliol de 2010.
Mitjançant Decret de l’Alcaldia 507/2010 de data 21/12/2010, s’aprovà el protocol dels
informes de morositat de la Tresoreria Municipal i de la Intervenció General.
L’article 5.4 de l’ esmentada llei estableix que la Intervenció General presentarà al Ple un
informe trimestral que contindrà una relació de factures o documents justificatius respecte
als quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació al registre de
factures i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de les
obligacions o s’hagi justificat per l’òrgan gestor l’absència de la tramitació dels mateixos. Així
mateix, també estableix que el Ple, en el termini de 15 dies des del dia de la reunió en la que
tingui coneixement de l’ esmentada informació, publicarà un informe agregat de la relació de
factures i documents que se li hagin presentat agrupant-los segons el seu estat de
tramitació.
L’article 4 de la mateixa llei estableix que els tresorers, o en el seu defecte, interventors de
les Corporacions locals elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels
terminis previstos en la Llei per al pagament de les obligacions de cada Ens local, que
inclourà necessàriament el número i quantia global de les obligacions pendents en les que
s’estigui incomplint el termini”
Vistos els informes:
Informe trimestral sobre la morositat en les operacions comercials nº 2/2015 de 27 de juliol
de 2015.
Informe sobre el compliment dels terminis establerts en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials nº2/2015 de 27 de juliol de 2015
Es proposa al Ple de l’ajuntament
Primer i únic.- Prendre coneixement dels informes d’Intervenció i Tresoreria sobre la
morositat en les operacions comercials corresponents al segon trimestre del 2015 que
s’annexen (annex 1 i 2); i del compliment dels ratis de morositat.
ANNEX I
JOAN ROMAGOSA I REBULÀ, Interventor General de l’Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
estableix les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, publicada al
BOE del dia 6 de juliol de 2010.
Mitjançant Decret de l’Alcaldia 507/2010 de data 21/12/2010, s’aprovà el protocol dels
informes de morositat de la Tresoreria Municipal i de la Intervenció General.
L’article 5.4 de l’ esmentada llei estableix que la Intervenció General presentarà al Ple un
informe trimestral que contindrà una relació de factures o documents justificatius respecte
als quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació al registre de
factures i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de les
obligacions o s’hagi justificat per l’òrgan gestor l’absència de la tramitació dels mateixos. Així
mateix, també estableix que el Ple, en el termini de 15 dies des del dia de la reunió en la que
tingui coneixement de l’ esmentada informació, publicarà un informe agregat de la relació de
factures i documents que se li hagin presentat agrupant-los segons el seu estat de
tramitació.
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A tal efecte,
INFORMA
1.- S’ha efectuat un filtre en el registre de factures amb data final el dia 30 de juny de 2015.
2.- S’ha constatat que el Registre de Factures del Sistema d’Informació Comptable de
l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló reflecteix la següent informació:
Factures o docum. justificatius al final del
trimestre amb mes de tres mesos de la
seva anotació en el registre de factures,
pendents del reconeixement de la obli
gació (Art.5.4 Llei 15/2010

Despeses corrents en bens i i serveis
Inversions reals
Sense desagregar

Període mig
Pendent de reconeixement obligació
operacions
pendents reconeixement.
(PMOPR)
Número
Import total
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0

0,00
0
0
0,00

ANNEX II
D’acord amb el que preveu l’article quart de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix que:
“3.-Els Tresorers, o en el seu defecte, Interventors de les Corporacions locals elaboraran
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei per
al pagament de les obligacions de cada Ens local, que inclourà necessàriament el número i
quantia global de les obligacions pendents en les que s’estigui incomplint el termini”
S’emet el següent informe:
Les dades que es posaran de manifest en aquest informe s’ha extret del Sistema
d’Informació Comptable Municipal que disposa d’un mòdul de Registre de Factures que
ofereix les prestacions necessàries per atendre al compliment de la obligació d’informar i
quantificar amb exactitud les factures pendents a 30/06/2015.
Així el present informe s’elabora tenint com a referència les factures registrades en el mòdul
de Registre de Factures, i es desprèn la següent informació:
Pagaments realitzats al

Període

Trimestre

mitjà

Pagaments realitzats en el trimestre

pagament
(PMP)
(dies)

Dins del període legal
Nombre
Import
Pagaments

19,87

824

total

Fora del període legal
Nombre
Import
Pagaments

748.528,69

0

Interessos de demora pagats en el període
Interessos de demora
pagats en el trimestre

nombre de
pagaments

Import total dels
Interessos
0
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0

total
0,00

Factures o documents

Període
mitjà

justificatius pendents
de pagament al final d
del trimestre

del pendent
de pagament
Dins del període legal
(PMPP)
pagament final trimestre

Pendent de pagament al final del trimestre

(dies)

Nombre

Import

Nombre

Import

operacions

total

operacions

total

16,56

Dades PMP
trimestre

fora del període legal
pagament final trimestre

193

130.178,41

0

0,00

Rati operacions
pagades (dies)

Import pagaments
fets (euros)

Rati
operacions
pendents (dies)

Import
pagaments
pendents (euros)

PMP
(dies)

-10.13

748.528,69

-14,45

129.990,45

-10,77

Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Que s’elevi al Ple de la Corporació per al seu debat i aprovació si s’escau, l’informe
emès pel tresorer municipal sobre el compliment dels terminis de pagament de les
operacions comercials afectades per la llei 15/2010, de 5 de juliol de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials.
Segon.- Que es doni trasllat pel Sr. President del present informe a la Direcció General de
Coordinació Financera amb les CCAA i amb les EELL, com a òrgan competent del Ministeri
d’Economia i Hisenda.
ELS REGIDORS RESTEN ASSABENTATS
E. Donar compte de l’informe relatiu al PMP trimestral a proveïdors de les AAPP
segons RD 635/2014. 2n. Trimestre 2015
El BOE de data 30 de juliol de 2014 recull el reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual
es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les
Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos de règim
de finançament previstos en la Llei Orgànica 2/2014, de 27 d’abril, d’estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Concretament el capítol II (Del període mig de pagament a proveïdors), estableix d’una
banda la metodologia per al càlcul del període mig de pagament en termes econòmics i d’una
altra la manera en què s’ha de publicar aquest període mig de pagament.
Vist l’informe d’Intervenció de data 23 de juliol que es recull com a annex
Es proposa al Ple de l’ajuntament
Primer i únic.- Prendre coneixement de l’informe d’Intervenció sobre el PMP corresponent al
segon trimestre del 2015 que s’annexa (annex 1); i del compliment del període màxim
previst en la llei.
ELS REGIDORS RESTEN ASSABENTATS
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F. Donar Compte al Ple de l’estat d’execució pressupostària del segon trimestre de
l’exercici 2015 remès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Locals, i del
compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
Atès que l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions
de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de 27 d’abril
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, preveu a l’article 16, l’obligació, de totes
les entitats locals, de remetre informació trimestral acumulada sobre l’estat d’execució dels
seus pressupostos d’ingressos i despeses al Ministeri d’Hisenda i Administracions Locals.
Atès que, tot i què les bases d’execució del pressupost 2015 de l’ajuntament no ho
preveuen, és voluntat de l’equip de govern remetre al Ple de l’ajuntament informació sobre
l’estat d’execució trimestral dels pressupostos d’ingressos i despeses.
Atès que, segons figura tant a l’informe de la intervenció municipal de data 14 de setembre
de 2015, com al propi aplicatiu del Ministeri d’Hisenda i AAPP (annexos 3 i 4), l’execució
pressupostària del segon trimestre del 2015 compleix els objectius d’estabilitat, i deute.
Vist tot l’anterior, es proposa al Ple de l’ajuntament
Primer i únic.- Prendre coneixement del contingut de l’estat d’execució pressupostària del
segon trimestre de l’exercici 2015 que s’annexa (annex 1); i del compliment dels objectius
exigits per la llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
ELS REGIDORS RESTEN ASSABENTATS
G.

Interpel·lacions, precs i preguntes

CANDI REYES MARTÍN, REGIDOR, DIU: Aquesta vegada els precs que farem des del grup
d’Acció Ciutadana, els vam entrar per registre, fent unes preguntes, per si volíeu preparar les
respostes.
El primer punt que voldríem parlar és en referència a l’institut i a l’escola Montpedrós. Estem
fent el seguiment de la licitació de l’obra de rehabilitació. Cal dir que s’han presentat 68
equips d’arquitectes, per fer aquesta ampliació i el dia 1 d’octubre s’obriran les ofertes
seleccionaran cinc equips. Des del grup d’Acció Ciutadana, com sabeu, pensem que es pot
millorar els resultats de qualsevol acte que es pugui fer a la ciutat, al poble, i entre d’altres
coses també els espais nous que generaran. Tot i que no és la part primordial del nou
projecte educatiu de l’institut, sí que és una part molt important i pensem que es pot millorar
intentant d’alguna manera influir en les idees de la pròpia Comunitat Educativa de l’institut i
l’escola en com ha de ser aquest edifici. Per tant volíem fer un prec a l’Ajuntament, a veure
si fos possible. Intentar posar-se en contacte amb infraestructures.cat o amb aquests cinc
equips d’arquitectes per intentar fer algun tipus de sessió en el que la Comunitat Educativa
del Montpedrós pogués informar de quins són els neguits o de quin és el projecte educatiu
que es vol fer. Em consta que això, fins i tot, els propis equips d’arquitectes ho agrairien
molt, vull dir, intentar influir d’aquesta manera.
D’altra banda també la gent d’Acció ciutadana ha volgut afinar, no ho vaig entrar per
registre. També hi ha un neguit Gerard, que ens han comunicat, sobretot per part dels
pares que en futur portaran als seus fill a l’institut. Nosaltres pensem que una sessió de
portes obertes no és suficient per intentar explicar quin és el projecte educatiu de l’institut,
que ens consta que té coses molt bones. Demanem a l’ajuntament ,a veure si d’alguna
manera es podria informar més de les virtuts d’aquest projecte educatiu perquè la gent,
realment, ara en el poble hi ha molts pares que s’estan pensant si porten als nens a aquest
institut o no pel que els hi ve. Clar, jo crec que tindrà coses bones si entre tots fem un bon
institut. D’alguna manera intentar obrir alguna mena de sessions informatives o de debat
perquè la gent vegi que realment es pot fer un bon projecte educatiu allà.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: En el primer cas, la primera qüestió, sincerament i
això de fet nosaltres avui hem rebut aquest document que veu entrar ahir, per tant tampoc
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no hem pogut preparar-ho molt perquè, entre d’altres coses, teníem ja previstes moltes
coses durant el dia, però el que sí que tenim compromès per part dels Serveis Territorials del
Departament d’Ensenyament, és que en el moment en el que hi hagi l’equip redactor i per
tant s’hagi conclòs el procés de licitació hi haurà un treball conjunt amb l’Ajuntament i amb
la Direcció de l’institut. Aquí nosaltres intentarem incorporar tot els àmbits de la Comunitat
Educativa que puguem, per definir els criteris i les possibilitats d’aquest projecte d’obres per
l’ampliació de l’edifici Montpedrós.
Jo, sincerament, i això és una posició personal, tinc els meus dubtes de que primer, els
nostre paper pugui anar, i encara menys com ho exposes, que és a influir als projectes que
es presenten a un concurs a una licitació pública i a més a més la capacitat que tinguem
nosaltres per intervenir en un procés que en aquests moments no està en les nostres mans
si no que està a infraestructures.cat, ni al Departament d’Ensenyament, i que a més a més
forma part d’un procés de licitació pública.
Per tant, el que sí que tenim compromès és que l’equip que guanyi aquesta licitació
treballarà conjuntament amb els equips de l’Ajuntament, amb la Direcció de l’institut, amb
els Serveis Territorials i aquí nosaltres intentarem incorporar tot l’àmbit que puguem. De
moment no està, jo crec que, ni en la nostra capacitat, ni en la nostra funció la d’influir en un
procés que està en procés de concurs públic.
Pel que fa a les portes obertes de l’institut i al projecte, en tot cas això és una cosa que no té
cap tipus de competència municipal i s’hauria de plantejar des de les AMPES, des de qui
vulgui, en tot cas nosaltres ho podem traslladar a la Direcció de l’institut, però nosaltres no
podem organitzar una explicació del projecte educatiu de l’institut ni forçar a que ho faci la
Direcció de l’institut, perquè són ells els que tenen aquesta capacitat i el coneixement del
propi projecte, i a banda jo crec que si se’ls exposa, molt probablement, no hi haurà cap
inconvenient. Nosaltres ho podem traslladar i en tot cas les AMPES, l’AMPA de l’institut
especialment, o les altres AMPES o qui sigui. A mi em consta que altres AMPES d’alguna
escola han demanat abans d’iniciar el curs reunir-se amb la Direcció de l’institut perquè faci
una explicació a les famílies del sisè curs que l’any següent passen a l’institut i no hi ha
hagut cap problema en que això es fes.
És una cosa que nosaltres no podem comprometre’ns a fer perquè no depèn de nosaltres, si
no de la Direcció i de l’equip directiu i docent de l’institut.
CANDI REYES MARTÍN, REGIDOR, DIU: Respecte al primer prec estic d’acord que no és
competència de l’Ajuntament entrar en un procés de licitació, però clar, una vegada més és
un obstacle per realment evolucionar en aquests processos.
Aquí crec que he trobat una petita esquerda, també per coneixement de com funciona. Està
molt bé el que m’has explicat i ja m’ho havien comentat i és veritat que quan l’equip
redactor hagi guanyat el concurs es podrà, d’alguna manera, parlar entre tots i allà millorar
el projecte . Cal dir , no obstant, que aquell moment ja estarà definit físicament aquest
projecte perquè aquests cinc petits el que fan és un projecte i el que guanyi serà l’edifici que
es farà. El que estem dient es que després només podrem parlar d’una petita part, però
estructuralment l’edifici, l’espai en l’edifici i com serà l’edifici amb les virtuts que podria tenir
perquè no sigui un edifici estàndard, aquesta oportunitat s’haurà perdut. Entre d’altres coses
perquè realment s’ha de seguir un programa que ja està molt, molt i molt estipulat i molt
definit pel propi infraestructures.cat. Els arquitectes segur que estarien oberts a intentar
canviar les coses i si s’influeix amb infraestructures.cat a lo millor ells també estarien
disposats a fer algun tipus de prova pilot, els hi donaran només 15 dies per fer aquest
projecte, serà fer-ho molt ràpid, serà molt estàndard la proposta.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: En tot cas, si ho han de fer tan estàndard després al
fer la redacció del projecte executiu s’haurà de plantejar moltes coses. Entre d’altres coses
tu saps molt bé que hi ha uns criteris molt marcats en el propi procés de licitació i en el propi
programa funcional que no marquem nosaltres si no que ho marca el Departament sobre
això i després hi ha un altre factor limitant que són les capacitats urbanístiques del propi
terreny, o sigui que al final l’edifici que presenten aquests cinc despatxos no diferiran molt
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l’un de l’altre perquè les opcions no són moltes. Una altra cosa és que la part volumètrica
sigui la que és i la distribució d’espais al final tens marcada una legislació que et diu com han
de ser en funció dels grups i el que hem d’intentar es veure com es modifica això, però jo
crec en un concurs públic intentar fer això de forma absolutament equilibrada entre tots els
equips i tot plegat, jo no sé com es fa això, però .
CANDI REYES MARTÍN, REGIDOR, DIU: En algun moment s’ha de començar. És una cosa
que no es fa, efectivament.
JUAN RAMÓN VÍLCHEZ ENRÍQUEZ, REGIDOR DE SERVEIS SOCIALS, SANITAT I CONSUM,
DIU: Començar en un procés d’adjudicació nostre seria fàcil, però començar aquest procés,
nosaltres, en un procés d’adjudicació d’una altra administració, la veritat és que no sé com
es podria fer. Jo, per la meva feina faig molts processos d’adjudicació i no acabo de veure
com podríem incidir nosaltres en cinc empreses 100% objectius, no subjectius, perquè cap
de les empreses pensés que nosaltres estem influint de manera determinada, és que no sé
com fer-ho. M’ho estava imaginant i pensava, com en un concurs extern de nosaltres,
nosaltres hi podem influir. És una mica complicat, la veritat.
CANDI REYES MARTÍN, REGIDOR, DIU: Volia transmetre-ho perquè volia fer-ho com una
iniciativa, com a ciutadà, parlar amb aquest cinc col·legues i explicar-los la situació i fer una
reunió amb ells fent un cafè.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Això em sembla molt bé, però això és una iniciativa
que pots fer tu com a ciutadà, però nosaltres no ho podem això.
CANDI REYES MARTÍN, REGIDOR, DIU: Sí ho entenc. Ho he dit com a anècdota de dir, com
es pot fer? Jo tampoc ho sé. Però pensem-hi si que pensem que realment pot millorar.
JUAN RAMÓN VÍLCHEZ ENRÍQUEZ, REGIDOR DE SERVEIS SOCIALS, SANITAT I CONSUM,
DIU: Però és que nosaltres legalment, segurament no ho podem fer, ho hauríem de mirar,
però jo crec que seria pràcticament impossible que nosaltres puguem incidir en quin dels cinc
pot guanyar. Ens podríem decantar...
MIQUEL CARRIÓN MOLINA, REGIDOR, DIU: Jo crec que el Candi està parlant d’innovació, el
Candi està parlant de fer coses que no es fan. El Candi està parlant de que si li hem de fer
un vestit a una persona, el mesurem l’alçada, les amplituds i tal, però no parlem amb ell, ni
de quins colors li agrada, ni de quins vestits li agraden, està parlant d’una cosa diferent.
Llavors, en un procés de licitació ell ha proposat, parlem amb infraestrucutres, els hi
plantegem, podem fer una sessió conjunta totes les empreses amb el director, amb la
Comunitat Educativa, una visita conjunta, no sé, donar una mica de valor humà, posar una
mica d’ànima a la construcció i al disseny pel nou institut.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: En tot cas hi ha un element que és indispensable en
la pròpia explicació, o sigui que el dia 1 d’octubre hàgim de presentar això, és materialment
complicat i després, tenim el compromís de que una vegada surti l’empresa que no haurà fet
més que un esbós, una proposta inicial per fer l’executiu, hi haurà un procés similar en el
que es planteja, per tant, jo posaria l’esforç en aquesta situació i no m’embolicaria en una
cosa que es complexa i fins i tot plantejada amb celeritat i amb l’escenari que tenim en
aquest moments, jo crec que, fins i tot, fregant la inviabilitat.
JESÚS BLANCO I FLÓREZ, REGIDOR DE RECURSOS HUMANS I CONVIVÈNCIA I SEGURETAT,
CIU: En tot cas, jo crec que un dels temes que més ens preocupa és el compliment de les
dates que vam plantejar, vull dir, jo crec que aquesta seria una prioritat que nosaltres
hauríem de vetllar més que el tipus de disseny de l’edifici, per què? Perquè els cursos van
avançant i les necessitats que tenim d’escolarització també. Jo crec que aquesta sí que és
una prioritat nostra.
CANDI REYES MARTÍN, REGIDOR, DIU: No estic d’acord. L’important és el resultat. És com
les obres de la plaça Constitució, a mi, sincerament, els problemes que estan dient molta
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gent de que no acaben, realment això no és tan important, l’important és quina plaça
tindrem després. Jo crec que l’institut, al final, l’important serà quin institut tindrem després.
JESÚS BLANCO I FLÓREZ, REGIDOR DE RECURSOS HUMANS I CONVIVÈNCIA I SEGURETAT,
CIU: per mi la importància està en que el curs vinent, al 2016-2017, estiguin fetes les
estructures necessàries, que és el compromís, i més sabent els incompliments que hem
tingut aquests anys, tan com el que ens construirien un institut nou i altres qüestions. Per mi
aquests sí que és la prioritat i per mi la prioritat és que quan hi ha la previsió de que hi hagi
un primer de batxillerat, aquest primer de batxillerat estigui al municipi. I aquí és on hem de
posar nosaltres la “carne en el asador” per molt compromís que hi hagi del Departament, per
què? Perquè de vegades els agafes en un compromís, podem dir que tenen uns diners, però
això ho encarreguen a altres, infraestructures.cat, etc...
Per l’experiència els tempus són molt importants i el que és necessari és garantir
l’escolarització i és molt important el projecte educatiu i aquesta és la base del futur.
MIQUEL CARRIÓN MOLINA, REGIDOR, DIU: Tenim una altra qüestió relacionada amb el Pla
de Mobilitat Urbana Sostenible.
Aquests dies ens hem assabentat de que hi ha un nou projecte il·lusionant, relacionat amb
l’eficiència energètica de l’Ajuntament, que paga l’Àrea Metropolitana, en fi, és important que
hi hagi aquest tipus d’il·lusió, però suposo que aquesta mateixa il·lusió fa X temps quan es
va aprovar el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: I hi és.
MIQUEL CARRIÓN MOLINA, REGIDOR, DIU: Correcte, doncs me’n alegro saber-ho, perquè és
un Pla que voldríem saber en quin punt està, perquè després de les dos sessions
participatives que va haver i la diagnosi que fa mesos que està penjada a internet, un
ciutadà es penja al febrer d’aquest any i sol·licita informació per saber en quin estat està i
no rep resposta i torna a fer-hi ara fa un mes i tampoc rep resposta i aquell Pla que
semblava tant participatiu i tant engrescador està absolutament, des de la perspectiva del
ciutadà, congelat.
Llavors, la primera qüestió era, en quina situació està aquest Ple de Mobilitat? Quan es faran
aquestes dos sessions previstes i relacionades amb les propostes per solventar els problemes
de mobilitat del poble?
Per altra banda, com sabeu, nosaltres tenim el neguit i ho hem traslladat en alguna ocasió
també en aquesta sala de crear una comissió local relacionada amb el seguiment del futur
tall de la BV-2002 i entenent que aquest tall generarà un problema de gestió substancial al
poble, esperem que sigui el mínim, però entenem que passarà, creiem que és el bon
moment per fer una reflexió de si podem fer servir més el transport públic, perquè aquest
poble com sabeu, el 80% dels moviments són en vehicle privat, i n’hi ha molt de moviment,
és a dir, és un poble amb molta mobilitat. Aquesta realitat fa que aquesta situació futura
pugui ser un moment en que col·lectivament puguem perfeccionar com millorar el transport
públic, com millorar la BV-2002, solucionar el tema de la mobilitat entre centres, sobretot de
Cesalpina, Sant Roc i altres barris que tenen un mobilitat bastant complicada, el tema de la
zona 1, etc...
Aquest plantejament ja ens el veu avançar i de fet, avui, hem rebut una convocatòria que de
fet subscrivim al 100% de que a nivell veïnal doncs també es recolzarà, també s’impulsarà
per part de la secció veïnal, per tant en aquest caldo de cultiu, en aquest neguit col·lectiu el
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible pot jugar un rol molt important si està ben dissenyat i si
està ben interlocutat amb la població més enllà de fer la diagnosi i penjar-la a la web, que ho
entenguem bé, que puguem demanar més informació, el que insisteixo, al febrer ciutadans
van demanar més informació sobre freqüències, sobre dimensionaments de gent a anava als
autobusos en determinats itineraris i no s’ha rebut cap resposta.
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GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Per començar, em sembla bastant gratuït considerar
que no hi ha il·lusió en aquest projecte, em sembla que s’ha entès.
Aquest projecte té diferents fases una era la de la diagnosi. Aquesta diagnosi es va retornar
a través d’uns processos d’unes sessions de participació tan anteriors a la diagnosi com
posteriors i actualment està en la fase de redacció de les propostes. La setmana vinent,
evidentment tot procés participatiu tal com es planteja i el plantegen les pròpies especialistes
en un període electoral es va aturar, en el període d’estiu també, la setmana vinent tenim
una reunió amb l’equip el qual la Diputació va encarregar aquest procés i amb els propis
tècnics de la Diputació i ens portaran la proposta de document de propostes que serà el que
obrirà la segona fase de sessions, de presentació d’aquestes propostes que excepcionalment,
perquè no ha passat a cap municipi, sempre es fa una sola presentació, nosaltres tenim en
compte el debat i la singularitat que hi ha en l’àmbit de la colònia Güell es farà dues sessions
de presentació de propostes una a la Colònia Güell i una altra pel conjunt del municipi.
Per tant, el projecte no s’ha aturat si no que hi ha hagut un temps en el que s’han estat
preparant les propostes per part de l’equip redactor. L’equip redactor és el que porta la
gestió a la web que es va obrir amb tot això. En tot cas, com que la setmana que ve tenim
reunió preguntarem si és que hi ha hagut algun inconvenient perquè si aquestes qüestions
ens haguessin arribat a nosaltres, òbviament, les haguéssim respost.
Ni s’ha aturat el procés, ni hi ha una pèrdua de sentit ni d’intenció en el desenvolupament
d’aquest procés.
Senzillament ara passem a la segona fase i això obrirà tot el seguit.
Sobre el capteniment del govern a la proposta de la comissió local, nosaltres ho hem dit tan
a la Comissió Informativa com a la Junta de Portaveus, a nosaltres ens consta perquè a més
a més hem participat en algunes assemblees en les quals s’ha treballat que l’Associació de
Veïns de Cesalpina i després la incorporació de l’Associació de Veïns del Casc Antic, fa temps
que van començar a plantejar no el tema de la BV-2002 si no el debat sobre les freqüències
de us i la zona 1 tarifària al municipi, per tant, tota la qüestió de l’anàlisi del transport públic
al municipi i a més a més hi van afegir després tot el, jo diria, el desastre previst amb tota la
qüestió del tall de la BV-2002, perquè realment és una situació que generarà un conflicte de
mobilitat molt important.
Com deies, aquestes associacions de veïns que ja havíem explicat, el que passa és que no és
una iniciativa del propi Ajuntament ni del Govern, doncs tenen preparada una proposta de
manifest o de document per llançar a la població. Inicialment han convocat a les entitats pel
dia 4, i coincideix amb la bicicletada i l’exposició de l’ACNUR, tenim molta feina el dia 4, però
han proposat una trobada amb les entitats del poble per iniciar el recorregut de les tasques
que s’han de fer, no només per informar i tot això si no de fet plantegen directament que hi
hagi mobilització al respecte d’aquest tema.
Per part de l’Equip de Govern tot el suport, i així ho va explicar el Bonastre a l’últim Ple i com
a Progrés va intentar explicar-ho a l’Actualitat de setembre, entenent que això ha de ser un
moviment ciutadà, que el que ha funcionat moltes vegades en aquest poble és la suma,
l’empenta o el valor afegit que té el moviment ciutadà amb l’acció de l’Ajuntament. En tot
cas aquí ens hi podem sumar com a grups municipals, com a grups de poble, com a entitats,
com a govern nosaltres hem de mantenir la posició institucional i que tenim, fent tota la
força que puguem i podem anar més enllà si tenim tota la col·laboració d’una plataforma
com la que s’està promovent.
Amb això, nosaltres ja ens hem barallat moltes vegades i hem arribar, figuradament, a
partir-nos la cara amb el Ministerio, ho seguirem fent i si tenim el suport de la ciutadania, de
les entitats i d’una plataforma com la que s’està constituint, doncs probablement podrem
obtenir millors resultats.
JOAN BONASTRE I FORT, REGIDOR DE MEDI AMBIENT I PATRIMONI, DIU: Només vull
comentar que el Ple que comentaves, que crec que va ser el Ple del mes de juliol, hi havia

PLENS. LEGISLATURA 2015-2019. Pagina 36 de 44

una certa, vaig entendre, una certa disposició a compartir el criteri de que realment si es
formava una plataforma ciutadana com vam dir en aquell moment, fent memòria del que va
ser la plataforma contra el cementiri químic de Massó i Carol, i apuntàvem que d’alguna
forma pensàvem que aquesta era la manera més idònia i que podia esdevenir més efectiva.
Jo crec que la Comissió Local de Seguiment o totes les comissions que es puguin crear sobre
aquest tema o sobre qualsevol altre tema doncs, evidentment, seran benvingudes per l’Equip
de Govern i per totes les forces polítiques, però des del punt de vista tàctic i des del punt de
vista estratègic, entenem que l’Ajuntament, el Consistori, l’Equip de Govern té determinades
limitacions i jo crec que aquestes limitacions no les té la ciutadania com a moviment
vertebrat. Jo crec que és allà, fonamentalment, on hem de, tots plegats, concentrar les
forces i les esperances sense que això vulgui dir en cap moment una negativa a la comissió
que vosaltres apunteu.
Jo crec que, realment, en aquesta reunió del dia 4, d’aquí ha de sortir aquest moviment
articulat i que realment, també sota el mateix criteri, sota la iniciativa de la pròpia
ciutadania, i crec que nosaltres el que hem de fer, és estar al darrera i apretar aquí.
CANDI REYES MARTÍN, REGIDOR, DIU: Teníem un altre tema, que també hem passat per
registre.
En referència al patrimoni històric-arquitectònic de Santa Coloma. Una novetat que hem
tingut ahir, la campanya que vam iniciar d’intentar salvar l’escola de la Colònia Güell en el
moment que es va celebrar el desè aniversari de la inclusió de la Cripta en la UNESCO, Cripta
Gaudí, vam fer ofensiva a moltes organitzacions diferents de protecció de patrimoni, que
estan interessades en que el patrimoni no caigui i que hem tingut resposta d’algunes i hi ha
una en concret que ens sol·licita una visita, per poder veure, per poder parlar i entre tots
intentar buscar mitjans de finançament o de maneres de poder abastar aquest tema.
Avanço que m’han donat dos dates, que són el 3 d’octubre i el 14 de novembre, si en cas ja
ho entraria per registre com a petició per poder accedir a les escoles en la mesura que sigui
possible, des del punt de vista de la seguretat.
Dit això, tenim algunes preguntes, ho resumiria en una, què s’està fent des de l’Equip de
Govern? A part del que ja sabem, que hi ha un projecte redactat i s’està a l’espera de que
algú... si s’està fent alguna iniciativa més per poder rehabilitar aquest edifici.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: En tot cas estem fent el que fa temps que fem,
especialment des de que vam poder disposar del projecte que ens permet explicar a la gent
l’abast que té la intervenció que s’hi ha de fer. Per tant, seguim picant portes, seguim
llançant àncores per veure si trobem algun tipus d’ajuda o algun tipus d’aliança o de suport
per poder, no només afrontar la recuperació d’aquest edifici de les escoles i de la casa del
Mestre, si no tota la resta del patrimoni que tenim en el municipi que requereix d’algun tipus
d’intervenció. Per tant, seguim treballant en la mateixa línia i amb alguna àncora enganxada
en algun possible projecte. Hi ha hagut ocasions anterior en les que hem estat en la mateixa
situació de veure alguna llum al final del túnel, jo diria que ara hi ha una que és una mica
més brillant que les altres però s’haurà d’anar veient.
En tot cas en “què està fent l’Equip de Govern per la recuperació del nostre patrimoni?” en
tot cas en Joan que és l’encarregat de Patrimoni pot explicar, però hi ha una cosa que sí que
podem anunciar i que jo crec que és un significatiu salt endavant respecte a tot el que hem
fet anteriorment, que és per primera vegada a l’Ajuntament tenim una dedicació parcial d’un
tècnic que estarà destinada a Patrimoni, per buscar recursos, per buscar el que convingui i
per també fer, no només aquesta de recuperació si no la tasca de difusió, de coneixement,
d’exposició a la ciutadania, especialment Santa Coloma, però també tota la que hi hagi
interessada en el nostre ric patrimoni per poder posar-lo més en valor.
JOAN BONASTRE I FORT, REGIDOR DE MEDI AMBIENT I PATRIMONI, DIU: Crec que hem de
celebrar que finalment s’hagi pogut resoldre aquest tema. Era bàsic poder tenir una persona
dedicada a un aspecte tant important de la vida col·lectiva d’aquest poble, com són els
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temes de Patrimoni. Per limitacions pressupostàries, etc.. és una dedicació parcial, seran
unes quantes hores, setmanalment, que aquesta persona es podrà dedicar en aquest tema.
També hem de dir que realment la regidoria de Patrimoni té voluntat de treballar sobre els
aspectes fonamentals del patrimoni cultural que té aspectes importantíssims a la Colònia
Güell, però que en té d’altres com les masies, l’església de Santa Coloma, com el Castell Nou
de Cervelló, com el patrimoni documental, com el patrimoni intangible, abans en parlàvem,
la Festa de la Cirera, la Festa del Modernisme, etc... i en té una altra part tant important com
és el patrimoni natural, com és el tema del riu o de les muntanyes o del Parc Agrari.
És a dir, jo crec que des d’aquesta regidoria es tenen les idees clares, són idees també que
venen de l’aportació i del treball i de la col·laboració de persones destacades del municipi, jo
crec que gairebé tots els coneixem i per això necessitem dues coses, una és, persones que hi
puguin treballar directament, en aquest cas no potser com ens hauria agradat però almenys
com ha estat possible hem trobat una primera solució i després hi ha un altre tema que
també és important que evidentment són els recursos econòmics.
Això és així. Clar que ens podem preguntar que com una població, un poble com el nostre,
amb tots aquests valors que us he esmentat, no ha pogut en un altre moment dedicar
partides econòmiques per aquest tema i la veritat és que la resposta tampoc és molt
complicada. Les limitacions econòmiques, les necessitats d’atendre altres elements que,
encara que soni una mica malament, eren prioritaris, el funcionament del poble i de la
qualitat de vida dels seus ciutadans, no dóna per més.
Vull dir que segurament el tema del que és la inclusió pressupostària, ja no dic suficient però
almenys decidida veurà la llum al pressupost de l’any que ve. Mentrestant estem començant
a fer coses.
Hi ha d’altres preguntes que suposo que estan encaminades en aquest sentit que si voleu ja
les enfilo.
El tema de la Taula de Patrimoni, o preferiu fer la pregunta.
D’acord.
Ho dic per la pregunta que fèieu, preguntàveu per la Taula de Patrimoni. Ho torno a dir, és
voluntat de l’Equip de Govern. És voluntat d’aquest regidor de que la Taula de Patrimoni
segueixi funcionant i segueixi endavant.
Jo us vull dir una cosa, i no vull que se m’entengui malament, tinc una mica de mania de
vegades amb aquella voluntat de crear comissions, taules que una mica no se sap ben bé
quina és la intenció, és a dir, la filosofia, la idea, el plantejament és intrínsicament bo però,
tornem a lo mateix, si després no tenim els recursos per materialitzar aquelles aportacions
que els ciutadans, les entitats i demés han estat debatent. Hem estat per trobar-nos, quedi
clar que no estic dient que el que s’ha fet fins ara de la Taula de Patrimoni sigui això, ni molt
menys, però per trobar-nos i explicar-nos històries, que a tots ens interessen molt, per això
ens podem trobar per prendre un cafè.
El que vull dir és que jo crec que l’important és que tot aquest esforç és enormement
benvingut. Hi ha moltes persones que de ben segur estan molt més preparades, per
descomptat, que jo per aportar elements al debat i a la discussió del patrimoni de Santa
Coloma.
A mi el que m’agradaria és que realment tot això després no quedi reflectit en un paper i es
converteixi en realitat. Per crear frustracions, per veure que després no, no. Jo crec que hi
ha una cosa bàsica, que és poder assignar. Aquestes coses jo crec que han de ser paral·leles,
de poder avançar el tema de la Taula amb el tema d’anar creant.
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Hi ha coses que ja s’estan fent, com la recuperació de patrimoni audiovisual. Aquest és un
tema que ja es va fer un primer treball sobre això. Tenim més coses obertes com el parc
audiovisual, la Filmoteca Nacional de Catalunya, etc... vull dir que ja hi ha coses.
Hi ha un tema també de la participació de Santa Coloma a les jornades europees del
patrimoni que concretament organitzem una visita a la fàbrica de la Colònia el dissabte 10
d’octubre, si no ho dic malament, i anem avançant.
Però ho torno a dir, dotació humana i dotació econòmica. Si em permeteu que expressi el
que penso, alguns sabeu que m’agrada dir-la, trobar-nos per pelar la pava, evidentment no
és el desig de tots.
Amb aquest propòsit estic convençut de que us podrem anar donant informació i invitació a
la participació a tota la ciutadania, a tots els grups perquè puguem fer que un tema tant
important com és el patrimoni, torno a dir, patrimoni cultural i patrimoni natural, amb els
dos grans fronts que tenim, les muntanyes i el riu.
Tenim feina i ganes de fer-la.
CANDI REYES MARTÍN, REGIDOR, DIU: Totalment d’acord en que la Taula de Patrimoni ha
de ser una eina útil, sinó no té sentit.
Precisament per això era la pregunta. Què farem amb la Taula de Patrimoni? La treballem
entre tots per a que realment sigui una feina útil? Jo estic disposat a treballar-hi.
JOAN BONASTRE I FORT, REGIDOR DE MEDI AMBIENT I PATRIMONI, DIU: Jo i l’Equip de
Govern estem absolutament encantats de que sigui així, de rebre aportacions i de treballar
per obtenir resultats.
També és cert que hi ha gent que ens ha dit que determinats aspectes, estaria bé que,
poguessin ser informats per la Taula de Patrimoni. Determinats aspectes que tenen a veure
amb determinades actuacions urbanístiques, en determinades actuacions de caire...
intervencions al front del riu, etc...
No hi haurà problema. Segur que ens hi trobarem. Gràcies.
MIQUEL CARRIÓN MOLINA, REGIDOR, DIU: Sobre aquestes noves informacions un parell de
qüestions.
La persona que es dedicarà a aquesta qüestió es pròpia de l’Ajuntament o s’ha de fer algun
procés de provisió o selecció?
L’altra qüestió és que ens consta que ara els ajuntaments estan preparant projectes pel fons
FEDER, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, que és un fons excepcional per poder
fer desenvolupament local, és a dir, en aquest cas, i si ens referim a patrimoni i el cas que el
Candi posava sobre la taula, les escoles de la Colònia, doncs més enllà d’un projecte turístic
o d’un projecte de desenvolupament local relacionat amb l’educació o amb el que sigui que,
òbviament, fruit d’una estratègia, pot posar en valor l’edifici perquè es Capítol VI, és a dir,
permet una inversió substancial aquest tipus de projectes.
Llavors, fins a quin punt heu valorat treballar un projecte FEDER centrat amb això? I
òbviament si teniu qualsevol barrera, en aquest sentit, compteu amb la població.
Una cosa que volia afegir és que nosaltres ens sentim molts ciutadans, de vegades es fa
dicotomia entre ciutadans i Ajuntament, clar, nosaltres no som partit, som ciutadans, llavors,
de vegades aquesta dicotomia se’ns fa difícil. En aquest sentit quan es planteja que hi ha
àncores que cada vegada poden ser millors però és enigmàtic perquè, òbviament, forma part
d’una gestió interna de calaixos i de portes en dintre, com és normal en una gestió pública
convencional. O quan es parla de que ja es donarà informació, peu a la participació nosaltres
conceptualitzaríem les solucions diferent, de baix cap a dalt, és a dir, hi ha persones
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preocupades per l’edifici de les escoles que tenen criteri i coneixement del poble? Sí. Podem
agafar un grup de cinc o sis i que aquestes persones siguin els ambaixadors de donar solució
a aquest tema? D’anar a reunir-se amb un altre, de moure’s, és a dir, la participació activa
de la ciutadania. Això és una reclamació que us trobareu de forma recorrent, però compteu
amb això.
Nosaltres voldríem ser catalitzadors d’aquest tipus d’iniciativa, perquè moltes vegades passa
que els polítics gestionen però hi podria haver una forma perquè la ciutadania participéssim
activament, però activament amb tota la informació.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Començant per aquest apunt final, qui vol aportar
alguna cosa no ha trobat mai cap tipus de dificultat amb aquest Equip de Govern amb el poc
temps que porta, però amb l’anterior tampoc i de fet algunes de les propostes que hi hagut
sobre la Casa del Mestre, específicament, ha sortit de gent del poble que ha vingut a
presentar-nos una proposta que ha vingut a interessar-se, a dir que tenia una persona
interessada en no sé què.Cal dir que al respecte que s’ha rebut, tan al ciutadà com a la seva
proposta, com als proposants tan per les antigues escoles com a Torre Salbana com al Casal
de les Monges. O sigui, que aquesta via ha existit sempre i igual que tots els ciutadans que
han volgut i han tingut alguna possibilitat ho han fet, estarem absolutament oberts a tot. Al
final el que interessa és que es trobi una solució i que es pugui recuperar aquests edificis.
Pel que fa al FEDER, com sabeu, nosaltres no podem presentar-nos directament al FEDER
perquè està limitat a municipis de més de 20000 habitants i ho hem de fer a través del
paraigües o d’una suma de municipis o com s’ha fet fins ara. Aquesta és una línia que és la
que tenim oberta, a través del Consell Comarcal i nosaltres tenim una proposta traslladada al
Consell Comarcal i d’aquí uns dies, no sé exactament quan tenim reunió amb la gerent del
Consell Comarcal per exposar la nostra petició en aquest sentit. Hem parlat també amb
altres pobles que podrien sumar-se a un projecte conjunt a l’àmbit del patrimoni i de la
promoció de l’interès turístic del patrimoni de la comarca i per tant faltarà que puguem
trobar, primer, l’aliança del Consell Comarcal i segon un projecte que puguem compartir tots
els municipis. Si nosaltres anem amb la idea de poder rehabilitar les escoles, difícilment
trobarem altres municipis que se sumin únicament a això. Per tant, hem de construir un
projecte conjunt i hem de veure quin és el paper que pot jugar cadascú.
Ja en ocasions anteriors hem treballat conjuntament amb altres municipis, a través de del
paraigües del Consell Comarcal, per projectes FEDER, per projectes RIS i en aquesta ocasió
tenim la via de sol·licitud i de presentació d’algun projecte conjunt amb altres municipis
oberta.
JESÚS BLANCO I FLÓREZ, REGIDOR DE RECURSOS HUMANS I CONVIVÈNCIA I SEGURETAT,
CIU: Respecte a la persona que es farà càrrec d’aquesta feina, en principi la descripció del
lloc treball, tenim a l’ajuntament la persona tècnica de Cultura, que també tenia assignat,
dintre de les seves possibilitats atendre temes de Patrimoni. En el període anterior s’ha fet el
que s’ha pogut fer. Aquesta persona degut que s’ha incorporat d’una baixa maternal ha
tingut una substitució. Aquesta substitució s’ha fet a través de concurs d’una bossa de
treball. Com he dit s’acaba d’incorporar la tècnica de Cultura que té assignat també els
temes de Patrimoni, ha demanat una reducció horària per maternitat i el que fem és que la
persona que ha estat fent la substitució, igual que hem en Comunicació i en altres situacions,
li adjudiquem el còmput d’aquesta reducció d’hores que té la tècnica de Cultura per fer-se
càrrec de Patrimoni. És una persona que ha estat treballant fins ara i està qualificada en
quan a la formació per poder desenvolupar tasques en quan a Patrimoni.
JOAN BONASTRE I FORT, REGIDOR DE MEDI AMBIENT I PATRIMONI, DIU: Volia fer una
apreciació en el sentit de que comentes que vosaltres no sou una formació política i sou
ciutadans i jo em permeto dir que nosaltres també som ciutadans. En primer terme som
ciutadans, ciutadans que en aquest moment per les circumstàncies i per la nostra opció
personal estem al davant d’unes responsabilitats de caire polític en aquest ajuntament.
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Crec que queda clar i no crec que tampoc sigui gaire oportú aquesta distinció que no és la
primera vegada que feu entre ciutadans i polítics. Nosaltres som ciutadans amb una
responsabilitat política que intentem portar a terme de la millor manera que sabem.
MIQUEL CARRIÓN MOLINA, REGIDOR, DIU: Una altra qüestió és en relació a la deixalleria
municipal, que la licitació deu estar a punt de tancar-se. Era saber i que es manifestés en
quina situació està i nosaltres exposar, particularment, també la inquietud de que en
properes ocasions considerem que en la redacció dels plecs de clàusules seria convenient
introduir qüestions més relacionades amb la qualitat, amb les propostes tècniques, amb
l’avaluació de qüestions qualitatives de gestió que entrin més en detall que estrictament la
precisió econòmica. Jo ja sé que això és complexa i que genera descontent segurament amb
qui vol la màxima objectivitat perquè tot el que sigui una apreciació sempre és subjectiu,
però en qualsevol cas facilitaria que, o bé empreses locals, o bé empreses dels col·lectius de
l’economia social, o bé empreses que implementin determinades innovacions en la gestió
puguin passar per davant d’empreses que estrictament ofereixen el preu més baix.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: En tot cas la Mesa de Contractació ja va obrir la
classificació de l’adjudicació de la gestió de la deixalleria i per tant falta el tràmit de
formalització. En tot cas el senyor secretari pot informar de l’estat exacte de l’adjudicació,
però falta només la concreció de la contractació de la nova empresa i, en tot cas, jo voldria
fer un matís. En l’escrit parleu de pliques, parlaves dels plecs, jo crec que una cosa que a
més a més ja ha passat anteriorment i que és el nostre àmbit, i quan dic el nostre dic els
dels polítics i els ciutadans és el de definir els criteris, les línies marc que ha de tenir la
contractació que sigui. Després, els plecs de clàusules són una cosa que reflexa les línies que
políticament s’estableixen però és un àmbit mol tècnic en aquest sentit. Quan vinguin nous
processos d’elaboració de plecs, tenim una Junta de Portaveus, tenim la interlocució, tenim
la capacitat de parlar sobre quins criteris o quines línies mestres donem en aquests
processos de licitació.
I, en tot cas, això permetrà incloure clàusules del tipus que deies valorant també les
dificultats que això genera, és a dir, en un contracte tant senzill com el de contenidors de
recollida de roba de segona mà, un criteri interpretable amb una certa subjectivitat va
generar un contenciós i una denúncia del procés de licitació, és a dir, no és que sigui senzilla
comoditat, s’ha de fer molt ben fet tot el que es fa i hi ha coses que malgrat puguin ser una
voluntat, puguin ser un interès o puguin ser una proposta per tirar endavant, generen
situacions molt complexes. Un contracte tan senzill com el de recollida de roba, que potser
són cinc o sis contenidors i que va estar impugnat per un criteri objectivament poc subjectiu,
jo diria.
JUAN ANTONIO GIL LEMUS, SECRETARI, DIU: Pel que fa referència al procés de licitació es
va procedir a l’obertura del sobre núm. 1 que és la documentació administrativa.
Es va procedir a l’obertura del sobre núm. 2, que només hi havia un sobre perquè tots els
criteris eren objectius, no únicament el preu, però eren objectius, és a dir, exempts de
judicis de valor. Es va donar trasllat a la tècnica competent perquè emeti l’informe i
properament i properament es tornarà a reunir la Mesa de Contractació per proposar a
l’òrgan de contractació, és a dir, a la Junta de Govern Local l’oferta econòmicament més
avantatjosa.
CANDI REYES MARTÍN, REGIDOR, DIU: Un últim punt.
Aquest és un punt que a l’últim moment ens ha demanat gent, fem de portaveus de diferents
persones que estan inquietes per saber quan s’acaben les obres de la plaça Constitució.
Simplement faig una pregunta general, no entro en detall, ja us vaig passar per escrit el
detall, és una mica d’informació genèrica, termini d’acabats, de quina valoració feu de
l’empresa constructora que ho està fent, si hi ha algun problema.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Si començo a fer la llista de problemes no acabarem.
Sincerament.
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Quan s’acabarà l’obra? No m’atreveixo a dir-t’ho. Estem en aquest punt. És una empresa, i
ho dic encara que consti en acta, impresentable que ha generat moltíssims problemes, que
no ha complert amb la majoria dels acords, dels compromisos que ha adquirit amb la
Direcció facultativa, ja no només amb l’Ajuntament, amb la Direcció facultativa, amb els
Serveis Tècnics de l’ajuntament, amb la regidora de Via Pública, amb l’alcalde, no ha
complert res del que deia i això està generant una situació problemàtica perquè des de la
primera reunió, la primera frase que van sentir els senyors d’aquesta empresa quan van
arribar a Santa Coloma és que estàvem intervenint en un dels punts més complexos del
municipi i que per tant els hi demanàvem que intervinguessin amb correspondència amb
aquesta situació, per tant, que hi posessin mitjans, que fossin atents, que facilitessin al
màxim el funcionament de l’entorn d’aquesta obra i probablement els hi hem repetit més de
vint-i-cinc vegades i no ho han canviat cap de les seves actuacions.
És cert que van canviar l’equip tècnic a mitjans d’estiu i la cosa ha anat millor, però hi ha uns
vicis adquirits des de l’inici de l’obra que estan apareixen.
Teòricament aquesta setmana s’havia de pavimentar. No s’ha pogut acabar de pavimentar
perquè en el procés de pavimentació han sortit vicis ocults que ho feien impossible i, per
tant, sincerament, no puc dit una data perquè ahir ens van dir que dilluns asfaltaven, avui és
el dimarts.
S’acabarà dintre del mes d’octubre i tot lo ràpid que nosaltres puguem garantir que sigui, ara
no per fer-ho més ràpid acceptarem determinades coses que ens intenten colar.
CANDI REYES MARTÍN, REGIDOR, DIU: Gràcies per la informació.
Una última cosa. Llavors esteu pensant en fer servir les clàusules de penalització.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: Evidentment. No tenim cap tipus de mania en fer-ho
perquè si hi hagués hagut o haguéssim notat alguna situació que dificultava el
desenvolupament de l’obre o un esforç de l’empresa per superar determinades coses, dius –
anem tots a sumar – però no ha estat així i evidentment aplicarem les clàusules que
existeixen. Com deies en l’escrit, això no vol dir que sigui una contractació fraudulenta,
aquest concepte no hi cap, però sí que aplicarem les possibilitats que ens dóna el contracte
per penalitzar per cada dia de retard l’execució de l’obra.
CANDI REYES MARTÍN, REGIDOR, DIU: perdona, però lo de fraudulenta sí que pot ser. No sé
el secretari que opinarà, però si un dels criteris de valoració és el lliurament de l’obra amb
anterioritat a la data que es posi en els plecs i això s’afavoreix amb puntuació, per tant
aquesta empresa ha guanyat respecte d’altres, perquè ha tingut aquesta aportació, si
aquesta aportació no la compleix, entenc que fins i tot, no sé que n’opina el secretari, que la
resolució del contracte es podria fer efectiva. Per això vam posar fraudulent.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: En tot cas hi ha un criteri inclòs en el contracte de
penalització en cas d’incompliment del calendari, que això en un contracte general sense la
millora de reducció de temps s’aplicaria a partir de tal data, en aquest se’ls hi aplica a partir
de la data que van donar com a data final d’obra reduint el termini.
JUAN ANTONIO GIL LEMUS, SECRETARI, DIU: Precisament no hem de confondre la utilització
de criteri de reducció de termini com un criteri avaluable, és un criteri que s’utilitza com deia
el senyor alcalde, és a dir, aquest criteri, la imposició de penalitat, s’hagi utilitzat aquest
criteri per guanyar punts com si no.
Això tècnicament és un incompliment contractual. Però no tot incompliment contractual ens
condueix a una resolució del contracte, perquè resoldre el contracte significa que – senyors,
no treballin més, deixem l’obra a mig parar i després l’Ajuntament ja decidirà què fa – per
tant s’ha de valorar i quan es valori, és a dir, tota resolució és un incompliment contractual
però no tot incompliment contractual provoca una resolució de contracte. Dintre de la
legislació, crec recordar que, ha de ser un incompliment greu, culpable i continuat. En tot
cas, ja el mer fet d’incomplir el termini, bé sigui una empresa que s’hagi aprofitat de la
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puntuació per reduir o per guanyar punts com si no, és a dir si s’hagués adjudicat a una
empresa que hagués guanyat i s’hagués compromès amb el termini que marcava el projecte,
la penalitat és la mateixa.
El que s’ha de fer ara és que l’alcalde faci us de les possibilitats que dóna el Plec i imposar
les penalitats que marca el Plec.
A part, la resolució del contracte és una resolució una mica traumàtica, perquè resoldre
significa deixar el contracte penjat a mig termini. La resolució està pensada per
incompliments greus i continuats.
Jo jurídicament no m’atreviria a dir si el mer incompliment d’un termini d’execució del
contracte, penalitat sí però resolució no. No té res a veure amb la contractació fraudulenta,
perquè, en tot cas, quan s’adjudica tu no saps si compliran o no.
GERARD SEGÚ LÓPEZ, ALCALDE, DIU: En tot cas esperem que s’acabi aviat, per la nostra
salut, la dels veïns i la dels comerciants.
LOURDES RUIZ DOMÍNGUEZ, REGIDORA, DIU: Sobre el tema que hem parlat abans del
tècnic de Patrimoni. És que no ho tenia molt al cap i he mirat la web. Com s’ha fet la difusió
per cobrir aquest lloc de treball? No dic el del tècnic de patrimoni, si no anteriorment la
substitució que comentaves de la baixa de la tècnica de Cultura.
JESÚS BLANCO I FLÓREZ, REGIDOR DE RECURSOS HUMANS I CONVIVÈNCIA I SEGURETAT,
CIU: Es va fer un procés.
LOURDES RUIZ DOMÍNGUEZ, REGIDORA, DIU: Es va publicitar? Es va fer una entrevista?
JESÚS BLANCO I FLÓREZ, REGIDOR DE RECURSOS HUMANS I CONVIVÈNCIA I SEGURETAT,
CIU: Vam fer un concurs públic. Es va presentar vària gent.
LOURDES RUIZ DOMÍNGUEZ, REGIDORA, DIU: Vale. És que no està penjat a la web ni res.
JESÚS BLANCO I FLÓREZ, REGIDOR DE RECURSOS HUMANS I CONVIVÈNCIA I SEGURETAT,
CIU: Fa mesos.
LOURDES RUIZ DOMÍNGUEZ, REGIDORA, DIU: Entenc que fa mesos, però ja s’ha tret?
JESÚS BLANCO I FLÓREZ, REGIDOR DE RECURSOS HUMANS I CONVIVÈNCIA I SEGURETAT,
CIU: Va ser al mes de febrer.
LOURDES RUIZ DOMÍNGUEZ, REGIDORA, DIU: Cada quan es treuen els anuncis de la web?
JESÚS BLANCO I FLÓREZ, REGIDOR DE RECURSOS HUMANS I CONVIVÈNCIA I SEGURETAT,
CIU: No ho sé. Això ho hauríem de mirar.
Va ser un concurs que es va presentar moltíssima gent del municipi, gent de fora del
municipi.
LOURDES RUIZ DOMÍNGUEZ, REGIDORA, DIU: Vale. D’acord.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les vint-i-una hores i trenta-tres
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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