ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT
PLE DEL DIA 28 DE JULIOL DE 2016

A la sala de plens de l’Ajuntament de Sentmenat, quan són dos quarts de nou del
vespre del dia vint-i-vuit de juliol de dos mil setze i prèvia la corresponent convocatòria
formulada amb els requisits legals, es reuneix l’Ajuntament Ple en sessió ordinària en
primera convocatòria sota la presidència de l’il·lm. alcalde Sr. Marc Verneda Urbano,
assisteixen a la sessió els regidors Sra. Lídia Mellinas Galmés, Sr. José Manuel
Vilchez Rendon, Sra. Montserrat Rueda Miralles, Sr. Jordi Gilgado Ortiz, Sra. Núria
Castañeda Granja, Sra. Núria Colomé i Rodríguez, Sra. Josefina Olivé i Bonilla, Sr.
Joan Sánchez i Sellés, Sr. Jordi Torroja i Fontanet, Sra. Sandra Bargués i Torres, Sr.
José Peñalver Canovas i Sr. Eusebio Pacha Risco.
Actua com a secretari el titular de la corporació Sr. Gonzalo Lluzar López de Briñas.
Assisteix l’interventor de la corporació Sr. Javier Goytisolo Marquínez.
Comprovat el quòrum d’assistència per la presidència s’obre la sessió.
El senyor alcalde proposa fer un minut de silenci per condemnar el terrorisme, la
xenofòbia i la violència de gènere. Les banderes de l’ajuntament estan a “mitja asta”.
Tot el mes hi han hagut diferents atemptats terroristes, cada cop són més freqüents i
pertorben la nostra Pau. Comenta que ha estat decidit per tots els grups.
Seguidament es passa a desenvolupar els assumptes compresos a l’ordre del dia.
1. DESPATX D’OFICI
1.1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
No es disposa de l’acta de la sessió ordinària del dia 30 de juny de 2016 es passarà a
aprovació al proper plenari.
1.2.- DECRETS
NÚMERO
DECRET
A/140
A/141
A/142
A/143
A/144
A/145
A/146
A/147
A/148
A/149

DATA

CONTINGUT

14/06/16
14/06/16
14/06/16
14/06/16
15/06/16

Ajut d'urgència social per a subministraments bàsics.
Ajut d'urgència social per a subministraments bàsics.
Ajut d'urgència social per a medicaments.
Ajut d'urgència social per a subministraments bàsics.
Aprovació projecte mod. reconstrucció aletes pas del
torrent de Guanta.
Resolució contracte Demolexar SL.
Bonificació SAD.
Canvi horari Junta de Govern i Comissió informativa.
Ajut d'urgència social per a subministraments bàsics.
Complex Esportiu Municipal.

15/06/16
20/06/16
20/06/16
21/06/16
21/06/16
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A/150
A/151
A/152
A/153
A/154
A/155
A/156
A/157
A/158
A/159
A/160
A/161
A/162
A/163
A/164
A/165
A/166
A/167
A/168
A/169
A/170
A/171
A/172
A/173
A/174
A/175
A/176
A/177
A/178
A/179
A/180
A/181
A/182
A/183
A/184
A/185
A/186
A/187
A/188
A/189
A/190
A/191
A/192
A/193
A/194
A/195
A/196
A/197
A/198
A/199

21/06/16
21/06/16
21/06/16
21/06/16
21/06/16
21/06/16
21/06/16
21/06/16
21/06/16
21/06/16
21/06/16
21/06/16
21/06/16

Complex Esportiu Municipal.
Ajut d'urgència farmàcia.
Ajut d'urgència per transport.
Ajut d'urgència social per a subministraments bàsics.
Ajut d'urgència social per a subministraments bàsics.
Ajut d'urgència social per a subministraments bàsics.
Ajut d'urgència social per a subministraments bàsics.
Ajut d'urgència social per a subministraments bàsics.
Expedient imposició sanció Ref. exp S230-2016-0007.
Expedient imposició sanció Ref. exp S230-2016-0006.
Expedient imposició sanció greu Ref. exp S230-2016-0005.
Expedient imposició sanció greu Ref. exp S230-2016-0006.
Expedient imposició sanció greu Ref. exp S230-2016-0007.

22/06/16
22/06/16
22/06/16
22/06/16
22/06/16
22/06/16
22/06/16
22/06/16
22/06/16
22/06/16
22/06/16
22/06/16
22/06/16
22/06/16
22/06/16
22/06/16
23/06/16
27/06/16
27/06/16
27/06/16
27/06/16
27/06/16
27/06/16
27/06/16
27/06/16
27/06/16
27/06/16
28/06/16
01/07/16

Ajut d'urgència social per a subministraments bàsics.
Ajut d'urgència social per a activitat extraescolar infantil.
Incoació expedient sancionador gossos Ref. exp S230-2016-0026.
Incoació expedient sancionador gossos Ref. exp S230-2016-0036.
Incoació expedient sancionador gossos Ref. exp S230-2016-0037.
Incoació expedient sancionador gossos Ref. exp S230-2016-0038.
Incoació expedient sancionador gossos Ref. exp S230-2016-0042.
Incoació expedient sancionador gossos Ref. exp S230-2016-0043.
Devol. fiança exp. Obres O130-2015-0130-03.
Devol. fiança exp. Obres O129-2014-0005-03.
Incoació expedient sancionador gossos Ref. exp S230-2016-0044.
Incoació expedient sancionador gossos Ref. exp S230-2016-0049.
Incoació expedient sancionador gossos Ref. exp S230-2016-0046.
Incoació expedient sancionador gossos Ref. exp S230-2016-0047.
Incoació expedient sancionador gossos Ref. exp S230-2016-005.
Delegar facultat per autoritzar matrimoni civil.
Canvi de nom nínxol 0490.
Sanció expedient ref. exp S230-2016-0028.
Sanció expedient ref. exp S230-2016-0031.
Incoació expedient sancionador gossos Ref. exp S230-2016-0051.
Incoació expedient sancionador gossos Ref. exp S230-2016-0052.
Ajuts d'urgència social casal d'estiu 2016
Incoació expedient sancionador gossos Ref. exp S230-2016-0053
Incoació expedient sancionador gossos Ref. exp S230-2016-0054.
Incoació expedient sancionador gossos Ref. exp S230-2016-0055.
Incoació expedient sancionador gossos Ref. exp S230-2016-0050.
Aprovació xifra padró habitants 2016.
Ajut d'urgència social per a subministraments bàsics.
Autorització per fer prova d'agility pel Campionat de Catalunya.
No redactat
Concessió d'ús de la vivenda d'emergència social.
Expedient imposició sanció Ref. exp S230-2016-0012.
Expedient imposició sanció Ref. exp S230-2016-0019.
Delegar facultat per autoritzar matrimoni civil.
Ajut d'urgència social per medicació.
Ajut d'urgència social per transport.
Ajut d'urgència social per medicació.

05/07/16
06/07/16
06/07/16
06/07/16
07/07/16
07/07/16
07/07/16
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A/200
A/201
A/202

08/07/16 Ajut d'urgència per colònies d'estiu persones amb discapacitat.
11/07/16 Delegar facultat per autoritzar matrimonis civil.
12/07/16 Baixes ofici padró municipal d'habitants.

S/24
S/25
S/26
S/27

20/06/16
21/06/16
27/06/16
11/07/16

C/064

08/06/16 Aprovar autoritzacions i comprometre la despesa de la
relació núm. 17/2016.
10/06/16 Aprovar tancament compte justificatiu.
10/06/16 Aprovar tancament compte justificatiu.

C/065
C/066
C/067
C/068
C/069
C/070
C/071
C/072
C/073
C/074
C/075
C/076
C/077
C/078
C/079
C/080
C/081
C/082
C/083

RR.HH-73
RR.HH-74

Convocar C.I. Ordinària 22/06/16.
Convocar Junta de Govern Local ordinària 22/06/16.
Convocar ple ordinari 30/06/16.
Convocar Junta de Govern Local ordinària 13/07/16.

10/06/16 Aprovar expedició de pagament a justificar.
20/06/16 Aprovar autoritzacions i comprometre la despesa de la
relació núm. 18/2016.
16/06/16 Aprovar expedició de pagament a justificar.
16/06/16 Aprovar expedició de pagament a justificar.
20/06/16 Aprovar padró de rebuts en concepte de taxa per l'ús dels
serveis de l'escola bressol municipal de la relació
núm. 146 corresponents al mes de juny 2016.
20/06/16 Aprovar autoritzacions i comprometre la despesa de la
relació núm. 19/2016.
22/06/16 Aprovar autoritzacions i comprometre la despesa de la
relació núm. 20/2016.
22/05/16 Aprovar padró de rebuts en concepte de taxa per la
prestació de serveis d'ajut a la llar corresponents al
mes de maig 2016.
27/06/16 Aprovar obligacions que han seguit el procediment
previ d'autorització i compromís de despesa de la
relació núm. 14.
30/06/16 Aprovar autoritzacions i comprometre la despesa de la
relació núm. 21/2016.
No redactat.
No redactat.
30/06/16 Aprovar autorització i compromís de despesa.
06/07/16 Aprovar autoritzacions de despesa, comprometre i/o
reconèixer les obligacions que se'n deriven de la relació
número 15.
06/07/16 Aprovació liquidació pressupost de l'Ajuntament exercici 2015.
08/07/16 Ordenar pagament de factures.
Aprovar padró de rebuts en concepte de taxa per l'ús dels
serveis de l'escola bressol municipal de la relació
núm. 146 corresponents al mes de juliol 2016.
20/06/16 Contractar a la Sra. MSV com arquitecte municipal,
funcionaria interina, subgrup A1.
22/06/16 Aprovar modificació de la relació valorada de llocs de treball
com conseqüència d'aplicació de la disposició addicional
setena de la Llei 16/1991, de 10 de juliol de les policies locals.
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RR.HH-75
RR.HH-76

RR.HH-77
RR.HH-78

RR.HH-79

RR.HH-80

RR.HH-81

RR.HH-82
RR.HH-83

RR.HH-84
RR.HH-85
RR.HH-86

RR.HH-87
RR.HH-88
RR.HH-89
RR.HH-90

RR.HH-91
PL-027
PL-028

27/06/16 Aprovar les bases per selecció de personal laboral
temporal "Programa complementari de foment de l'ocupació
i de suport a la integració social".
27/06/16 Que la Sra. BNM, adscrita al departament de promoció
econòmica faci les funcions i tasques i assumeixi
les responsabilitats del lloc de treball de tècnica
d'intermediació laboral en substitució de la Sra. HPL
durant la situació de baixa per IT.
27/06/16 Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació de
pagament de despeses i desplaçaments.
27/06/16 Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació de
pagament del plus nocturnitat i de gratificacions especials
i extraordinàries a treballadors de la policia municipal del 16
de maig al 15 de juny de 2016.
27/06/16 Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació de
pagament del plus nocturnitat pels treballs realitzats durant
el mes de juny de 2016 i de gratificació especial i extraordinària
pels treballs realitzats per suplir treballadors que gaudeixen de
dies de vacances, a diversos treballadors.
27/06/16 Abonar a treballador la diferència en el complement per
incapacitat temporal fins al 100% de les retribucions
fixes i periòdiques percebudes durant període de baixa per IT.
27/06/16 Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació de
pagament d'ajuts a treballadors segons acord de condicions
del personal funcionari i del conveni el personal laboral.
27/06/16 Reconèixer compliment de trienni a treballador.
27/06/16 Assignar import a auxiliar administratives de l'àrea d'intervenció
per l'assumpció temporal de les tasques de preparació
d'expedients relatius a funcions de tresoreria.
27/06/16 Adscriure al departament d'esports, com conserge
instal·lacions esportives al Sr. DMR en substitució del Sr. FJLG.
28/06/16 Encomanar les funcions de tresoreria de la corporació,
de forma accidental, a la funcionària NFJ.
28/06/16 Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació de
pagament corresponent a la nòmina del mes de juny
2016 del personal funcionari i laboral.
28/06/16 Accedir a petició de l'alcaldessa de Benacazón i
autoritzar la comissió de serveis del funcionari Sr. IAG,
agent de la policia local.
29/06/16 Atorgar bestretes a treballadora.
29/06/16 Contractar pòlissa per cobrir suspensió dels actes i climatologia
del Festival de l'Arpa.
07/07/16 Informar favorablement petició d'autorització de nomenament
en acumulació de la plaça d'interventor de l'Ajuntament de
Vallirana a la d'interventor de l'Ajuntament de Sentmenat.
13/07/16 Nomenar cap de la policia en funcions del 18 de juliol al 16
d'agost de 2016.
20/06/16 Incoar procediment per les presumptes infraccions segons
llistat integrant de l'acord d'incoació núm. 16026295.
20/06/16 Incoar procediment per les presumptes infraccions segons
llistat integrant de l'acord d'incoació núm. 16028577.
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PL-029
PL-030

NÚMERO
DECRET
2016-062
2016-063

2016-064
2016-065
2016-066
2016-067
2016-068
2016-069
2016-070
2016-071
2016-072
2016-073
2016-074
2016-075

20/06/16 Incoar procediment per les presumptes infraccions segons
llistat integrant de l'acord d'incoació núm. 16029885.
20/06/16 Estimar al·legacions presentades en l'expedient sancionador
núm. 1600000080.

DATA

EXTRACTE

13/06/16 Autoritzar ocupació de la via pública, expedient O131-2016-0026-03.
15/06/16 Requerir suspensió moviments de terra i retirada de maquinaria de
la finca emplaçada a Can Corró, polígon 5, parcel·la 81 i incoar
expedient de protecció de la legalitat urbanística.
16/06/16 Autoritzar ocupació de la via pública, expedient O131-2016-0028-03.
16/06/16 Autoritzar ocupació de la via pública, expedient O131-2016-0017-03.
20/06/16 Autoritzar ocupació de la via pública, expedient O131-2016-0030-03.
20/06/16 Autoritzar ocupació de la via pública, expedient O131-2016-0029-03.
21/06/16 Autoritzar ocupació de la via pública, expedient O131-2016-0031-03.
22/06/16 Concedir pròrroga llicència d'obres menors O130-2015-0097-03.
29/06/16 Autoritzar ocupació de la via pública, expedient O131-2016-0019-03.
30/06/16 Autoritzar ocupació de la via pública, expedient O131-2016-0032-03.
30/06/16 Autoritzar ocupació de la via pública, expedient O131-2016-0024-03.
04/06/16 Autoritzar ocupació de la via pública, expedient O131-2016-0033-03.
05/07/16 Autoritzar ocupació de la via pública, expedient O131-2016-0034-03.
06/07/16 Autoritzar ocupació de la via pública, expedient O131-2016-0017-03.

1.3. DONAR COMPTE DECRETS
1.3.1.- RR.HH. / 73 / 2016
Vist la proposta del regidor de RRHH, Sr. José Manuel Vilchez Rendón, que literalment
diu:
Vist que per Decret d’Alcaldia RRHH/172/2015 de data 16 de desembre de 2015 es
van aprovar les bases reguladores del procediment de selecció i obrir convocatòria per
proveir un lloc de treball d’arquitecte Municipal subgrup A1, funcionari interí.
Atès que completat el procés de selecció el tribunal proposa el nomenament de la Sra.
MSV, per ocupar el lloc de treball d’arquitecte municipal, subgrup A1, de l’Ajuntament
de Sentmenat, funcionària interina, per ser l’aspirant que ha obtingut major puntuació.
Es proposa a l’Alcaldia l'adopció del següent acord:
1.- Procedir al nomenament de la Sra. MSV, com a arquitecte municipal, subgrup A1,
funcionària interina amb efectes del dia 20-6-2016.”
Vist que en la plantilla figura vacant el lloc de treball.
Fent ús de les meves atribucions
HE RESOLT
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PRIMER.- Contractar a la Sra. MSV, titular del DNI núm. ....0807-L com a Arquitecte
Municipal, funcionaria interina, subgrup A1.
SEGON.- Els efectes del nomenament seran del dia 20 de juny de 2016 i fins la
convocatòria definitiva de la vacant si abans no es produeix algun dels motius de
cessament previstos en la normativa vigent. S’estableix un període de prova de sis
mesos.
TERCER.- Comunicar aquesta resolució a la interessada, al delegat del personal
funcionari i als serveis econòmics de l’ajuntament pel seu coneixement i efectes.
Donar compte al Ple en la propera sessió que es celebri.
Quart.- Publicar aquesta resolució en el DOGC i el BOPB.
Sentmenat, 20 de juny de 2016
1.3.2.- DECRET RR.HH. / 74 / 2016
Assumpte: Reclassificació a efectes administratius i econòmics dels funcionaris de les
categories d’agent i caporal de la policia local dins del grup C1.
Atès que l’article 65 de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i
administratives ha introduït una disposició addicional setena en la Llei 16/1991, de 10
de juliol, de les Policies locals de Catalunya.
Atès que l’esmentada disposició addicional setena no té efectes en relació a les
titulacions per l’accés o per la promoció professional per quan els cossos o escales es
classifiquen en grups en funció de la titulació exigida, i per l’ingrès a l’escala bàsica
(agents i caporals) continua essent classificada en el grup C2 (article 24.2 de la Llei
16/1991) i, per tant, no suposa cap canvi en la plantilla i el grup de titulació en que
estant enquadrades les places d’agent i caporal.
Atès que la mesura suposa un reclassificació administrativa de caràcter econòmic al
grup C1 i comporta que la diferència retributiva del sou base s’ha de deduir de les
retribucions complementàries, és a dir que suposa que s’haurà d’adequar el
complement específic en l’import corresponent per compensar l’increment dels salari
corresponent al grup de classificació C1.
Vist que aquesta adequació s’ha d’efectuar mitjançant l’adequació de la Relació
Valorada de llocs de Treball.
Vist que al tractar-se de l’aplicació d’una previsió legal que té caràcter indisponible i
que no es possible potestat d’innovació i no respon a una nova valoració de llocs de
treball, es considera no preceptiva una prèvia negociació.
Atès que l’esmentada modificació de la relació valorada de llocs de treball no suposa
cap increment al pressupost corresponent a l’exercici 2016 si no una redistribució dels
crèdits existents i donat que les diferents partides del Cap. 1 estan vinculades entre
elles.
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Vist que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per aprovar la relació valorada
de llocs de treball i qualsevol modificació ocasionada duran la seva vigència segons
les necessitats organitzatives de l’Ajuntament, d’acord amb el que estableix l’article
22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i l’article 52.2 j) del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
Atesa la disposició addicional setena de la Llei 16/1991, de 10 de juliol de les Policies
locals, afegida per l’article 65 de la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals,
financeres i administratives que va entrar en vigor a l’endemà de la seva publicació, és
a dir, el 14 de març de 2015.
Vist allò que estableix l’article 87.3 de la llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsica
de l’Empleat Públic, per tot això, i en virtut de les atribucions que tinc conferides,
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la modificació de la relació valorada de llocs de treball com a
conseqüència de l’aplicació de la disposició addicional setena de la Llei 16/1991, de 10
de juliol, de les policies locals, en còmput anual, en el sentit que es detalla:
DENOMINACIÓ
ESPECÍFIC
Caporal
Agent

GRUP INCREMENT BÀSIQUES
C1
C1

1.521,36
1.521,36

DECREMENT COMP.
1.521,36
1.521,36

SEGON.- Aplicar els efectes administratius de caràcter econòmic previstos a
l’esmentada disposició a tots els agents i caporals de la Policia Local de l’Ajuntament,
a partir de la nòmina del present mes de juny i d’acord als ajustaments corresponents
a la seva aplicació a les nòmines tant ordinàries com extres que resten des del present
mes de juny al mes de desembre 2016.
TERCER.- Donar compte d’aquesta resolució a la propera sessió plenària que se
celebri i publicar al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
QUART.- Comunicar aquesta resolució a les personals interessades, al Representant
del Personal Funcionari, al Cap de la Policia Local i als Departament d’Intervenció i de
RRHH als efectes escaients.
Sentmenat, 22 de juny de 2016
1.3.3.- DECRET RR.HH. / 75 /2016
Vist el “Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració
social”, del seu règim de concertació i de la concessió d’ajuts en el marc del Pla “xarxa
de Governs Locals 2016-2019” que promou la Diputació de Barcelona.
Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió ordinària de
10 de març de 2016 que aprova la concessió d’ajuts a l’Ajuntament de Sentmenat per
al finançament dels Plans Locals d’Ocupació.
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Vist l’acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Sentmenat en sessió de data 4
d’abril de 2016 aprovant l’acceptació del “Programa complementari de foment de
l’ocupació i de suport a la integració social”.
Vist l’acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Sentmenat en sessió de data
27/04/2016 aprovant destinar la quantitat íntegra del “Programa complementari de
foment de l’ocupació i de suport a la integració social” a la Línia 1 de “Suport integral al
foment de l’ocupació local”.
Vist el document de bases per a la selecció de personal laboral temporal per cobrir
llocs de treball dins els Plans d’Ocupació que regula la selecció de 16 treballadors/es
per ocupar diferents llocs de treball a l’ajuntament mitjançant contracte de treball en la
modalitat d’obra o servei.
Fent ús de les meves atribucions
HE RESOLT :
PRIMER.- Aprovar les bases específiques per a la selecció de personal laboral
temporal per cobrir llocs de treball dins del “Programa complementari de foment de
l’ocupació i de suport a la integració social” de la Diputació de Barcelona.
SEGON.- Publicar les bases abans esmentades al BOPB, al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament (Plaça de la Vila, 1) i a la web municipal.
TERCER.- Comunicar aquesta resolució als representants dels treballadors i al
departament d’intervenció i donar compte al Ple en la propera sessió que es celebri.
Sentmenat, 27 de juny de 2016
1.3.4.- DECRET RR.HH. / 76 /2016
1.3.5.- DECRET RR.HH. / 83 /2016
1.3.6.- DECRET RR.HH. / 85 /2016
1.3.7.- DECRET RR.HH. / 90 /2016
Vist que per resolució de la Direcció General d’Administració Local de data 29 d’abril
de 2016 es va autoritzar al Sr. Francisco Javier Goytisolo Marquínez, Interventor amb
habilitació de caràcter nacional, per ocupar el lloc d’intervenció del nostre Ajuntament
en comissió de serveis.
Vist que per decret núm.329/2016 l’Ajuntament de Vallirana manifesta la necessitat de
cobrir el lloc de treball d’Interventor mitjançant acumulació.
Atès que l’article 28 del Decret 195/2008 de 7 d’octubre, estableix que la Direcció
General d’Administració Local pot autoritzar als funcionaris amb habilitació de caràcter
estatal que es trobin ocupant un lloc de treball reservat, a ocupar en una entitat local
pròxima les funcions reservades sempre que s’acrediti que no ha estat possible portar
a terme un nomenament provisional o una comissió de serveis i s’acrediti la
conformitat de l’interessat i de l’entitat en que es trobi destinat.
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Vist la petició de l’Ajuntament de Vallirana per què s’efectuï nomenament en
acumulació pel funcionari amb habilitació de caràcter nacional que presta els seus
serveis d’Interventor mitjançant comissió de serveis en aquest Ajuntament de
Sentmenat, en Francisco Javier Goytisolo Marquínez, i tenint en compte la conformitat
del funcionari en ocupar el lloc d’Intervenció de l’Ajuntament de Vallirana en
acumulació.
A la vista del que antecedeix, en ús de les atribucions expressament conferides per
l’art.21.1 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local i d’acord amb el
que preveu l’art.28 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, en relació amb el
nomenament en acumulació, per aquest Ajuntament,
HE RESOLT:
1.- Informar favorablement la petició d’autorització de nomenament en acumulació de
la plaça d’Interventor de l’Ajuntament de Vallirana a la d’Interventor de l’Ajuntament de
Sentmenat exercida per En Francisco Javier Goytisolo Marquínez, titular del DNI núm.
46.135.158-X.
2.- Que amb aquesta finalitat s’aporti la present resolució a l’Ajuntament de Vallirana
per al seu trasllat a la Generalitat de Catalunya, Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge, Direcció General d’Administració Local com a
òrgan competent, juntament amb la conformitat del funcionari i de l’entitat local en que
es troba destinat, perquè per la Direcció General indicada es procedeixi a la
autorització de l’esmentada acumulació al funcionari referit.
3.- Notificar aquesta resolució a l’interessat, al delegat del personal funcionari i donar
compte al ple en la propera sessió que celebri.
Sentmenat, 7 de juliol de 2016
1.4.- DONAR COMPTE ACORDS JUNTES DE GOVERN
Es dóna compte dels acords adoptats a les Juntes de Govern ordinàries de dates 8 i
22 de juny de 2016.
2.- RATIFICACIÓ DE RESOLUCIONS
Es posa a consideració dels assistents, per la seva ratificació els decrets següents:
2.1.- DECRET A/ 0160 /2016
Expedient número:
Decret número:

S230-2015-0005
A-0160-2016

Atès l’acta d’intervenció aixecada per la Policia Local, per infracció de l’ordenança
reguladora de la tinença d’animals, de data 14/12/2015, a nom del Sr. Antonio
Contreras Rodríguez, amb DNI número 33904358N, domiciliat en l’Av. Can
Canyameres, 42 de Sentmenat, per presumpta infracció.
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Atès que en data 28 de gener de 2016, es va dictar resolució d’incoació d’expedient
sancionador, expedient número S230-2015-0005, resolució número A-0030-2016,
mitjançant la qual se li comunicaven les infraccions previstes en l’ordenança
reguladora de la tinença d’animals i al mateix temps, se li concedien 10 dies hàbils per
tal de poder esmenar aquelles infraccions o aportar els documents que considerés
necessaris.
Atès a que en data 25/03/2016, se li va practicar notificació de la resolució d’incoació
de l’expedient sancionador, així com la proposta de l’import de les sanciones
infringides.
Atès que a dia d’avui el Sr. Antonio Contreras Rodríguez, no ha presentat cap
al·legació ni documents en defensa dels seus interessos.
Atès el que regula l’Ordenança Reguladora de la Tinença d’Animals (publicada en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 155, de 30/06/2009), aquest fet és
constitutiu d’ infracció de caràcter greu segons els articles:
Article Infracció
63.26 No complir les mesures de seguretat establertes per les instal·lacions que
allotgin a gossos considerats potencialment perillosos.
63.27 Portar als gossos considerats potencialment perillosos deslligats i sense
morrió a les vies públiques, en les parts comunes dels immobles col·lectius i
en els llocs i espais públics en general.
63.28 No contractar l’assegurança de responsabilitat civil exigida per la tinença o
conducció de gossos considerats potencialment perillosos.
Vistos els arts. 127 i següents de la Llei 30/1992 RJAP-PAC, modificada per Llei
4/1999, així com el Decret 278/1993 que regula el procediment sancionador en
matèries de competència de la Generalitat de Catalunya i els arts. 110 i següents del
Decret 179/95 de 13 de juny pel qual s'aprova el R.O.A.S.
L’alcalde president, en virtut de les seves atribucions, ha resolt:
PRIMER: Imposar una sanció al Sr. Antonio Contreras Rodríguez, amb DNI número
33904358N, domiciliat en l’Av Can Canyameres, 42 de Sentmenat, per infracció de
caràcter greu segons els següents articles:
Article Infracció
63.26 No complir les mesures de seguretat establertes per les
instal·lacions que allotgin a gossos considerats potencialment
perillosos.
63.27 Portar als gossos considerats potencialment perillosos
deslligats i sense morrió a les vies públiques, en les parts
2.000 €
comunes dels immobles col·lectius i en els llocs i espais
públics en general.
63.28 No contractar l’assegurança de responsabilitat civil exigida per
la tinença o conducció de gossos considerats potencialment
perillosos.
Total import
2.000 €
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SEGON: Comunicar a la persona considerada responsable en aquest expedient que el
responsable de la seva tramitació és la regidoria de Salut, ubicada a la plaça de la
Vila, 1 de Sentmenat.
TERCER: D’acord amb el que preveu l’article 65 de l’Ordenança Reguladora de la
Tinença d’Animals, sobre la potestat sancionadora, la present resolució es ratificarà en
el proper plenari corporatiu que es celebri.
QUART: Donar trasllat de l’expedient a la Unitat Regional de Medi Ambient de la
Direcció General de la Policia, a fi i efecte de que realitzi les diligències que estimi
oportunes.
CINQUÈ: Notificar la present resolució a la part interessada i a la Policia Local.
Ho mana i signa l’alcalde president a Sentmenat, 22 de juny de 2016
2.2.- DECRET A/ 0161 /2016
Expedient número:
Decret número:

S230-2015-0006
A-0161-2016

Atès l’acta d’intervenció aixecada per la Policia Local, per infracció de l’ordenança
reguladora de la tinença d’animals, de data 26/12/2015, a nom del Sr. Nicolo Porozzi,
amb DNI número 1987837AA, domiciliat al carrer Pablo Iglesias, 5 de Sentmenat, per
presumpta infracció.
Atès que en data 28 de gener de 2016, es va dictar resolució d’incoació d’expedient
sancionador, expedient número S230-2015-0006, resolució número A-0031-2016,
mitjançant la qual se li comunicaven les infraccions previstes en l’ordenança
reguladora de la tinença d’animals i al mateix temps, se li concedien 10 dies hàbils per
tal de poder esmenar aquelles infraccions o aportar els documents que considerés
necessaris.
Atès a que en data 13/02/2016, se li va practicar notificació de la resolució d’incoació
de l’expedient sancionador, així com la proposta de l’import de les sanciones
infringides.
Atès que a d’a d’avui el Sr. Nicolo Porozzi, no ha presentat cap al·legació ni
documents en defensa dels seus interessos.
Atès el que regula l’Ordenança Reguladora de la Tinença d’Animals (publicada en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 155, de 30/06/2009), aquest fet és
constitutiu d’ infracció de caràcter greu segons els articles:
Article Infracció
63.27 Portar als gossos considerats potencialment perillosos deslligats i sense
morrió a les vies públiques, en les parts comunes dels immobles col·lectius
i en els llocs i espais públics en general.
63.28 No contractar l’assegurança de responsabilitat civil exigida per la tinença o
conducció de gossos considerats potencialment perillosos.
Vistos els arts. 127 i següents de la Llei 30/1992 RJAP-PAC, modificada per Llei
4/1999, així com el Decret 278/1993 que regula el procediment sancionador en
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matèries de competència de la Generalitat de Catalunya i els arts. 110 i següents del
Decret 179/95 de 13 de juny pel qual s'aprova el R.O.A.S.
L’alcalde president, en virtut de les seves atribucions, ha resolt:
PRIMER: Imposar una sanció al Sr. Nicolo Porozzi, amb DNI número 1987837AA,
domiciliat al carrer Pablo Iglesias, 5 de Sentmenat, per infracció de caràcter greu
segons els següents articles:
Article Infracció
63.27 Portar als gossos considerats potencialment perillosos
deslligats i sense morrió a les vies públiques, en les parts
comunes dels immobles col·lectius i en els llocs i espais
públics en general.
2.000 €
63.28 No contractar l’assegurança de responsabilitat civil exigida per
la tinença o conducció de gossos considerats potencialment
perillosos.
Total import
2.000 €
SEGON: Comunicar a la persona considerada responsable en aquest expedient que el
responsable de la seva tramitació és la regidoria de Salut, ubicada a la plaça de la
Vila, 1 de Sentmenat.
TERCER: D’acord amb el que preveu l’article 65 de l’Ordenança Reguladora de la
Tinença d’Animals, sobre la potestat sancionadora, la present resolució es ratificarà en
el proper plenari corporatiu que es celebri.
QUART: Donar trasllat de l’expedient a la Unitat Regional de Medi Ambient de la
Direcció General de la Policia, a fi i efecte de que realitzi les diligències que estimi
oportunes.
CINQUÈ: Notificar la present resolució a la part interessada i a la Policia Local.
Ho mana i signa l’alcalde president a Sentmenat, 22 de juny de 2016
2.3.- DECRET A/ 0162 /2016
Expedient número:
Decret número:

S230-2015-0007
A-0162-2016

Atès l’acta d’intervenció aixecada per la Policia Local, per infracció de l’ordenança
reguladora de la tinença d’animals, de data 14/12/2015, a nom de la Sra. Marta Cecília
Canto, amb DNI número 47158267X, domiciliada en el carrer Llevant, 10 de
Sentmenat, per presumpta infracció.
Atès que en data 28 de gener de 2016, es va dictar resolució d’incoació d’expedient
sancionador, expedient número S230-2015-0007, resolució número A-0032-2016,
mitjançant la qual se li comunicaven les infraccions previstes en l’ordenança
reguladora de la tinença d’animals i al mateix temps, se li concedien 10 dies hàbils per
tal de poder esmenar aquelles infraccions o aportar els documents que considerés
necessaris.
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Atès a que en data 25/03/2016, se li va practicar notificació de la resolució d’incoació
de l’expedient sancionador, així com la proposta de l’import de les sanciones
infringides.
Atès que a d’a d’avui la Sra. Marta Cecília Canto, no ha presentat cap al·legació ni
documents en defensa dels seus interessos.
Atès el que regula l’Ordenança Reguladora de la Tinença d’Animals (publicada en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 155, de 30/06/2009), aquest fet és
constitutiu d’ infracció de caràcter greu segons els articles:
Article Infracció
63.26 No complir les mesures de seguretat establertes per les instal·lacions que
allotgin a gossos considerats potencialment perillosos.
63.27 Portar als gossos considerats potencialment perillosos deslligats i sense
morrió a les vies públiques, en les parts comunes dels immobles col·lectius
i en els llocs i espais públics en general.
63.28 No contractar l’assegurança de responsabilitat civil exigida per la tinença o
conducció de gossos considerats potencialment perillosos.
Vistos els arts. 127 i següents de la Llei 30/1992 RJAP-PAC, modificada per Llei
4/1999, així com el Decret 278/1993 que regula el procediment sancionador en
matèries de competència de la Generalitat de Catalunya i els arts. 110 i següents del
Decret 179/95 de 13 de juny pel qual s'aprova el R.O.A.S.
L’alcalde president, en virtut de les seves atribucions, ha resolt:
PRIMER: Imposar una sanció a la Sra. Sra. Marta Cecília Canto, amb DNI número
47158267X, domiciliada en el carrer Llevant, 10 de Sentmenat, per infracció de
caràcter greu segons els següents articles:
Article Infracció
63.26 No complir les mesures de seguretat establertes per les
instal·lacions que allotgin a gossos considerats potencialment
perillosos.
63.27 Portar als gossos considerats potencialment perillosos
deslligats i sense morrió a les vies públiques, en les parts
2.000 €
comunes dels immobles col·lectius i en els llocs i espais
públics en general.
63.28 No contractar l’assegurança de responsabilitat civil exigida per
la tinença o conducció de gossos considerats potencialment
perillosos.
Total import
2.000 €
SEGON: Comunicar a la persona considerada responsable en aquest expedient que el
responsable de la seva tramitació és la regidoria de Salut, ubicada a la plaça de la
Vila, 1 de Sentmenat.
TERCER: D’acord amb el que preveu l’article 65 de l’Ordenança Reguladora de la
Tinença d’Animals, sobre la potestat sancionadora, la present resolució es ratificarà en
el proper plenari corporatiu que es celebri.

13
AL-0007-00

QUART: Donar trasllat de l’expedient a la Unitat Regional de Medi Ambient de la
Direcció General de la Policia, a fi i efecte de que realitzi les diligències que estimi
oportunes.
CINQUÈ: Notificar la present resolució a la part interessada i a la Policia Local.
Ho mana i signa l’alcalde president a Sentmenat, 22 de juny de 2016
Passada a votació la ratificació de les resolucions A/160, A/161 i A/162 de 2016, es
ratifiquen totes per unanimitat.
3.- DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2015
DECRET COMPT. 081/2016
Assumpte: Aprovació Liquidació Pressupost de l’Ajuntament exercici 2015
Ateses les regles 78 i següents de l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la
qual s’aprova la Instrucció del model normal de Comptabilitat Local, en relació amb els
articles 191 a 193 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i amb les
Bases d’Execució del Pressupost General.
Vistos els informes d’Intervenció números 73/2016 i 74/2016, sobre la Liquidació del
Pressupost de l’exercici 2015 i sobre l’avaluació de l’estabilitat pressupostària,
respectivament.
Aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions conferides per l’article 191.3 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, adopta el següent DECRET:
PRIMER.- Aprovar la Liquidació del Pressupost Municipal de l’exercici 2015 d’acord
amb el detall que apareix a l’informe d’Intervenció ref. 73/2016, de 4 de juliol de 2016,
amb un Resultat pressupostari ajustat de caràcter positiu d’import 978.557,53 euros,
segons aquest desglossament:

Conceptes
a. Operacions corrents

Drets

Obligacions

Reconeguts

Reconegudes

nets

netes

Resultat
Ajustos

Pressupostari

8.583.661,10

6.914.227,19

1.669.433,91

b. Altres operacions no financeres

250.000,00

857.220,91

-607.220,91

1. Total operacions no financeres (a+b)

8.833.661,10

7.771.448,10

1.062.213,00

345.000

811.209,68

-466.209,68

9.178.661,10

8.582.657,78

596.003,32

2. Actius financers
3. Passius financers
RESULTAT

PRESSUPOSTARI

DE

L’EXERCICI
AJUSTOS
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals

256.948,61

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici

362.037,75

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici

236.432,15

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

382.554,21
978.557,53
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SEGON.- Aprovar el Romanent de Tresoreria al 31 de desembre de 2015 amb
aquesta composició:
Imports
Components

any

1. Fons líquids

2.748.280,33

2. Drets pendents de cobrament

1.718.738,67

+ del Pressupost corrent

746.129,57

+ del Pressupost tancat

933.930,16

+ d’Operacions no pressupostàries

38.678,94

3. Obligacions pendents de pagament
+ del Pressupost corrent
+ del Pressupost tancat
+ d’Operacions no pressupostàries

1.704.859,20
352.424,88
78.434,34
1.273.999,98

4. Partides pendents d’aplicació

-11.069,55

- cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva

13.483,54

- pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

2.413,99

I. Romanents de tresoreria total (1+2-3)

2.751.090,25

II. Saldo de dubtós cobrament

626.946,06

III. Excés de finançament afectat

729.341,31

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I – II – III)

1.394.802,88

TERCER.- Donar compte d’aquest decret al Ple Municipal, d’acord amb allò que
disposa l’article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
QUART.- Donar compte al Ple de l’Informe d’Intervenció sobre avaluació de l’estabilitat
pressupostària en la liquidació del Pressupost de l’exercici 2015, ref.74/2016, de 4 de
juliol de 2016 als efectes previstos a l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de
novembre, Reglament de Desenvolupament de la Llei General d’Estabilitat
Pressupostària, per la seva posterior remissió al Departament d’Economia i Finances,
en el termini de 15 dies hàbils, comptats des del coneixement del referit informe pel
Ple Municipal.
Sentmenat, 6 de juliol de 2016
El Sr. Vilchez explica que el resultat pressupostari de l’exercici del 2015 és de
596.003,32 euros, això demostra que seguim complint amb la estabilitat
pressupostària. El més destacable és el romanent de tresoreria que per a despeses
generals és d’1.394.802,88 euros. Tenim un ajuntament econòmicament molt sanejat.
La única cosa que està fora és que no complim la regla de la despesa en comparació
amb el pressupost de 2014. Però és força lògic, si tenim més diners en gastem més.
Els números són molt carregosos. Tenim aquí el senyor interventor que ens aclarirà
tots els dubtes que tinguem.
El Sr. Sanchez manifesta que celebren els números que tenim, exceptuant el
compliment de la regla de la despesa ja que no hem complert amb la normativa. La
liquidació del pressupost del 2015 és deguda majoritàriament a la gestió de l’anterior
govern i esperen que es facin les inversions que facin falta pel poble i especialment
per tots els veïns.
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El Sr. Torroja diu que es tracta d’uns resultats de continuïtat i també deguts a la bona
feina del govern anterior. Ara cal invertir per cobrir les mancances que hi ha al poble.
El Sr. Pacha manifesta que els números són bons, són deguts a la dinàmica del
govern anterior i com a conseqüència de l’aplicació de les ordenances fiscals. Jo vaig
donar-hi suport per millorar els serveis però no s’està notant.
El Sr. Vilchez diu que el pressupost d’aquest exercici s’ha aprovat molt tard. A partir
d’aquest moment es començarà a notar ja que podrem començar a treballar amb el
pressupost actual.
4.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 7/2016
ASSUMPTE: Aprovació modificació de crèdits 7/2016 mitjançant crèdits extraordinaris.
ANTECEDENTS
PRIMER.- Vistes les sol·licituds de diversos departaments de crear les partides
següents no previstes inicialment al Pressupost de 2016:
Partides despeses
320 1330 60900
320 1531 60900
320 1532 60900

Denominació
Plaça Lluis Companys
Senyalització urbana
Asfaltat Via Pública
Total

Import
34.878,63
1.747,68
50.000,00
86.626,31

SEGON.- Atès el decret de 6 de juliol de 2016 pel qual s’aprova la Liquidació del
Pressupost de l’exercici 2015 amb un Romanent de tresoreria per a despeses generals
de 1.394.802,88 euros, i que aquest romanent ha estat parcialment utilitzat per
finançar la modificació pressupostària 4/2016 en 106.695,62 euros.
TERCER.- Considerat l’informe d’Intervenció 75 / 2016.
FONAMENTS DE DRET
Entre d’altre:
- Articles 177, 179 i 180 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
-

Articles 35 a 42 del Reial Decret 500/1990.

-

Articles 8 a 10 de les Bases d’Execució del Pressupost.

- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de
los presupuestos de las entidades locales, modificada Orden HAP/419/2014, de 14 de
marzo.
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- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
El ple de la Corporació per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar els següents crèdits extraordinaris corresponents a inversions
financerament sostenibles, a finançar amb Romanent de tresoreria per a despeses
generals:
Partides despeses
320 1330 60900
320 1531 60900
320 1532 60900

Denominació
Plaça Lluis Companys
Senyalització urbana
Asfaltat Via Pública
Total

Import
34.878,63
1.747,68
50.000,00
86.626,31

SEGON.- Publicar aquesta modificació del Pressupost de 2016 al Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d’anuncis de la Corporació una vegada sigui aprovada pel Ple
municipal.
El Sr. Vilchez explica que es tracta d’una modificació que es va plantejar a la Comissió
Informativa per complir amb una despesa del pressupost de l’any passat. Tenim les
obres de la Plaça Lluís Companys, tenim la senyalització de l’entrada al polígon
industrial on hi ha una corba perillosa i intentarem resoldre la situació per millorar la
visibilitat. De la pavimentació dels carrers ja se’n va parlar.
El Sr. Sanchez manifesta que amb el romanent es poden fer aquestes despeses i que
les obres de la Plaça Lluís Companys ja venen de l’anterior govern que s’havia reunit
amb els veïns per intentar tirar-ho endavant. Esperem que es facin més millores i més
serveis ja que no es va abaixar l’IBI un 4% com demanaven. A l’exercici anterior es
van obtenir més recursos, es van donar més serveis i es va incrementar el personal i
les partides del capítol II.
Esperem que hi hagi més millores i més serveis i els efectes de no baixar l’IBI sigui per
poder millorar els serveis. Nosaltres coneixem les limitacions que hi ha en temes de
personal, de coordinació i d’altres. Els mitjans són limitats però cal fer un exercici
d’autocrítica per intentar tenir més recursos, incrementant el personal com es pugui.
Vostès no ho apliquen i augmenten les partides del Capítol II via modificació de crèdit.
El Sr. Torroja expressa que es tracta de una quantitat moderada per les posibilitats
que tenim. Esperem que sigui més alta.
El senyor alcalde explica que primer es va fer una incorporació de romanent de 50.000
euros per via pública que repartim en dos grups. També es farà un increment de
Capitol I, però les lleis ens limiten, hi estem treballant. És cert que al poble hi manca
més neteja a la via pública, més serveis i més inversió per arreglar coses de molts
carrers, intentarem fer alguna cosa més.
Passada la proposta a votació és aprovada per unanimitat.
5.- APROVACIÓ FESTES LOCALS 2017
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La Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, ha
començat a preparar l’Ordre de Festes Locals a Catalunya per a l’any 2017.
Vist que d’acord amb el que estableix l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors que
indica que de les festes laborals, dues tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret
177/1980, de 3 d’octubre s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre
de la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels municipis
respectius, cal formular proposta de festes locals per l’any 2017.
Vist que els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap dels
dies festius que s’indiquen a l’Ordre EMO/137/2016, de 30 de maig, publicada al
DOGC núm. 7135, de 6 de juny de 2016, per la que s’estableix el calendari oficial de
festes laborals a Catalunya per a l’any 2017.
Tal com estableix l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol aquest acord
ha de ser adoptat pel Ple de l’Ajuntament.
El ple de la Corporació per unanimitat acorda:
PRIMER.- Proposar com a festes locals del municipi de Sentmenat per a l’any 2017, el
dilluns dia 4 de setembre, Festa Major, i el dilluns dia 13 de novembre, Sant Menna.
SEGON.- Notificar aquesta resolució al Departament de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Sentmenat per tal que en faci difusió a totes les empreses del municipi
així com a l’Associació de Comerciants.
TERCER.- Donar trasllat del present acord al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya.
El senyor alcalde llegeix la proposta.
La Sra. Colomé agraeix que en el punt dos de la proposta es reculli la demanda que
van fer, és una qüestió que ja és va fer en anys passats.
El Sr. Torroja diu que és un tema que fa molts anys que es fa així i no hi ha cap raó
per canviar.
Passada la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.
6.- INTERPEL·LACIONS, PRECS I PREGUNTES
El Sr. Sanchez pregunta pels camins i quina previsió tenen per arreglar el camí de
Palau és a dir el camí de la Serrabarona a Palau.
Pregunta també per les obres forestals i per les obres de recuperació del corriol de la
Torre Roja, que va quedar eliminat. Demana si la regidora ja ho ha mirat, i si podrà
tornar a estar com era. Aquest tema ja s’ha preguntat en anteriors plenaris.
En el Decret 58/2016 s’aproven AD de l’empresa “El Cedre” per les ventades del 2014
per uns 8.700 € no sabem que s’ha fet ni a que es corresponen. Les actuacions
d’aquesta empresa creiem que ja s’havien fet i tramitades les subvencions.
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La Sra. Olivé pregunta a la Sra. Rueda com ha anat el Casal d’Estiu en relació amb els
assistents, si hi ha hagut incidències, si tenim alguna valoració escrita per part dels
pares. Pregunta si s’ha conciliat bé l’aforament de la piscina amb els nens dels casals,
els cursets i els usuaris.
Pregunta al Sr. Gilgado quants carnets de la piscina s’han fet, si han augmentat o
disminuït els de temporada i com ha anat aquest mes de juliol, pregunta quantes
baixes de socis ha tingut el CEM durant el mes de juliol.
La Sra. Colomé diu que a la preacta a la pàgina núm. 8 hi ha uns decrets que no estan
transcrits demanen si podrien estar-ho a l’acta, són els decrets RR.HH.76/2016,
RR.HH.83/2016 i RR.HH.85/2016.
Demana conèixer el balanç de l’espai socioeducatiu i com ha anat, nombre d’usuaris i
com s’ha fet si amb subvenció a Creu Roja o amb una empresa.
Han vist un AD de la Junta de Govern del dia 22 de juny, a la pàgina núm. 35 de l’acta,
referit a l’adjudicació per treballs de reparació de desperfectes produïts al castell per
causa de les ventades. Està signat el dia 30 de maig, vol saber si ens vindrà una
factura o si s’han fet feines que no sabem en el castell.
Pregunta si es posarà en marxa la Comissió Polític Tècnica del Castell que es va
comentar que es volia fer per demanar subvencions, per temes de seguretat i altres.
Pregunta si d’aquí al setembre quan es farà la trobada medieval, coincidint amb les
jornades europees del patrimoni, es podrà visitar amb la màxima seguretat una part de
la planta baixa.
Veiem que en el Decret de RR.HH 76/2016 es cobreix la baixa de la tècnica
d’intermediació laboral per una auxiliar administrativa adscrita al departament que és la
Sra. Navarrete, casualment la número quatre de la seva llista, que desenvolupa altres
tasques al departament de Medi Natural i que signa com assessora de Medi Natural en
comissions de seguiment i gestió de plans en matèria de prevenció d’incendis forestals
amb la Diputació de Barcelona sense cap decret que li encarregui aquestes tasques i
sense haver passat cap promoció interna, no té cap decret que digui que ho pot fer.
Crec que pel seu currículum el decret deu ser necessari. Pregunta si s’ha demanat a
altres auxiliars administratius, que ens consta que tenen més cursos i més experiència
en promoció econòmica, per si volien cobrir la substitució.
Han vist el decret de RR.HH 83/2016 en que es concedeix 250€ a dues auxiliars
administratives per realitzar les tasques de tresoreria per la baixa de la cap
d’intervenció i tresorera. La baixa és per maternitat, tenien marge per cobrir el lloc de
treball i no ho han fet. Les auxiliars estan fent les tasques perquè el departament tiri
endavant. Pregunta d’ on surten els 250 €.
No he vist cap decret concedint subvencions a les entitats del poble. Quan es faran?.
El pressupost es va aprovar tard i amb al·legacions. No saben si s’ha acabat
l’exposició pública però la previsió per començar a funcionar és tard, volen saber si
tenen la dotació preparada per les subvencions.
CiU ha fet instàncies sol·licitant documentació, algunes s’han contestat i altres no. En
escrit del dia 26 de febrer es va demanar un certificat de les targes de crèdit del juny
2007 al juny 2015, amb motiu del que va dir el Sr. Vilchez al plenari i no s’ha tingut
resposta. En un altre escrit del dia 27 d’abril es demanava el llistat dels ajuts per
subministraments d’aigua i d’electricitat que es donen a serveis socials. El senyor
alcalde els respon que és molta feina. Poden donar-ho per anys. També del dia 27
d’abril van demanar el llistat dels arranjaments d’asfalt de carrers des de juliol de 2015
i també sense resposta. Pensen que es pot llistar. Igual que la resposta donada a la
Sra. Olivé quan va demanar el registre d’entrades i van dir que era molta feina quan
només s’ha de llistar, no hi ha voluntat política de respondre.
Bones vacances.
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El Sr. Torroja diu que parlarà primer d’un tema menor, és la despesa de 540,61 € per
la compra de banderes. No hi veuen la necessitat.
En relació a la recollida de signatures per demanar la millora del servei de transport
públic a les diferents línees promogut per diferents associacions de Sentmenat
pregunta si s’han fet gestions per part del govern municipal davant l’autoritat del
transport, davant l’empresa Sagalès etc.
En relació a la liquidació del pressupost del 2015, els números són envejables. Tenim
romanent del pressupost i baixa l’endeutament. Si s’inverteix 1.000.000 € a finals del
2016 es poden cobrir mancances com el pla director de clavegueram, l’arranjament i
asfaltat de carres, pla d’accessibilitat i millora dels espais públics. No és una despesa
extraordinària gastar 1.000.000 euros, és molt important per fer tot el que cal al poble.
A la comissió informativa es va presentar una proposta relativa a la pobresa energètica
i relacionada amb l’aigua. Van haver-hi discrepàncies en l’Equip de Govern. Nosaltres
volíem portar-ho al plenari i aprovar-ho. Que es preveu?. Quins plans té el govern per
aplicar-ho?.
Fa dos plenaris es va parlar de sortir de l’AMI. Nosaltres varem demanar juntament
amb CiU pagar la quota i que no costés diners al poble. Que s’ha fet?.
En relació a la Sala Ecus que es pensa fer. És un tema molt complex i heretat de fa
més d’un any. La pregunta és saber en quin punt està. Donat que és un tema que
hipoteca la utilització d’un espai.
En relació a la neteja viària s’està excusant tot en normes europees. Si agafem una o
dues persones per la neteja no vindrà el TC. És un servei obligatori.
Tenim un arquitecte per capítol II i ara ja s’ha fet el concurs i tenim l’arquitecte. Quin
temps seguirà el contractat per capítol II?. Bones vacances.
El Sr. Peñalver manifesta que vol parlar de Pedrasanta, els reductors de velocitat que
s’han posat davant de Can Moncad són massa alts. Al carrer Santiago Russinyol
també hi ha reductors de velocitat però són massa baixos. Pregunta perquè no els
posen tots d’acord amb la normativa.
Per últim manifesta que el carrer Miquel Carreras el paviment està aixecat i molt
malament. Bones vacances.
El Sr. Pacha desitja a tot el públic i als regidors unes bones vacances.
El Sr. Gilgado contesta en relació als carnets de les piscines que és més o menys com
l’any passat, al voltant de 1.000 carnets, ja ho direm tot en el moment que s’acabi el
servei i el mateix ho farem pel CEM.
Del Decret RR.HH 76/2016 la meva proposta va ser de substituir la baixa del tècnic
d’intermediació, ja sabíem que el mes de juliol no vindria i que la persona que coneixia
la seva tasca era la persona del departament. Es va anar cobrint per Cap. II però
encara no està d’alta, de la resta de temes inclosos en el decret en parlarà el Regidor
de Recursos Humans.
La Sra. Rueda contesta a la Sra. Olivé que aquest any en el Casal d’Estiu hi ha més o
menys 170 nens i que la valoració la farà l’empresa i ens dirà com ha anat. A nosaltres
ens passen les valoracions i la feina que han fet, si volen en el moment que tinguem la
memòria ja la passarem. Ha funcionat bé. Els usuaris que coneixem han estat
contents. Incidències poques amb els usuaris. Una incidència va ser el trencament
d’un vidre, que ja es va resoldre i altres eren per devolució d’un import pagat, una es
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va fer de manera immediata i que com que hi havia gent en llista d’espera es va poder
cobrir la baixa.
En relació a l’aforament de la piscina amb els nens del Casal d’Estiu és cert que va
haver-hi una problemàtica puntual, crec que s’havia de preveure que mancaven
socorristes. Un dia van anar-hi més nens dels que permetia l’aforament en un moment
determinat i es van modificar horaris.
Respecte al tema del Castell encara hi havia qüestions pendents de les ventades, està
pendent de fer el seguiment i arranjament.
De la Comissió Politico/tècnica ahir van fer la proposta d’arranjar-ho per fer-hi visites.
Es farà una reunió a principis de setembre. També es vol sol·licitar el Pla Director de
usos.
En relació a les subvencions a les entitats que s’han retardat per culpa del pressupost,
no han parlat concretament quines. De les culturals tenim ja la documentació i a partir
de setembre s’atorgaran, es farà com s’han fet en els darrers anys. Es cert que s’ha
parlat de la distribució de les subvencions per tal que siguin més adequades a la
situació actual.
Ara passo a la pregunta de ERC respecte la pobresa energètica, en primer lloc dir que
no era una moció, era un protocol, tècnicament no és el mateix. Va haver-hi
desavinences politiques i tècniques. No tinc cap problema en debatre-ho i en valorar
les esmenes parlar-ne. No podem confondre una moció i un protocol ja que són dues
coses diferents. Són dues figures diferents.
El Sr. Gilgado respon respecte les subvencions a les entitats esportives que afecten a
la seva regidoria, ja s’han fet els tràmits, s’han fet AD i només manca el pagament.
La Sra. Mellinas contesta en relació a l’arranjament del camí de Palau que avui han
començat les feines. En relació a les feines que es van fer en El Salt de Corró, si no
han trencat les capçades ja ho faran però ara no poden treballar ja que és època de
risc d’incendis. Tenim els permisos per tallar les capçades i per trossejar-les no per
retirar-les, esperem que en facin trossos. Els treballs forestals són competència del
Departament d’Agricultura i no de l’ajuntament. Són els que comproven el compliment
de la normativa.
En relació als AD de “El Cedre”, són per la reposició de l’arbrat en espais públics, i que
en el seu moment no es van reposar. Creiem oportú reposar aquest arbrat. No són els
mateixos tipus d’arbres perquè els nous no tenen tantes plagues i són més estètics
florint. Aquests treballs han servit per justificar la subvenció per les ventades que es va
rebre de la Diputació.
En relació al transport públic que pregunta el Sr. Torroja, a finals de l’any passat es
van tenir contactes amb l’AMTU, aquest mes ens han demanat unes últimes dades
sobre transport escolar i s’està finalitzant l’estudi.
Reconec que la neteja viària està malament, d’acord que ara tenim manca de
personal. Cal esperar al mes de setembre que tindrem dos treballadors del Pla
d’Ocupació i mirarem la plantilla.
El Sr. Vilchez respon en relació als decrets de l’acta que desconeix perquè no han
sortit a l’acta, de totes maneres són quatre decrets que vull detallar. Són els decrets
RR.HH/76/2016, RR.HH/83/2016 i RR.HH/85/2016 són els de substitució de la
tresorera i el de la substitució a promoció econòmica. En relació a saber d’on surt el
pagament dels 250 € de les treballadores de tresoreria, ve dels 500 € de la tresorera
en funcions de la seva època, donat que són dues persones s’ha dividit aquest import.
És cert que la tresorera està de baixa per maternitat i que va marxar l’interventor. No
era previsible que marxés l’interventor. La tresorera accidental o en funcions ha de ser
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funcionària i las persones del departament amb experiència no eren funcionaris, calia
assessorar-la i calia fer els informes.
En relació a la substitució de la tècnica de promoció econòmica ha tingut tots els
informes favorables. El problema és que és una persona amb la qual vostès tenen una
especial motivació. Això també es va fer al departament de recursos humans i en
ocasions a la brigada.
En relació a gastar un milió d’euros com deia el Sr. Torroja que ha fet una relació de
coses per gastar, es veritat hi ha moltes coses per fer. També és cert que vostè volia
rebaixar les ordenances fiscals. Sabem que hi ha moltes necessitats i ho tenim
present.
En relació a la quota de l’AMI. Convergència democràtica de Catalunya i ERC, en el
seu moment van dir que assumien la quota i ho faran, es farà igual.
En relació a la Sala Ecus estem en un moment difícil. L’Ajuntament fa gestions amb la
companyia d’assegurances i amb l’administrador de la finca per tal de poder demanar
a la companyia d’assegurances que compleixi. A les reunions amb els propietaris, es
veu difícil poder assumir el cost per part del veïns. Cal exigir primer a la companyia i
després al veïns. Es prudent esperar si podem treure alguna cosa de la companyia
d’assegurances i caldrà prendre decisions.
En relació a l’arquitecte que està per capítol II, hi estarà per un període curt, al
setembre s’acabarà.
El relació als reductors de velocitat de Pedrasanta i la pavimentació, en prenc nota
igualment i ho comentaré amb els serveis tècnics.
En relació a les subvencions a entitats aquest mes es tramitaran i el setembre es
pagaran.
El senyor alcalde respon a la pregunta de la Sra. Colomé en relació el balanç de
l’espai socioeducatiu, dir que ho fa Creu Roja i demà tindrà una reunió amb els tècnics
de Serveis Socials per valorar com ha anat.
En relació als usuaris és difícil de dir, perquè avui venen o deixen de venir, però li faré
arribar. Respecte a les diferents instàncies i el certificat de les targetes creia que
s’havia respòs. Amb el tema del llistats sento la tardança el que succeeix es que
serveis socials van molt saturats, no donen l’abast, mirarem de reforçar-ho per capítol
I.
En relació a la instància per arranjament dels carrers del 2015 ho miraré.
Respecte a la pregunta d’ERC del preu de les banderes, faig el desgloç. Són les
quatre que estan a l’entrada de l’ajuntament, s’han renovat i ara són totes noves,
també hi ha una bandera nova de l’orgull gay com es deia a les mocions. Es van
demanar pressupostos, per properes vegades miraran de rebaixar el preu si creuen
que és abusiu.
De la campanya de signatures, vull fer un prec per felicitar a les associacions de veïns
per haver iniciat la campanya i si la ciutadania també pressiona es pot fer més força, i
fer un prec als grups politics perquè la campanya de recollida de firmes sigui el més
exitosa possible.
Un milió d’euros de despesa que demana el Sr. Torroja, jo agafo la paraula. Les obres
tenen un cert increment econòmic i els processos són llargs, amb unes licitacions, uns
projectes, unes exposicions públiques que limiten les despeses en poc temps. El Pla
d’Accessibilitat i de la Seguretat Vial ja tenim un estudi i he demanat als serveis tècnics
que mirin la possibilitats de fer alguns carrers dels casc antic peatonals, eliminar les
barreres arquitectòniques i tenir carrers amb igual nivell. Hi ha el projecte de connexió
entre el camp de futbol, el pavelló de Can Sorts i les piscines.
Tenim informes per millorar l’estat de la via pública que fa molta falta. Nosaltres anirem
a fer-ho possible.
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En relació a millorar els serveis no era una excusa, només he dit que hi ha unes
dificultats que venen de l’Estat i que en aquest ajuntament tots els grups hem
manifestat que no hi estem d’acord .
En relació al protocol de l’aigua es deixa sobre la taula. He demanat a més
ajuntaments quins protocols tenen aprovats i properament miraré de convocar una
reunió i mirar quin escollim.
Al Sr. Peñalver que preguntava per alguns carrers de Pedrasanta dir que fa dues
setmanes varem estar revisant els carrers de Pedrasanta. Tenim previst un altre dia
per revisar els carrers de Can Canyameres. Estem estudiant també alguns canvis de
sentit davant del seu local com que no es pugui aparcar al davant. S’està estudiant el
cost. Sabem de la preocupació perquè en alguns d’aquests carrers es corre molt.
També ens va fer arribar l’associació de veïns un prec dient que hi ha carrers que
tenen enllaços de camins que provoquen que en el moment que passen els cotxes la
sorra va a parar a la via i patinen. Tinc el llistat de les demandes que va fer l’associació
de veïns i posem prioritats.
S’obre un segon torn de intervencions.
El Sr. Sanchez desitja Bones Vacances a tothom. Recorda que en el camí de la
Serrabarona que va a Palau a les 16 hores no hi havia cap màquina.
La Sra. Colomé diu que en el decret núm. 90 hi ha el nom complet de l’interventor. Dir
que l’auxiliar administrativa de promoció econòmica no és funcionària sinó laboral.
Vostès han fet un decret igual al que em va suposar estar imputada. El sindicat també
posarà denúncia penal?.
El Sr. Torroja diu en relació al protocol de l’aigua que a la ciutadania no li importa si és
un protocol o un reglament. Sr. Vilchez no és una incongruència abaixar impostos i
incrementar inversions. Nosaltres volíem rebaixar 250.000 € i que era totalment
compatible. Li demanaven 1.250.000 €.
La Sra. Rueda diu que tenim l’obligació de fer les coses bé i és un punt problemàtic.
El Sr. Vilchez diu a la Sra. Colomé que no contestarà en relació a les imputacions.
Contesta al Sr. Torroja que és cert que vostè volia baixar els impostos. És cert que hi
ha molt on invertir.
La Sra. Mellinas respon que el dia 24 a les 5 de la tarda en el camí hi eren les
màquines i els camions.
El senyor alcalde desitja Bones Vacances a tothom.
El senyor alcalde aixeca la sessió quan són les deu del vespre de la qual s’estén la
present acta que autoritzen amb la seva signatura l’alcalde i el secretari en dóna fe.
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