ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE
L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2016
A la sala de plens de l’Ajuntament de Sentmenat, quan són dos quarts de nou del
vespre del dia vint-i-nou de setembre 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. Núria Colomé i Rodriguez, Sra. Josefina Olivé i
Bonilla, Sr. Joan Sánchez Selles, Sra. Montserrat Rueda Miralles, Sr. Jordi Gilgado
Ortiz, Sra. Núria Castañeda Granja, Sr. Jordi Torroja i Fontanet, Sra. Sandra Bargués i
Torres, Sr. José Peñalver Canovas i Sr. Eusebio Pacha Risco.
La Sra. Mellinas s’absenta de la sessió quan són les 22,20 hores abans de començar
el punt 7 de l’ordre del dia.
Actua com a secretari el titular de la corporació Sr. Gonzalo Lluzar López de Briñas,
assistit per la Sra. Sílvia Castell Berch, tècnica d’administració general. Assisteix
l’interventor de la corporació Sr. Javier Goytisolo Marquínez.
Comprovat el quòrum d’assistència per la presidència s’obre la sessió.
Seguidament es passa a desenvolupar els assumptes compresos a l’ordre del dia.
1. DESPATX D’OFICI
1.1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS
Es posa en consideració dels assistents les actes dels plens ordinaris dels dies 30 de
juny i 28 de juliol de 2016.
Passades a votació ambdues actes són aprovades per unanimitat.
1.2.- DECRETS
NÚMERO
DECRET

DATA

CONTINGUT

A/203
A/204
A/205
A/206
A/207
A/208
A/209
A/210
A/211
A/212
A/213
A/214
A/215
A/216

12/07/16
12/07/16
12/07/16
13/07/16
13/07/16
14/07/16
14/07/16
14/07/16
18/07/16
18/07/16
18/07/16
21/07/16
21/07/16
21/07/16

Devolució Casal d'Estiu DJV
Devolució Casal d'Estiu YGM
Devolució Casal d'Estiu JAB
Ajut d'urgència social per subministraments
Ajut d'urgència social per subministraments
Ajut d'urgència social per subministraments
Ajut d'urgència social per subministraments
Devolució fiança expedient O130-2015-0103-03
Incoació expedient sancionador gossos Ref. exp. S230-2016-0059
Sanció expedient ref. expedient S230-2016-0045
Sanció expedient ref. expedient S230-2016-0046
Delegar facultat per autoritzar matrimoni civil
Delegar facultat per autoritzar matrimoni civil
Transmissió de la llicència núm. 4 de taxi
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A/217
A/218
A/219
A/220
A/221
A/222
A/223
A/224
A/225
A/226
A/227
A/228
A/229
A/230
A/231
A/232
A/233
A/234
A/235
A/236
A/237
A/238
A/239
A/240
A/241
A/242
A/243
A/244
A/245
A/246
A/247
A/248

22/07/16
22/07/16
22/07/16
25/07/16
26/07/16
27/07/16
27/07/16
28/07/16
29/07/16
01/08/16
01/08/16
02/08/16
02/08/16
09/08/16
16/08/16
29/08/16
29/08/16
29/08/16
29/08/16
29/08/16
01/09/16
01/09/16
01/09/16
01/09/16
01/09/16
06/09/16
06/09/16
07/09/16
07/09/16
07/09/16
07/09/16
07/09/16

Pont de Guanta
Devolució fiança residus expedient O130-2015-0130-03
Devolució fiança expedient O130-2015-0069-03
Delegar facultat per autoritzar matrimoni civil
Atorgament subvencions esportives
Ajut d'urgència social per subministraments
Devolució Casal Estiu SVG
Pagament premis concurs aparadors Nadal
Nomenar secretaria accidental
Devolució Casal d'Estiu JCRA
Delegar facultat per autoritzar matrimoni civil
Sol·licitar la subvenció de manteniment del PUOSC 2016-2017
Ajut d'urgència social per a transeünts
incoació expedient responsabilitat patrimonial
Autorització ral·libus
Llicència gossos perillosos Miguel Martínez Roldán
Llicència gossos perillosos Víctor Ruíz Rodríguez
Llicència gossos perillosos Encofrados J. Alsina, S.A.
Ajuts individuals quota escola bressol 16-17
Ajuts individuals menjador escola bressol 16-17
Ajut d'urgència social subministraments
Ajut d'urgència social subministraments
Decret reconeixement CEM
Decret reconeixement CEM
Inici expedient responsabilitat patrimonial exp. G810-2016-0006-02
Acceptació renúncia regidors grup municipal socialista
Nomenament tinents alcalde i organització Junta de Govern
Ocupació de la via pública exp. O131-2016-0017-03
Ocupació de la via pública exp. O131-2016-0019-03
Delegar facultat per autoritzar matrimoni civil
Delegar facultat per autoritzar matrimoni civil
Nomenament alcaldessa accidental

S/28bis
S/28
S/29
S/30
S/31

18/07/16
25/07/16
26/07/16
06/09/16
13/09/16

Convocar C.I. Ordinària 20/07/16
Convocar ple ordinari 28/07/16.
Convocar Junta de Govern Local ordinària 27/07/16.
Convocar Junta de Govern Local extraordinària 07/09/16.
No celebrar Junta Govern Local ordinària 14/09/16.

C/084

C/086

15/07/16 Aprovar padró rebuts en concepte de taxa per ocupació via pública
del mercat setmanal corresponents al segon trimestre 2016.
21/07/16 Aprovar autoritzacions i comprometre la despesa de la relació núm.
22/2016.
22/07/16 Aprovar relació número 02/2016 de liquidacions realitzades.

C/087
C/088
C/089
C/090

22/07/16
22/07/16
27/07/16
01/08/16

C/085

C/091

Modificació de crèdit número 8/2016.
Aprovar expedició de pagament a justificar.
Aprovar expedició de pagament a justificar.
Aprovar autoritzacions i comprometre la despesa de la relació núm.
23/2016.
02/08/16 Aprovar autoritzacions i comprometre la despesa de la relació núm.
24/2016.
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C/092
C/093
C/094
C/095
C/096
C/097
C/098
C/099
C/100
C/101
RR.HH-92
RR.HH-93

RR.HH-94
RR.HH-95
RR.HH-96
RR.HH-97
RR.HH-98
RR.HH-99
RR.HH-100

RR.HH-101
RR.HH-102
RR.HH-103

RR.HH-104
RR.HH-105

20/06/16 Reconèixer devolució d'ingressos indeguts.
03/08/16 Modificació de crèdit número 9/2016.
03/08/16 Aprovar obligacions que han seguit el procediment previ
d'autorització i compromís de despesa de la relació núm. 16.
03/08/16 Aprovar obligacions que han seguit el procediment previ
d'autorització i compromís de despesa de la relació núm. 17.
03/08/16 Ordenar pagament de factures.
03/08/16 Aprovar padró de rebuts en concepte de taxa per l'ús dels serveis
d'ajuts a la llar corresponents al mesos de juny i juliol 2016.
05/08/16 Aprovar autoritzacions i comprometre la despesa de la relació núm.
25/2016.
05/08/16 Modificació pressupostària 10/2016.
24/08/16 Aprovar autoritzacions i comprometre la despesa de la relació núm.
26/2016.
26/08/16 Aprovar modificació de crèdits 11/2016.
15/07/16 Subscriure contracte de treball d'interinitat amb la Sra. JLA com
conserge d'instal·lacions esportives i escoles.
20/07/16 Nomenar components del tribunal per entrevista personal i
valoració dels aspirants admesos en el "Programa complementari
de foment de l'ocupació i de suport a la integració social·.
22/07/16 Assignar funcions de cap de l'oficina d'atenció al ciutadà durant
període de vacances d'estiu.
22/07/16 Abonar diferencia en el complement per incapacitat temporal a
treballadora.
22/07/16 Assignar funcions de cap de la brigada d'obres durant període de
vacances.
25/07/16 Assignar funcions de tècnica de RRHH i serveis municipals durant
període de vacances.
25/07/16 Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació de
pagament de gratificació especial i extraordinària a diversos
treballadors.
25/07/16 Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació de
pagament a diversos treballadors, de plus de nocturnitat del mes
de juliol.
25/07/16 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.
25/07/16 Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació de
pagament de la liquidació de despeses i desplaçaments.
25/07/16 Assignar les funcions d'oficial 2a deixalleria durant període de
vacances.
25/07/16 Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació de
pagament a diversos treballadors, de la policia local, del plus de
nocturnitat i de treballs extres realitzats durant del 16 de juny al 15
de juliol.
25/07/16 Reconèixer triennis a diversos treballadors.
27/07/16 Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació de pagament
corresponent a la nòmina del mes de juliol 2016 del personal
funcionari i laboral.

3
AL-0007-00

RR.HH-106 22/08/16 Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació de
pagament a diversos treballadors, de la policia local, del plus de
nocturnitat i de treballs extres realitzats durant del 16 de juliol al 15
d'agost.
RR.HH-107 22/08/16 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.
RR.HH-108 22/08/16 Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació de
pagament de gratificació especial i extraordinària a diversos
treballadors.
RR.HH-109 22/08/16 Abonar diferencia en el complement per incapacitat temporal a
treballadora.
RR.HH-110 22/08/16 Acceptar baixa voluntària de treballadora.
RR.HH-111 22/08/16 Abonar diferencies salarials que pertoquin pel nomenament de
secretària accidental de la corporació.
RR.HH-112 22/08/16 Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació de pagament
corresponent a la nòmina del mes d'agost 2016 del personal
funcionari i laboral.
RR.HH-113 22/08/16 Atorgar bestreta a treballador.
RR.HH-114 30/08/16 Abonar imports al compte BBVA de la tresoreria general de la
seguretat social.
RR.HH-115 30/08/16 Autoritzar a treballadora al gaudiment de la totalitat del permís de
lactància.
RR.HH-116 30/08/16 Sol·licitar a l'Ajuntament de Castellar del Vallès l'acumulació de la
Sra. EOS per l'exercici de tresorera de l'Ajuntament de Sentmenat.
RR.HH-117 01/09/16 Subscriure contracte de treball temporal a diverses persones dins
del programa complementari de foment de l'ocupació i de suport a
la integració social.
PL-031
PL-032
PL-033
PL-034
PL-035
PL-036
PL-037
PL-038
PL-039
PL-040
PL-041

18/07/16 Incoar procediment per les presumptes infraccions segons llistat
integrant de l'acord d'incoació núm. 16031356.
18/07/16 Incoar procediment per les presumptes infraccions segons llistat
integrant de l'acord d'incoació núm. 16032619.
18/07/16 Imposar sancions de multa a les persones de la proposta de sanció
núm. 16031731.
18/07/16 Imposar sancions de multa a les persones de la proposta de sanció
núm. 16034039.
17/08/16 Incoar procediment per les presumptes infraccions segons llistat
integrant de l'acord d'incoació núm. 16035016.
17/08/16 Incoar procediment per les presumptes infraccions segons llistat
integrant de l'acord d'incoació núm. 16036140.
17/08/16 Incoar procediment per les presumptes infraccions segons llistat
integrant de l'acord d'incoació núm. 16037290.
17/08/16 Incoar procediment per les presumptes infraccions segons llistat
integrant de l'acord d'incoació núm. 16038274.
17/08/16 Imposar sancions de multa a les persones de la proposta de sanció
núm. 16036419.
17/08/16 Imposar sancions de multa a les persones de la proposta de sanció
núm. 16037572.
18/08/16 Desestimar al·legacions presentades al procediment sancionador
núm. 1600000074.
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PL-042
PL-043
PL-044
NÚMERO
DECRET
2016-076
2016-077
2016-078
2016-079
2016-080
2016-081
2016-082
2016-083
2016-084
2016-085
2016-086
2016-087
2016-088
2016-089
2016-090
2016-091
2016-092

18/08/16 Desestimar al·legacions presentades al procediment sancionador
núm. 1600000105.
18/08/16 Desestimar al·legacions presentades al procediment sancionador
núm. 1600000109.
18/08/16 Estimar al·legacions presentades al procediment sancionador núm.
1600000064.
DATA

EXTRACTE

15/07/16 Dictar ordre d'execució al propietari de la finca del carrer Puig de la
Creu, 30 perquè procedeixi a la seva neteja i tancament.
22/07/16 Autoritzar ocupació via pública, expedient O131-2016-0015-03.
22/07/16 Declarar caducitat de la llicència concedida, expedient O130-20140146-03.
25/07/16 Concedir llicència d'obres menors, expedient O130-2015-101-03.
25/07/16 Concedir llicència d'obres menors, expedient O130-2016-0040-03.
25/07/16 Concedir llicència d'obres menors, expedient O130-2016-0039-03.
28/07/16 Concedir llicència d'obres menors, expedient O130-2016-0074-03.
01/08/16 Autoritzar ocupació via pública, expedient O131-2016-0003-03.
01/08/16 Autoritzar ocupació pública, expedient O131-2016-0024-03.
01/08/16 Autoritzar ocupació via pública, expedient O131-2016-0019-03.
02/08/16 Concedir llicència d'obres menors, expedient O130-2016-0059-03.
02/08/16 Concedir llicència d'obres menors, expedient O130-2016-0082-03
03/08/16 Autoritzar ocupació pública, expedient O131-2016-0035-03.
03/08/16 Autoritzar ocupació via pública, expedient O131-2016-0036-03.
03/08/16 Autoritzar ocupació via pública, expedient O131-2016-0037-03.
09/08/16 Autoritzar ocupació via pública, expedient O131-2016-0038-03.
12/08/16 Comunicar que els moviments de terra són actes subjectes a
llicència urbanística i no es podrà iniciar l'execució de les obres fins
que s'atorgui la llicència preceptiva.

1.3. DONAR COMPTE DECRETS
1.3.1. DECRET A/ 242 /2016
En data dos de setembre de 2016 la Sra. Montserrat Rueda Miralles, actuant en nom i
representació del grup municipal socialista, ha presentat escrit amb registre d’entrada
4566, comunicant la renúncia de tots els regidors del grup municipal socialista de les
regidories delegades per l’alcalde, així com d’altres càrrecs delegats pel compliment
de les funcions de regidors o regidores de govern.
Vist el que disposen l’article 23.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases
del Règim Local i l’article 46 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre pel que
s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
HE RESOLT:
Primer.- Acceptar la renúncia presentada pels regidors del grup municipal socialista
Sra. Montserrat Rueda Miralles, Sr. Jordi Gilgado Ortiz i Sra. Núria Castañeda Granja.
Segon.- Revocar totes les delegacions efectuades mitjançant resolució A/174/2015, de
data vint-i-cinc de juny de 2015, a favor dels regidors Sra. Montserrat Rueda Miralles,
Sr. Jordi Gilgado Ortiz i Sra. Núria Castañeda Granja.
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Tercer.- Recuperar amb efectes d’aquesta mateixa data les facultats originàries
d’aquesta alcaldia, en els àmbits i matèries objecte de la revocació anterior.
Quart.- Donar compte de la present resolució al ple municipal en la propera sessió que
celebri.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades, així com procedir a
la seva publicació en el BOP i en el DOGC.
Sentmenat, 6 de setembre de 2016
1.3.2. DECRET A/ 243 /2016
Vista la renúncia presentada pels regidors del grup municipal socialista de les
regidories delegades per l’alcalde i d’altres càrrecs delegats pel compliment de les
funcions de regidors o regidores de govern, que ha estat acceptada per aquesta
alcaldia.
Vist el que disposen el paràgraf 2 de l’article 21 i l’article 23 de la Llei 7/1985 de 2
d’abril, reguladora de les bases del Règim Local.
HE RESOLT :
Primer.- Nomenar tinents d’alcalde amb el següent ordre:
Primera tinent d’alcalde Sra. Lídia Mellinas Galmés
Segon tinent d’alcalde Sr. José Manuel Vilchez Rendón
Segon.- Modificar el punt primer del decret A/175/2015 que regula la Junta de Govern
Local que queda redactat de la següent manera: “Regular la Junta de Govern Local
que serà presidida per aquesta alcaldia i de la qual seran membres els tinents
d’alcalde de la Corporació que actuaran amb veu i vot.”
Tercer.- Donar compte de la present resolució al ple municipal en la propera sessió
que celebri.
Quart- Notificar aquesta resolució a les persones interessades, així com procedir al a
seva publicació en el BOP i en el DOGC.
Sentmenat, 6 de setembre de 2016
1.3.3. DECRET A/ 248 /2016
Atès que del 9 al 18 de setembre de 2016 estaré absent del municipi per gaudir d’uns
dies de vacances.
Atès el que disposa l’art. 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
de règim local i arts. 44, 46 i 47 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, en relació a la substitució dels tinents d’alcalde en els supòsits regulats per
la llei, en la totalitat de les funcions d’alcalde.
Fent ús de les meves atribucions,
HE RESOLT
Primer.- Nomenar alcaldessa accidental de la Corporació del 9 al 18 de setembre de
2016 a la Sra. Lídia Mellinas Galmés, primera tinent d’alcalde d’aquest ajuntament.
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Segon.- Notificar aquesta resolució als interessats així com al cap de la policia
municipal, pel seu coneixement i efectes, i exposar aquesta resolució al tauler
d’edictes municipal pel seu coneixement general.
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució al proper ple que es celebri.
Sentmenat, 8 de setembre de 2016
1.3.4. DECRET COMPT. 093/2016
Aprovada la Liquidació de l’exercici 2015 per decret d’Alcaldia número COMPT.
81/2016, de 6 de juliol, i d’acord amb el Text Refós de la Llei 39/88 Reguladora de les
Hisendes Locals, el R.D. 500/90 i l’article 12.2 de les Bases d’Execució del
Pressupost, s’ha de confeccionar l’expedient d’incorporació de romanents de crèdit
compromesos, en els termes que es dedueixen del propi expedient de la Liquidació.
Vista la relació de romanents de crèdits compromesos del Pressupost de 2015
elaborada per la Intervenció municipal i el seu informe número 78 / 2016.
Tenint en compte la necessitat de procedir a l’aprovació de diferents obligacions
referents a compromisos contrets l’exercici 2015 i de disposar de consignació suficient
en el Pressupost 2016.
HE RESOLT:
1.- Procedir a la modificació de crèdits número 9/2016 per incorporació de romanents
de crèdits compromesos de 2015 per a despeses generals del Pressupost de 2016,
d’acord amb el següent detall:
PRESSUPOST DE DESPESES
Aplicació
100 492 21600
100 920 21400
100 920 22000
100 920 22103
100 920 22600
120 241 22600
130 4310 22600
210 3321 22609
210 334 48900
210 338 22699
310 171 22700
310 1720 22699
320 1533 21000
320 1621 22700
320 933 21200
320 933 22799
400 3110 22700
410 231 48002
410 231 48900
410 2310 22600
410 2310 48000
430 320 21200
430 323 22699
430 324 22709
430 326 22610
430 326 22799

Concepte
CONSERVACIÓ EQUIP. INFORMATIC
CONSERVACIÓ DE VEHICLES
MATERIAL D'OFICINA
UNIFORMES DE TREBALL
DESPESES DIVERSES ADM.GRAL
BORSA DE TREBALL I POL
ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DEL COMERÇ
ACTIVITATS BIBLIOTECA
SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS
FESTIVAL DE L'ARPA
CONTRACTACIÓ MANTENIMENT DE JARDINERIA
ACTIVITATS FORESTALS POL
CONSERVACIO VIES PUBLIQUES
PRESTACIÓ SERVEIS RECOLLIDA ESC.
CONSERVACIÓ IMMOBLES
CONTRACTE DE MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS
CONTRACTES PRESTACIÓ SERVEIS SANITAT
APORTACIONS A LA PROMOCIO DE LA SALUT
CONVENIS CREU ROJA I UPC
ACTIVITATS SERVEIS SOCIALS
BEQUES I AJUDES SOCIALS
MANTENIMENT EDIFICIS ENSENYAMENT
DESPESES DIVERSES ENSENYAMENT
TALLERS I ALTRES CURSOS
ESCOLA D'ESTIU I ALTRES ACTIVITATS
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS
Total a incorporar

Saldo
4.720,81
3.768,63
1.063,96
1.138,88
1.573,00
25.976,00
381,15
661,30
2.000,00
645,00
17.702,01
11.256,95
17.193,86
30.344,12
2.190,34
3.708,29
6.493,67
11.726,09
22.914,60
1.424,62
7.590,84
592,90
1.015,35
4.200,00
3.560,75
498,61
184.341,73
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PRESSUPOST D’INGRESSOS
Aplicació
87000

Concepte
Romanent de Tresoreria per a despeses generals
Total a incorporar

Saldo
184.341,73
184.341,73

2.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament.
A Sentmenat a tres d’agost de dos mil setze, davant meu la Secretaria accidental de la
Corporació que ho certifica.
1.3.5. DECRET RR.HH. 92/2016
1.3.6. DECRET RR.HH. 117/2016
1.4.- DONAR COMPTE ACORDS JUNTES DE GOVERN
Es dóna compte dels acords adoptats a la Junta de Govern ordinària de data 13 de
juliol de 2016.
2.- MODIFICACIÓ ACORD ORGANITZACIÓ, FUNCIONAMENT I RÈGIM DE
SESSIONS DELS ÒRGANS COL·LEGIATS
El ple de la Corporació en sessió extraordinària celebrada el 16 de juliol de 2015 va
adoptar l’acord d’organització, funcionament i règim de sessions dels òrgans
col·legiats.
Vista la renúncia presentada pels regidors del grup municipal socialista de les
regidories delegades per l’alcalde i dels seus càrrecs de govern, és necessari
modificar la composició de la Comissió d'Estudi, Informe, Seguiment i Control.
Vist el que disposa l'article 20 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim
local.
El ple de la Corporació, per unanimitat, acordà:
PRIMER.- Modificar l’annex 1 de l’acord adoptat ple de la Corporació en sessió
extraordinària celebrada el 16 de juliol de 2015 relatiu a l’organització, funcionament i
règim de sessions dels òrgans col·legiats, quin nou redactat és el següent:
“ANNEX I: COMPOSICIÓ COMISSIÓ D’ESTUDI, INFORME, SEGUIMENT I
CONTROL
President: L’alcalde, Sr. Marc Verneda Urbano.
Vice-presidenta: La primera tinent d’alcalde Sra. Lidia Mellinas Galmés.
Vocal nat: El segon tinent d’alcalde Sr. José Manuel Vilchez Rendón.
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Vocals: Assemblea Ciutadana de Sentmenat – titular Sr. José Manuel Vilchez
Rendón suplent Sra. Lidia Mellinas Galmés.
Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés – Sra.
Montserrat Rueda Miralles, suplent Sr. Jordi Gilgado Ortiz.
Convergència i Unió: titular Sra. Josefina Olivé i Bonilla suplent Sr. Joan
Sánchez i Sellés.
Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal: Sr. Jordi Torroja i
Fontanet suplent Sra. Sandra Bargués i Torres.
Ciutadans – Partido de la Ciudadanía: Sr. José Peñalver Canovas.
Partit Popular: Sr. Eusebio Pacha Risco.
Podran assistir a la comissió la resta de membres de la Corporació”
SEGON.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
El senyor alcalde llegeix la proposta.
Passada la proposta a votació és aprovada per unanimitat.

3.- MODIFICACIÓ NOMENAMENTS DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN ELS
CONSORCIS I ORGANISMES SUPRAMUNICIPALS
El ple de la Corporació en sessió extraordinària celebrada el 16 de juliol de 2015 va
adoptar l’acord de nomenament de representants municipals en els consorcis i altres
organismes supramunicipals dels que en forma part.
Vista la renuncia presentada pels regidors del grup municipal socialista de les
regidories delegades per l’alcalde i dels seus càrrecs de govern, és necessari
modificar l’acord de nomenament de representants municipals en consorcis i altres
organismes supramunicipals.
Vist el que disposa l’article 38 c) del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
El Ple de la Corporació, per la majoria que requereix la llei, acordà:
PRIMER.- Modificar el punt primer de l’acord adoptat pel ple de la Corporació en
sessió extraordinària celebrada el 16 de juliol de 2015 de nomenament de
representants municipals en els consorcis i altres organismes supramunicipals, quin
nou redactat és el següent:
Consorci de Residus del Vallès Occidental

Sra. Lídia Mellinas Galmés

Consorci per a la defensa de la conca del
Besòs-Tordera

Sra. Lídia Mellinas Galmés

Consorci Localret

Sr. José Manuel Vilchez Redón

Agència de Residus de Catalunya

Sra. Lídia Mellinas Galmés

9
AL-0007-00

Agència catalana de l’aigua

Sra. Lídia Mellinas Galmés

Associació de Municipis amb transport urbà
(AMTU)

Sra. Lídia Mellinas Galmés

Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

Sra. Lídia Mellinas Galmés

Agrupació de Defensa Forestal l’Alzina

Sra. Lídia Mellinas Galmés

Espai Agroforestal de Llevant

Sra. Lídia Mellinas Galmés

Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat

Sra. Lídia Mellinas Galmés

La resta de representacions que no figuren en el quadre anterior les ostentarà
l’alcaldia.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.
El senyor alcalde llegeix la proposta.
Passada la proposta a votació és aprovada per 8 vots a favor i 5 abstencions.
Vots a favor: ACSENT, PSC, ERC.
Abstencions: CiU, C’s, PP.

4.- PROTOCOL MESURES CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA ENTRE
L’AJUNTAMENT I SOREA, S.A.U.
La crisi econòmica ha empitjorat les condicions de moltes persones que viuen al llindar
de la pobresa i ha fet que, per a molta gent, els serveis d’electricitat, gas o aigua
s’hagin convertit en una despesa difícil o impossible d’afrontar, donant lloc al que
s’anomena pobresa energètica.
Atesa la voluntat de l’Ajuntament de Sentmenat i l’empresa SOREA de trobar
solucions a les situacions de pobresa energètica, i poder garantir el servei d’aigua a
totes aquelles persones i famílies que es trobin en una situació de vulnerabilitat
econòmica, han decidit formalitzar un protocol d’actuació, en el qual es regulen les
actuacions que es duen a terme davant situacions de pobresa energètica i
vulnerabilitat econòmica, que provoquen la impossibilitat d’atendre, dins el termini
previst, les factures per al consum d’aigua, i evitar que es portin a terme talls de
subministrament.
Vist el text del protocol regulador de mesures contra la pobresa energètica i la
vulnerabilitat econòmica entre l’Ajuntament de Sentmenat i SOREA, SAU que figura a
l’expedient.
Vist l’informe del secretari de la Corporació
Vist el contingut de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.
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El Ple de la Corporació, per la majoria que requereix la llei, acordà:
PRIMER.- Aprovar el Protocol regulador de mesures contra la pobresa energètica i la
vulnerabilitat econòmica a subscriure entre l’Ajuntament de Sentmenat i SOREA SAU
que figura com annex al present acord.
SEGON.- Sotmetre el protocol a informació pública durant el termini de vint dies hàbils
mitjançant publicació d’edicte al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i tauler d’edictes
municipal, amb la finalitat que pugui ser examinat i formular-se si escau les
al·legacions o reclamacions que s'estimin oportunes.
TERCER.- Facultar a l’alcalde per la signatura del protocol.
QUART.- Notificar el present acord a SOREA SAU.
ANNEX
PROTOCOL REGULADOR DE MESURES CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA I
LA VULNERABILITAT ECONÒMICA ENTRE L’AJUNTAMENT DE SENTMENAT I
SOREA, S.A.U
PREÀMBUL
La crisi econòmica ha empitjorat les condicions de moltes persones que viuen al llindar
de la pobresa i ha fet que, per a molta gent, els serveis d’electricitat, gas o aigua
s’hagin convertit en una despesa difícil o impossible d’afrontar, donant lloc al que s’ha
convingut en denominar pobresa energètica.
És innegable que hi ha situacions d’impagament d’una factura que són un indici
rellevant per considerar que una persona es troba en situació econòmica desfavorable
i, en aquest sentit, les empreses subministradores són una peça important per detectar
nous casos o per evitar la cronificació dels existents.
L’Ajuntament de Sentmenat és sensible a la realitat descrita anteriorment, i
conjuntament amb Sorea, S.A.U. ha vingut treballant per trobar solucions als
problemes dels ciutadans derivats del pagament de la factura de l’aigua, en el
benentès que aquest és un bé imprescindible per a la vida de les persones.
En aquest sentit, Sorea, S.A.U., com a empresa subministradora de l’aigua a
Sentmenat, ha vingut adoptant una actitud proactiva i de col·laboració en la detecció i
prevenció de situacions susceptibles de ser tractades com a pobresa energètica, i en
la identificació de persones en situació de vulnerabilitat econòmica.
D’altra banda, arrel de l’entrada en vigor de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures
urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, ha
afectat de forma important i general a les gestions que les companyies
subministradores fan en relació als deutes dels seus usuaris.
Doncs bé, en aquesta línia, l’Ajuntament de Sentmenat i Sorea, S.A.U., amb la voluntat
compartida de fer un pas més en el seu compromís de trobar solucions a les situacions
de pobresa energètica, i poder garantir el servei d’aigua a totes aquelles persones i
famílies que es trobin en una situació de vulnerabilitat econòmica i/o en risc d’exclusió
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residencial, han decidit formalitzar un protocol, en el que es regulin les actuacions a
dur a terme davant de les anteriors situacions de pobresa energètica, que provoquen
la impossibilitat d’atendre, dins el termini previst, les factures per al consum d’aigua, i
evitar que es portin a terme talls de subministrament.
PROTOCOL
•

Informació sobre tarifes socials i altres ajuts

L’Ajuntament de Sentmenat i Sorea, S.A.U. donaran publicitat de les tarifes socials i
d’altres ajuts per fer front a la pobresa energètica que, a tal efecte, tinguin aprovades.
En tot cas, a la pàgina web de Sorea, S.A.U. i a les seves oficines d’atenció al client,
es disposarà d’informació actualitzada de les tarifes socials aprovades, possibles
bonificacions, o qualsevol altre ajuda econòmica.
El personal d’atenció al client informarà i assessorarà als usuaris de possibles
solucions i els ajudarà en la seva tramitació.
•

Impagament de rebuts

Quan un usuari, titular d’una pòlissa de subministrament d’aigua, es troba en una
situació econòmica molt desfavorable i no pot fer front al pagament del seu rebut de
l’aigua, es pot dirigir a la companyia subministradora, als serveis socials de
l’Ajuntament, o pot deixar el rebut pendent de pagament i, per tant, ser susceptible de
suspensió del subministrament.
Segons es doni alguna de les tres situacions descrites anteriorment, el protocol
d’actuació serà el següent:
a) L’usuari es dirigeix a la companyia subministradora:
Sorea, S.A.U. l’informarà de totes les possibilitats d’obtenir algun tipus d’ajut
econòmic o descompte en la seva factura: tarifa per família nombrosa i de cànon,
tarifa social, etc., i l’indicarà quins són els tràmits i requisits que ha de complir per
poder gaudir-ne.
Davant casos d’impossibilitat de fer front al pagament de rebuts d’aigua de forma
temporal o puntual, Sorea, S.A.U. negociarà ajornaments del pagament de rebuts
o fraccionaments de les factures, sense aplicar-hi interessos.
Si es tractés de problemes continuats per fer front als rebuts d’aigua, Sorea, S.A.U.
remetrà el cas als Serveis Socials, per tal de trobar una solució a la seva situació, a
partir del Fons de Solidaritat o d’altres fons municipals.
Si l’usuari aporta un informe dels serveis socials on s’acrediti que es troba en una
situació de vulnerabilitat econòmica o de risc d’exclusió residencial, o bé la seva
sol·licitud entrada per registre, si aquest encara no hagués estat emès,
immediatament es suspendran les possibles accions de tall d’aigua que poguessin
estar previstes i s’identificarà aquell usuari com a exclòs de les gestions de
suspensió del subministrament.
Aquesta identificació es mantindrà mentre perduri la situació de vulnerabilitat
econòmica, la qual serà revisada pels serveis socials en el període establert per la
normativa vigent.
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b) L’usuari es dirigeix als Serveis Socials / Ajuntament:
Els serveis socials informaran a l’usuari de les bonificacions i descomptes que pot
gaudir per família nombrosa, o per tarifa social en cada concepte de la factura de
l’aigua. Així mateix, l’ajudarà en la tramitació dels ajuts que, a tal efecte, li puguin
correspondre.
D’altra banda, i en el supòsit que així s’hagués constituït, també es valorarà si
l’usuari es pot integrar en el Fons Social de la companyia, o en una partida de
l’Ajuntament que s’hagués previst per aquesta finalitat.
L’Ajuntament, per mitjà dels seus serveis socials, comunicarà a Sorea, S.A.U. els
usuaris que, d’acord amb la normativa vigent, identifiqui com a vulnerables i/o es
trobin en situació de risc d’exclusió residencial, per tal que Sorea, S.A.U. no porti a
terme cap suspensió de subministrament d’aigua a aquests usuaris, mentre
persisteixi aquesta situació.
c) Si l’usuari deixa de pagar les factures:
Quan un usuari no pagui les factures, se li enviarà una carta des de Sorea, S.A.U.
sol·licitant el pagament, i se li informarà de l’existència d’ajudes aprovades per fer
front a situacions de pobresa energètica i vulnerabilitat econòmica.
Aquesta comunicació es farà a través de correu ordinari, llevat que l’usuari hagués
facilitat una adreça de correu electrònic, supòsit en que s’utilitzarà aquesta via de
comunicació preferentment.
Tractant-se d’un subministrament de tipus domèstic, Sorea, S.A.U. no inclourà
l’usuari en una llista de possibles suspensions de subministrament fins que hi hagi
com a mínim dos rebuts pendents de pagament, és a dir, l’acumulació de 6 mesos
de consum, o bé un únic rebut si amb posterioritat han estat pagades al menys les
dues factures posteriors, sempre d’acord al Codi de Consum de Catalunya.
Si l’usuari aporta un informe dels serveis socials on s’acrediti que es troba en una
situació de vulnerabilitat econòmica, o bé la seva sol·licitud entrada per registre, si
aquest encara no hagués estat emès, immediatament es suspendran les possibles
accions de tall d’aigua que poguessin estar previstes i s’identificarà aquell usuari
com a exclòs de les gestions de suspensió del subministrament.
Sorea, S.A.U. lliurarà a l’Ajuntament la llista dels usuaris del servei amb deute
pendent, dels que no es disposi d’un informe de vulnerabilitat vigent i que, malgrat
haver transcorregut 30 dies des de l’enviament d’una carta certificada amb
notificació del deute pendent, i indicació dels drets que els hi assisteixin d’acord a
la normativa vigent, no hagin fet cap reclamació que estigui pendent de resoldre
per Sorea, S.A.U., i mantinguin encara el seu deute.
Aquest escrit serà atès pels serveis socials de l’Ajuntament, que en un termini no
superior a 15 dies, comunicaran a Sorea, S.A.U. per mitjà d’informe si els usuaris
de la llista es troben en una situació de risc d’exclusió residencial, a fi de continuar
o no, segons sigui el cas, amb el procediment de suspensió.
•

Canvis de nom
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En el cas que un usuari no sigui el titular de la pòlissa de subministrament i, per tant,
des de Serveis Socials no s’hagi pogut detectar que el seu habitatge té rebuts
pendents de pagament, amb la possibilitat que es suspengui el subministrament
d’aigua o, fins i tot, que ja s’hagi suspès, en el moment que els serveis socials ho
comuniquin a Sorea, S.A.U., aquesta procedirà a restablir el subministrament
immediatament i sense cost per l’usuari.
Els canvis de nom necessaris per poder optar a una bonificació social es faran,
igualment, sense cap cost per l’usuari. Caldrà però que l’usuari acrediti el dret d’us de
l’habitatge, en els termes establerts el Reglament del Servei.
•

Habitatges sense títol jurídic respecte al dret d’ús

En cas que es detectin connexions il·legals, Sorea, S.A.U. procedirà, d’acord al
Reglament del Servei, a eliminar immediatament la presa clandestina.
En cas que es detectin situacions socials desfavorides, ja sigui per manca d’ingressos
o ingressos insuficients i on per raons humanitàries calgui garantir el subministrament
d’aigua (especialment si hi ha menors) s’actuarà de la següent forma:
Si per part de Sorea S.A.U. es detecta que la connexió ha estat realitzada per
persones que poden estar en risc d’exclusió residencial i que han ocupat l’habitatge
sense tenir-ne cap dret d’ús i, en conseqüència, no poden fer una contractació del
servei, dirigirà a aquests ocupants cap a l’Ajuntament per tal que aquest analitzi el cas.
Si l’Ajuntament considera d’acord amb la situació de la persona i/o unitat familiar que
cal fer una contractació temporal per a aquestes persones que estan en risc d’exclusió
residencial i després d’esbrinar-ho pels mitjans que tingui a l’abast esbrini que es
tracta d’habitatges propietat del grans tenidors d’habitatges, fins que no es resolgui la
seva situació particular procedirà de la següent manera:
1- L’Ajuntament iniciarà un expedient administratiu on acreditarà les dites
circumstàncies i procedirà de la següent forma:
a) Sol·licitarà a una de les persones que han ocupat l’immoble per necessitats
habitacionals, un titular del contracte de subministrament, amb el que es dirigirà
com a responsable i obtindrà la informació de la situació dels ocupants.
b) Sol·licitarà a l'ocupant el consentiment per accedir a les actuacions judicials que es
segueixin a fi i efecte d'esbrinar si existeix execució civil o penal.
c) Si no aconsegueix les dades, en desenvolupament del Protocol d'execució de les
diligències judicials de llançament als partits judicials de Catalunya (DOGC 6431,
de 2.8.2013), esbrinarà la situació judicial de l'immoble.
d) L’Ajuntament de Sentmenat prèvia valoració dels serveis socials, es podrà fer
càrrec de les despeses derivades de la contractació. El consum el satisfarà
l’ocupant.
e) El subministrament d’aigua, haurà de ser l’habitual per l’ús quotidià, garantint-ne un
consum sostenible, potenciant mesures d’estalvi i fent-ne un seguiment.
f)

En cas que el titular del contracte no assumeixi la responsabilitat derivada de la
contractació, els serveis socials municipals valoraran el compliment dels esmentats
requisits i valorarà el seu manteniment.
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2.- En qualsevol dels dos casos, ho comunicarà al Jutjat corresponent oferint la
col·laboració i posant de manifest que la connexió a la xarxa és provisional i per una
necessitat social acreditada.
3.- L’Ajuntament procedirà a fer una comunicació al gran tenidor d’habitatge que consti
com a propietari de l’habitatge atorgant un termini d’audiència màxim de 10 dies, per a
què manifesti per escrit si s’oposa a la contractació temporal del subministrament i les
raons de l’oposició, entenent que, en cas de silenci, s’entendrà que no s’oposa a la
mateixa.
4.- En cas d’oposició del gran tenidor, l’Ajuntament de Sentmenat ho comunicarà al
Jutjat que porti a càrrec l’execució civil i/o penal i li posarà de manifest la necessitat
habitacional i la necessitat d’accedir al servei d’aigua.
5.- Quan s’acrediti la necessitat social resoldrà l’expedient i s’emetrà un certificat i ho
comunicarà per escrit a Sorea, S.A.U.. En aquests supòsits Sorea, S.A.U. emetrà un
contracte provisional a nom del titular que inclourà la clàusula següent:
“Contracte provisional i extraordinari expedit per mandat municipal: El present
contracte es formalitza a petició expressa de l’Ajuntament del municipi per tal que els
ocupants de l’habitatge puguin tenir les seves necessitats bàsiques d’aigua cobertes.
Aquest contracte té caràcter provisional i extraordinari i podrà ser resolt unilateralment
pel gestor del servei municipal d’abastament d’aigua a petició formal de l’Ajuntament.”
A tal efecte es constituirà un registre de connexions per necessitats socials.
•

Comunicació amb Serveis Socials / Ajuntament

Els usuaris que, en virtut d’aquest Protocol, i d’acord amb la normativa vigent, s’hagin
identificat com a vulnerables, serà revisada la seva situació pels serveis socials, per tal
de verificar si es manté la situació de vulnerabilitat econòmica, o bé si la situació de
l’usuari ha canviat. El resultat d’aquesta revisió serà comunicat a Sorea, S.A.U.
Transcorreguts 6 mesos des de l’emissió de l’informe de vulnerabilitat per part de
serveis socials, Sorea, S.A.U. tractarà el deute produït fora del termini de vigència de
l’informe seguint el procediment establert.
Per a una millor i més àgil comunicació entre els serveis socials i Sorea, S.A.U.,
ambdues parts designaran un únic interlocutor, especificant el seu telèfon i adreça de
correu electrònic de contacte.
•

Adaptació dels Reglaments del Servei

L’Ajuntament de Sentmenat i Sorea, S.A.U. estudiaran la necessitat de modificar o
aprovar un nou Reglament del Servei, que s’ajusti a les noves exigències.
•

Vigència

Aquest protocol té una vigència d’un any a comptar des de la seva signatura i arribat el
seu termini, quedarà prorrogat automàticament per anualitats, llevat que qualsevol de
les parts el denunciï amb una antelació de dos mesos al seu venciment o al venciment
de qualsevol de les pròrrogues.
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Qualsevol regulació continguda en aquest protocol que pugui resultar contradictòria a
la normativa vigent que sigui d’aplicació, quedarà automàticament anul·lada i sense
efecte, havent de ser objecte de modificació i adaptació per les parts.
Igualment, l’Ajuntament de Sentmenat i Sorea, S.A.U., es reserven el dret de modificar
el present protocol si les situacions esdevingudes d’ençà la seva entrada en vigor,
aconsellessin la necessitat de introduir canvis.
I en prova de conformitat, ho signen per duplicat exemplar, a Sentmenat a juliol de de
2016
Signat,
Marc Verneda Urbano
L'alcalde
Per part de L’Ajuntament de Sentmenat

Per part de Sorea, S.A.U.

El senyor alcalde explica la proposta i llegeix el 4art punt del protocol que parla dels
“Habitatges sense títol jurídic respecte al dret d’ús”, que és el que genera més
polèmica.
La Sra. Colomé explica que en dues Comissions Informatives es va demanar que
aquest protocol es deixés sobre la taula. Sabem que la Llei 24/2015 obliga que es faci
un protocol. Vostès saben que s’està intentant consensuar aquest punt quart de la
discòrdia entre els grups municipals. El Consell Comarcal i el Govern de la Generalitat
estan intentant consensuar aquest punt. Hi ha moltes lleis que es fan i no tenen un
compliment immediat. Hi ha molts exemples.
Volem fer saber que el grup de CiU estem a favor de la famílies vulnerables. Volem
ajudar-les. Volem ajudar-les per la llum i per l’aigua i pel que toqui.
Però que s’aprovi o no el protocol no treu que no estem ajudant a les persones que
estan amb molta necessitat. Les ajudem per l’aigua i per la llum, pels llibres i per tot.
Nosaltres estarem al costat de vostès si volen treure el punt quatre sobre el que tenim
discòrdia.
Aquí tenim vuit protocols de diferents municipis Tàrrega, Canovelles, Castellar del
Vallès, Polinyà, Mataró, Granollers, El Vendrell i Terrassa, com el de Sentmenat no
n’hi ha cap. Vostès han fet un protocol que potser no caldria.
Tenim una realitat molt important que de vuit cases ocupades passem a 37, 35 o 30
les que siguin.
A tots el municipis s’ha agreujat molt. Si fem el protocol tal com vostès volen tindrem
un efecte crida. Nosaltres el que faríem és que si ho detectem, actuem. Agraïm als
serveis jurídics de la casa que ens han confirmat que garantim la seguretat jurídica,
però la voluntat política no la compartim.
Estem d’acord però no amb el punt 4 del protocol. Volem que el deixin més obert.
Deixin que els serveis socials en un determinat moment puguin modificar-ho i tindran
el nostre vot. Els temes de serveis socials sempre s’han aprovat per unanimitat.
A Tàrrega és deixa obert i si en un cas excepcional s’ha de connectar l’aigua, estarem
d’acord però en forma de reclam no hi estem d’acord. Tenim moltes lleis i no totes les
complim. Exemple hi ha una llei que regula la contaminació lumínica, l’acústica,
l’ocupació de les terrasses i no complim.
Vostès es van entossudir a les Comissions Informatives que s’havia d’aprovar. Per
favor senyor alcalde modifiqui aquest punt i tindrà tres vots més. Hem demostrat que
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estem al costat de les persones vulnerables i amb risc d’exclusió. L’alternativa que
faríem és estudiar els casos i buscar un lloguer social immediatament.
Nomes tenim dos pisos d’emergència que es van aconseguir en l’anterior mandat i
vostès ho han mantingut. Estem d’acord. Llavors que tenim de fer?. Doncs agafar les
entitats bancàries i demanar que ens deixin vivendes a Sentmenat o als voltants. La
Consellera Borràs va signar molts acords per tenir habitatges socials.
Agafem aquestes famílies mirem d’aconseguir un habitatge de lloguer social econòmic
i fem aquest oferiment.
Posar directament un comptador sense límits i no tenir en compte els mesos
d’ocupació, no hi estem d’acord. No pot ser sense límits.
Jo no dic que ho deixem aquí. Jo estic dient, senyor alcalde que traiem aquests model
que és el de la discòrdia i donem una altra redacció. El nostre model és deixar-ho més
obert.
Nomes dir que serveis socials excepcionalment mirarà cada cas. En cases ocupades
per persones vulnerables i si veiem que no tenen cap recurs pagarem nosaltres
l’aigua.
Canviem la manera de fer-ho. No vol dir això que no ajudem a ningú. No veiem que
sigui un model bo per Sentmenat. La gent que té les cases ocupades tenen de netejar
les herbes, fer el manteniment i altres obligacions. Hi ha “ojeadores” que paguen
“peatges” per habitatges ocupats com si fossin subcontractats. Tenim d’assumir que hi
hagi habitatges “subcontractats” i que a més els hi posem un comptador?.
Llegeixo el paràgraf de Tàrrega: El seu títol parla directament “d’habitatges ocupats”, i
nosaltres “d’habitatges sense títol jurídic respecte al dret d’ús”.
El nostre diu:” En cas que es detectin connexions il·legals, Sorea S.A.U, procedirà,
d’acord al Reglament del Servei, a eliminar directament la presa clandestina. En cas
que es detectin situacions socials desfavorides, ja sigui per manca d’ingressos, o
ingressos insuficients i on per raons humanitàries calgui garantir el subministrament
d’aigua (especialment si hi ha menors) s’actuarà de la següent forma:
Si per part de Sorea Sau es detecta que la connexió ha estat realitzada per persones
que poden estar en risc d’exclusió residencial i que han ocupat l’habitatge sense tenirne cap dret d’ús i, en conseqüència, no poder fer una contractació del servei, dirigirà
aquests ocupants cap a l’ajuntament per tal que aquest analitzi el cas”.
Nosaltres proposem començar: “En el cas que es detectin ocupacions il·legals, Sorea
S.A.U...“, i acabar amb: “Si es detecta que la ocupació ha estat realitzada per persones
que han ocupat un habitatge sense cap dret d’us i en conseqüència no poden fer una
contractació del servei s’informarà als serveis socials per tal que analitzin el cas i
proposin les mesures que s’hagin d’adoptar”. Les mesures serien connectar
excepcionalment el servei. Si ho canvia senyor alcalde tindrà el nostre suport.
Intervé la Sra. Rueda quina intervenció es transcriu integrament per haver-la facilitat
en suport informàtic:
“ El PSC no pot votarà en contra d’aquest protocol per una raó, la llei de pobresa
energètica ho regula específicament que hem de tenir un protocol i perquè creiem que
cal combatre les situacions de vulnerabilitat social.
Ara bé, el PSC no pot votar a favor per varies raons. Des del primer moment no hi ha
hagut claredat ni transparència en la presentació d’aquest protocol. Quan se’ns va
lliurar per primera vegada, davant el dubte de la regulació del punt 4, se’ns va afirmar
que no calia cap informe de secretaria, temps desprès hem sabut i no pas per l’alcalde
que si que n’hi havia d’informes i havien estat desfavorables, el darrer tampoc aclareix
aquest punt 4 ni ens diu amb claredat si podem regular-ho d’aquesta manera. També
se’ns va dir que tindríem reunions o d’altres amb SOREA i es debatria, encara estem
esperant.
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En cap cas un altre regulació del punt 4 hagués contradit l’esperit de la llei per
combatre la pobresa energètica ni posaria en risc les famílies en vulnerabilitat social,
sols garantiria que l’ús que es fa del protocol és just i destinat a qui ho necessita. No
oblidem que l’objectiu és per aquelles famílies que no ho poden pagar, el punt 4 ho
trenca i dona cobertura a situacions injustes per la majoria de la població.
Tampoc entenem que davant un protocol, és a dir, un instrument que serveix per
coordinar de manera eficaç i eficient els recursos municipals no es faci ni tan sols un
exercici de diagnosi i es limiti a copiar i enganyar del primer municipi que es troba en
google. Si aquesta és la feina i les polítiques públiques que volem desenvolupar no
caldria, sincerament deixen molt que desitjar.
Per tot això, el PSC s’abstindrà en aquesta votació”.
El Sr. Torroja vol primer fer referència al que ha esmentat la portaveu de CiU en el
sentit de que ja en el mandat anterior s’ajudava a gent amb problemes per pagar el
rebut de l’aigua. El que passa és que en aquest protocol trobem una millora
necessària. Per una banda tenim la llei de pobresa energètica i tenim el tema de
l’atenció als infants. Ens agradi o no quan hi ha una casa ocupada on hi ha infants,
l’atenció als infants té les seves lleis. No som uns fans del fenomen ocupa però hem
de regular-ho d’alguna manera. Creiem que aquest protocol és un començament.
Nomes un prec, per demanar que amb l’aplicació del protocol es miri d’augmentar una
mica els mecanismes de control per lluitar contra la picaresca. Creiem que és un
començament. Cal no marejar més la perdiu i aprovar-ho.
Volem dir que en Comissions Informatives s’ha parlat d’aquest tema i també en aquest
plenari. Nosaltres demanem que es presenti. Podem parlar-ne però no estem
disposats a endarrerir la seva aprovació.
Demanem una proposta concreta de reforma, això no és una cosa inamovible i
evidentment la podem canviar. Si cal ho canviarem en un mes o en dos però no pot
ser que aquest tema segueixi demorant i d’una vegada s’ha d’aprovar aquest protocol.
Reitero la petició de que en la propera comissió informativa, si cal, es presenti en
forma de moció o en la forma que sigui. Estem disposats a estudiar les propostes
concretes de reforma per canviar punts de l’articulat de manera formal. Moltes Gràcies.
El Sr. Peñalver diu que en el grup municipal de Ciutadans no estan d’acord amb les
ocupacions de vivendes que s’estan produint en el nostre municipi i en d’altres. De fet,
a l’associació de veïns de Can Canyameres es va proposar fer una assemblea
extraordinària en relació al tema ocupa. Va assistir-hi un tècnic dels mossos
d’esquadra, ens va dir que una vegada ocupada una vivenda és molt difícil treure els
ocupes especialment si tenen nens. Cal que hi hagi una denúncia i els tràmits són
llargs. En aquest sentit la llei empara al que ocupa una vivenda. Lamentablement és
així. Aquest estiu hi ha hagut un cas, crec a Madrid, un matrimoni va tornar de
vacances i es van trobar la casa ocupada. Espero que en el moment que van poder
tornar-hi, la vivenda estes en bon estat ja que generalment el que es fa és destrossarla.
Els ocupes tenen el dret a l’empadronament i als ajuts socials com qualsevol altre
ciutadà del municipi. Nosaltres diem que les persones que han estan desnonades
s’han d’atendre per altres organismes. Creiem que els Serveis Socials de l’ajuntament
han de poder disposar de pisos que es puguin utilitzar per aquestes persones.
Respecte l’efecte “crida”, estem d’acord que la instal·lació dels comptadors de l’aigua
podria tenir efecte “crida”. Però creiem que el veritable efecte “crida” el provoquen els
que fan negoci amb les cases ocupades. És un problema que podem mirar com
vulguem. Ocupen cases i fan negoci. El nostre grup municipal votarà sí a instal·lar els
comptadors. Nosaltres votarem a favor.
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El Sr. Pacha manifesta que aquest és un tema dels més debatuts en aquest període.
Ja fa tres comissions que en parlem, s’ha dit quasi tot. Per simplificar les coses. Millor
és tenir que no tenir. És una problemàtica nova que va en continua evolució. La crisis
no és veritat que hagi acabat. El protocol en si mateix és una eina utilitzem-la un cert
temps i la solució és senzilla, si no funciona es modifica, no hi ha més. El protocol al
menys té la virtut que salva la responsabilitat jurídica municipal que és el motiu pel
qual nosaltres tenim de vetllar. A partir d’aquí sempre hi ha picaresca, s’ha de ser fi
controlant la situació. No els deixem i ja està, si és necessari molestem. Però el més
important és que si tenim un benefici de la societat també repercuteixi en estalvi a la
societat. Cal un consum responsable i sostenible. Penso que val la pena aprovar-ho i
veure el funcionament que té.
El senyor alcalde vol aclarir diverses coses, en primer lloc estem parlant d’un
subministrament d’aigua. Estem parlant de la problemàtica o no problemàtica de les
ocupacions. Estem parlant d’un protocol que regula que les famílies puguin tenir el
servei d’aigua. Jo no deia que els altres punts no fossin importants. Jo he dit que
llegiria el punt núm. 4 perquè és el que genera més problemàtica i més discussió. Els
altres punts també són importants.
Aquesta setmana he rebut la trucada d’un responsable de Sorea i ha dit que
Sentmenat era l’únic municipi que no té protocol, que el dia quatre feien una
presentació i preguntava si pensàvem aprovar o no el protocol perquè érem els únics
que no en tenim.
Vull dir que de protocols ni ha molts. La Sra. Colomé ha parlat de diversos models.
Municipis que tenim al voltant no només no fan el pas de regular i d’avisar als jutjats i
a grans tenidors de pisos o cases i el consum d’aigua el paguen directament.
És a dir, l’ajuntament paga tot el consum de l’aigua. En el protocol que presentem a
Sentmenat per les persones que no tinguin recursos el pagament del consum el
pagarà l’ajuntament. Els que tinguin recursos el pagaran ells. Per tant equiparem drets
i deures de la ciutadania. El veí que paga l’aigua cada mes també es pot queixar.
El protocol diu, en un dels seus punts, “en cas de que es detectin situacions socials
desfavorides, ja sigui per manca d’ingressos o d’ingressos insuficients i que per raons
humanitàries calgui garantir el subministrament d’aigua, especialment si hi ha menors
s’actuarà de la següent forma... “. Els altres municipis no són tant extensos, tinc el de
Polinyà i el de Castellar.
Llavors la Sra. Colomé ha entrat en un altre debat amb el tema de l’habitatge. Vostè ha
governat l’ajuntament de Sentmenat durant vuit anys. L’Ajuntament de Sentmenat no
disposa de cap habitatge de lloguer social. Zero. Agafo el compromís de marxar
d’aquest mandat i disposar d’habitatges de lloguer social. Tenim una partida del
pressupost amb uns diners que només poden ser destinats a aquest tema. Hi ha dos
pisos d’urgència social, va ser a petició d’una plataforma ciutadana que vostès els van
llogar però en el moment que aquest equip de govern va entrar els pisos no estaven ni
moblats i els vam posar al dia. Per sort tenim pisos d’urgència social i s’estan
aprofitant. Vosaltres zero persones. Nosaltres en portem quatre.
En el cas de les ocupacions haig de dir que la llei 24/2015 ha estat aprovada pel
Parlament de Catalunya i que vostès al Parlament de Catalunya la defensen i diuen
que els articles que han estat tombats els seguiran treballant, però a Sentmenat tenen
un altre criteri. En el cas del protocol anava en els punts del passat plenari i es va
deixar sobre la taula perquè es va voler treballar més. Alguns grups van demanar que
es deixes sobre la taula, estem parlant del mes de juliol. Fins a finals de setembre s’ha
fet una reunió prèvia a la comissió informativa on vostès van demanar un altre informe
a secretaria. Els dos informes són positius i el dia del plenari porten una proposta
redactada des del 28 de juliol. Cal dir que no la recollirem. El protocol es passarà a
votar tal qual està. No cal dir que els drets dels infants s’han de garantir visquin en
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vivendes ocupades o no. I com vostè ha dit si hi ha infants que no estan ben atesos,
l’Ajuntament de Sentmenat té la responsabilitat de posar-ho en mans de EAIA.
Recullo el prec del Sr. Pacha de filar prim i de mirar amb lupa el funcionament d’aquest
protocol. Molt d’acord amb el Sr. Torroja, avui aprovem un protocol necessari i si hi ha
propostes de modificació parlem-ne, el protocol es pot modificar. Avui aprovem el
protocol amb el punt quatre inclòs.
S’obre un segon torn d’intervencions.
La Sra. Colomé manifesta que ha començat dient que no volem aprovar el protocol
amb aquest punt quatre però que estem d’acord amb la llei 24/2015 feta al Parlament
de Catalunya. Estem d’acord, però no volem aprovar el protocol tal com està, nomes
parlem de quatre línies que no és demanar molt.
Fent la lliçó de moral amb els pisos d’emergència, vostè formava part de la plataforma
que va entrar firmes. Nosaltres ja estàvem mirant si compràvem o si llogàvem i a criteri
tècnic ens van aconsellar el lloguer. D’acord que la plataforma va entrar signatures
però va ser posterior. La qüestió és que nosaltres varem acabar el govern amb pisos
de lloguer social i recordo que en governs anteriors es van vendre pisos. Jo en cap
moment he dit que no estiguem d’acord amb la llei. He dit que no estem d’acord amb
el punt quatre del protocol.
Anem a l’EAIA i veiem com estan els nens. Sabem que cal fer el protocol i estem
d’acord, però no estem d’acord amb el punt quatre. No aprovarem aquest protocol
però estem d’acord en fer-ne un el més general possible, però no només per unes
famílies que tenen un model de viure. Espero que respecti la meva opinió. Volem que
la gent de Sentmenat que viuen en un pis i tenen situació de vulnerabilitat tinguin ajuts
com sempre. Portem un any des de que tenim aquesta llei, he dit que el protocol es vol
consensuar des del Consell Comarcal i del Govern de la Generalitat. Nosaltres no
donem suport però no estem en contra de la filosofia del protocol.
El senyor alcalde diu que no hi ha gaires municipis que no tinguin aprovat el protocol,
jo vaig detectar un altra cosa al Consell Comarcal, llegeixo el protocol de l’Ajuntament
de Polinyà que està aprovat de fa set o vuit mesos: Diu:
“En cas que es detectin connexions il·legals, SOREA procedirà, d’acord al Reglament
del Servei, a eliminar immediatament la presa clandestina.
Si es detecta que la connexió ha estat realitzada per persones que han ocupat
l’habitatge sense tenir-ne cap dret d’ús i, en conseqüència, no poden fer una
contractació del servei, es dirigirà a aquests ocupants cap a l’Ajuntament per tal que
aquests analitzi el cas juntament amb Serveis Socials i en proposin les mesures
adequades per tal de garantir la salubritat per a les persones.
Si l’Ajuntament considerés que cal fer una contractació temporal per a aquestes
persones fins que no es resolgui la seva situació particular, ho comunicarà per escrit a
SOREA.
En aquests supòsits SOREA emetrà un contracte provisional que inclourà la clàusula
següent:
“Contracte provisional i extraordinari expedit per mandat municipal: El present
contracte es formalitza a petició expressa de l’Ajuntament del municipi per tal que els
ocupants de l’habitatge puguin tenir les seves necessitats bàsiques d’aigua cobertes.
Aquest contracte té caràcter provisional i extraordinari i podrà ser resolt unilateralment
pel gestor dels servei municipal d’abastament d’aigua a petició formal de
l’AJUNTAMENT”.
Llevat els supòsits en què aquesta contractació es fes a nom de l’Ajuntament i, per
tant, al seu càrrec, en cas d’impagament dels corresponents rebuts d’aigua serà
d’aplicació el Reglament del Servei, o bé l’establert en el present Protocol, si aquestes
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persones es trobessin en una situació de pobresa energètica i vulnerabilitat
econòmica.”.
El protocol de Castellar del Vallès és calcat, i també els d’altres municipis que formen
part del Consell Comarcal, en la passada reunió al consell on es va debatre tot això
dels municipis que tenien representants de convergència, ningú va dir que estes en
contra. La Sra. Mercè Conesa, presidenta de la Diputació va manifestar que li
semblava correcta la via que havia triat l’Ajuntament de Sentmenat.
Passada a votació és aprovada per 7 vots a favor, 3 vots en contra i 3 abstencions.
Vots a favor: ACSENT, ERC, C’s i PP.
Vots en contra: CiU.
Abstencions: PSC.
5.- INADMISSIÓ DEL RECURS DE
DEFINITIVA DEL PRESSUPOST 2016

REPOSICIÓ

CONTRA L’APROVACIÓ

En data quatre d’agost de 2016 el Sr. Angel Escolano Rubio amb DNI .....632 H en
representació del sindicat de funcionaris de policia SFP i d’Antonio Avilés Valenciano,
representant del personal funcionari de l’Ajuntament de Sentmenat, ha presentat escrit
amb registre d’entrada número 4317 interposant recurs de reposició contra l’acord
d’aprovació definitivament del pressupost de l’exercici 2016.
El Ple de la Corporació en data 30 de juny de 2016 va resoldre les al·legacions
presentades i va aprovar definitivament el pressupost de la Corporació per l’exercici
2016. En data 7 de juliol de 2016 es va publicar en el BOP l’anunci d’aprovació
definitiva.
L’article 171.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de cinc de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals (TRLHL) disposa que contra l’aprovació
definitiva del pressupost podrà interposar-se directament recurs contenciós
administratiu, en la forma i els terminis que estableixen les normes de l’esmentada
jurisdicció.
L’article 107.3 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPA) disposa que
contra les disposicions administratives de caràcter general no cap recurs en via
administrativa.
La sentència de la secció quarta del Tribunal Suprem de data 13/3/2012 RJ 2012/5059
de la qual es transcriu part del fonament vuitè estableix: “........el Presupuesto General
de una Entidad Local, al que ha de unirse el anexo del personal a su servicio en el que
se determina su Plantilla Orgánica, no constituye un acto administrativo, sino, más
bien, una disposición de carácter general, contra la que, según dicción literal del
párrafo primero del art. 107.3 de la Ley 30/1992 ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993,
246),"no cabrá recurso en vía administrativa".
Atenent als fonaments jurídics exposats anteriorment, el pressupost municipal a
efectes de impugnació té el caràcter de disposició de caràcter general, per tant contra
el mateix, no cap recurs de reposició ni cap altre recurs en via administrativa i ha de
impugnar-se mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu.
Vist l’informe jurídic que figura a l’expedient
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El Ple de la Corporació, per la majoria que requereix la llei, acordà:
PRIMER.- No admetre a tràmit el recurs de reposició interposat en data quatre d’agost
de 2016 pel Sr. Angel Escolano Rubio en representació del sindicat de funcionaris de
policia SFP i d’Antonio Avilés Valenciano representant del personal funcionari de
l’Ajuntament de Sentmenat, per quant s’ha exposat en els antecedents del present
acord.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.
El Sr. Vilchez explica la proposta. Indica que quan es va aprovar el pressupost per
l’any 2016, es van presentar al·legacions pels sindicats i un d’ells desprès de
l’aprovació definitiva del pressupost, va decidir presentar un recurs en via
administrativa. L’únic que s’acorda aquí és que no correspon aquest tipus de recurs,
només cap la via contenciósa administrativa, d’acord amb l’informe jurídic dels tècnics
no s’admet a tràmit perquè no reuneix els requisits.
El Sr. Sànchez comenta que el grup de CiU s’abstindrà, no pel tema legal doncs si el
procediment s’ha vehiculat amb un recurs de reposició i s’havia d’anar al contenciós en
el transcurs de dos mesos, res a dir. No poden votar a favor perquè aquest no és el
seu pressupost ja que en el seu moment van votar en contra.
Pren la paraula la Sra. Rueda quina intervenció es transcriu integrament per haver-la
facilitat en suport informàtic:
“ El PSC aprovarà aquest punt ja que el recurs de reposició no és correcte per un
tema purament legal i nosaltres som polítics no tècnics. Si així ho informa el tècnic
corresponent sols en queda que aprovar-ho”
El Sr. Torroja indica que l’informe tècnic diu que el recurs ha d’anar pel contenciós
administratiu. Com que van votar en contra en el pressupost, seria un contrasentit i per
això s’abstindran.
Passada a votació és aprovada per 8 vots a favor i 5 abstencions.
Vots a favor: ACSENT, PSC, C’s i PP.
Abstencions: CiU i ERC.

6.- MOCIÓ DE REBUIG A LA RESOLUCIÓ 263/XI DEL PARLAMENT DE
CATALUNYA RELATIVA A L’INFORME I CONCLUSIONS DE LA COMISSIÓ
D’ESTUDIS DEL PROCÉS CONSTITUENT.
Atès que el Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 27 de juliol de 2016,
va aprovar la següent resolució 263/XI, amb l’informe i conclusions de la Comissió
d’Estudis del Procés Constituent.
Atès que la resolució 263/XI, és conseqüència de la resolució anterior 1/XI, aprovada
en al sessió del dia 9 de novembre de 2015, sobre l’inici del procés polític a Catalunya,
com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015 i de la
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resolució 5/XI, aprovada en la sessió del dia 20 de gener de 2016, sobre la creació de
comissions parlamentàries.
Atès que el Ple del tribunal Constitucional, va emetre en data 2 de desembre de 2015
la STC 259/2015, per la qual es declara la inconstitucionalitat i nul·litat de la resolució
del Parlament de Catalunya 1/XI, sobre l’inici del procés polític a Catalunya, com a
conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015.
Atès que la resolució 1/XI, com el seu annexe, vulneren els articles 1.1, 1.2, 2, 9.1 i
168 de la Constitució Espanyola, així com, els articles 1 i 2.4 de l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya, i suposen un reconeixement a favor del Parlament de Catalunya i del
Govern de Catalunya, d’atribucions superiors a les que deriven de l’autonomia
recollida per la Constitució.
Atès que la resolució 5/XI, té la consideració d’incident d’execució i infracció de la STC
259/2015, mencionada anteriorment, amb data 2 de desembre de 2015, tal i com va
estimar el Ple del Tribunal Constitucional, el dia 19 de juliol de 2016, per unanimitat.
Atès que aquestes resolucions, pretenen fonamentar-se en un principi de legitimitat
democràtica del Parlament de Catalunya, que està en absoluta contradicció amb la
Constitució Espanyola i amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, de forma que
contradiuen els pilars de l’Estat de Dret, basats en el respecte a la Llei i al Dret i la
pròpia legitimitat democràtica del Parlament de Catalunya, que la Constitució reconeix
i empara.
Atès que la composició actual del Parlament de Catalunya i la seva representació
política, sorgida del resultat de les eleccions autonòmiques celebrades el passat 27 de
setembre de 2015, és fragmentada i diversa, de la mateixa manera que la societat
catalana actual.
Atès que aquest procés polític a Catalunya, que es vol culminar amb l’obertura d’un
procés constituent a Catalunya destinat a la creació d’una eventual constitució
catalana i d’un estat català independent, no compta ni amb majoria política, ni amb
majoria social, ni amb el reconeixement de l’ordenament jurídic vigent en l’actualitat.
Atès que als representants públics del Parlament de Catalunya, President de la
Generalitat, Consellers, Presidenta del Parlament i els mateixos diputats, no se’ls
exigeix una adhesió ideològica a la Constitució, però sí, el compromís de realitzar les
seves funcions d’acord amb ella.
Atès que en la sessió del Ple del Parlament de Catalunya, del dia 27 de juliol, la
Presidenta del Parlament els Grups Parlamentaris de Junts Pel Sí i les CUP, no van
realitzar les seves funcions d’acord amb el que marca la Constitució, tampoc van
acatar les consideracions i sentències del Tribunal Constitucional, i finalment van
incloure a l’ordre del dia de la sessió, l’informe i les conclusions de la Comissió
d’Estudis del Procés Constituent, la qual va ser votada i aprovada amb els vots
d’aquest dos Grups Parlamentaris.
Es proposa al ple de l’Ajuntament de Sentmenat l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Manifestar el ple rebuig de l’Ajuntament de Sentmenat a la resolució 263/XI
del Parlament de Catalunya i de qualsevol iniciativa il·legal per part de les institucions
catalanes i dels seus representants i càrrecs públics.
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SEGON.- Trametre aquest acord a la Presidenta i als Grups del Parlament de
Catalunya i al President de la Generalitat de Catalunya.
El Sr. Peñalver llegeix moció.
El Sr. Vilchez indica que des del grup municipal de l’Assemblea Ciutadana de
Sentmenat entenen que aquestes resolucions vulneren la legalitat vigent, també
entenem que la legitimitat del Parlament de Catalunya per vulnerar la legalitat vigent
no està demostrada ja que a les eleccions plebiscitàries que ells mateixos van
convocar no es va guanyar amb majoria suficient per poder prendre aquestes
resolucions. També creiem que en ocasions quan les lleis no permeten aixecar el cap
en coses tan legítimes com el dret a decidir, quan una legislació o un govern et posa
en contra la llibertat i el dret a la autodeterminació, que nosaltres reconeixem. De
vegades s’ha de vulnerar alguna llei, de fet a la història tots sabem que moltes coses
s’han aconseguit vulnerant lleis, drets de sufragi, drets racials, drets de moltes coses.
No creiem que hi hagi una raó clara de poder portar a terme unes resolucions en vies
a la independència de Catalunya i d’altra banda tampoc creiem que hi hagi altres
alternatives, quan un govern vol portar a terme drets que a nosaltres ens semblen
legítims, el grup d’Assemblea ciutadana de Sentmenat s’abstindrà en aquesta votació.
La Sra. Colomé diu que donarà un quants motius del perquè votaran en contra
d’aquesta moció. Actualment no hi ha cap marge d’acció pel reconeixement del dret de
decidir del poble català dins d’un marc jurídic constitucional i legal espanyol l’única
manera possible per exercir aquest dret és per la via de desconnexió i l’activació d’un
procés constituent propi.
També creiem que el poble de Catalunya té la legitimitat per començar un procés
constituent propi, democràtic, de base ciutadana, transversal, participatiu i vinculant
amb el reconeixement, el suport i l’aval de les institucions catalanes.
Un altre motiu per votar en contra és que creiem que cal vetllar perquè el marc
metodològic del procés constituent sigui consensuat, públic, transparent i compartit
amb tota la societat i les institucions que l’avalen. El procés ha de tenir la capacitat
d’encabir totes les sensibilitats ideològiques i socials des del primer moment, també a
l’hora de fixar-ne els indicadors, el calendari i totes les altres qüestions que afectin el
mètode d’emprar per fer avançar el procés.
El procés constituent ha de constar de tres fases: Una primera de procés participatiu,
una segona fase de desconnexió amb l’Estat Espanyol i convocatòria d’eleccions
constituents per formar una assemblea constituent que haurà de redactar un projecte
de Constitució, i una tercera fase de ratificació popular de la constitució per mitjà de
referèndum, per tant cada ciutadà de Catalunya tindrà ocasió de dir la seva.
El procés participatiu previ ha de tenir com a òrgan principal un fòrum social
constituent format per representants de la societat civil organitzada i per tots el partits
politics. El fòrum social constituent ha de debatre i formular un conjunt de preguntes
sobre continguts concrets de la futura Constitució, que hauran de ser resoltes per la
ciutadania mitjançant un procés de participació ciutadana. El resultat d’aquesta
participació constituirà un mandat vinculant pels integrants de l’assemblea constituent
que els hauran d’incorporar al text del projecte de constitució.
Desprès d’aquesta fase de participació es completarà la desconnexió amb la legalitat
de l’Estat espanyol per mitjà de l’aprovació de lleis de desconnexió per part del
Parlament de Catalunya i d’un mecanisme unilateral d’exercici democràtic que servirà
per activar la convocatòria de l’assemblea constituent. Les lleis de desconnexió no son
susceptibles de control, suspensió o impugnació per part de cap altre poder, jutjat o
tribunal. Aquests dies de la moció de confiança el molt honorable president ha posat
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data pel mes de juliol pugen aprovar aquestes lleis en el Parlament de Catalunya i
s’hauran de referendar per tots els ciutadans de Catalunya. Per tant no es com ara
vostè proposa a la moció que és frontalment fer un rebuig sinó que tindrem a tota la
ciutadania de Catalunya pugui fer la seva.
El Parlament de Catalunya empara el procés constituent que ha de ser dut a terme a
Catalunya. A aquest efecte, el Parlament de Catalunya de Catalunya insta el Govern a
posar a disposició de la ciutadania els recursos que calguin per aconseguir un debat
constituent de base social, transversal, plural, democràtica i obert. Amb aquest
objectiu, el Parlament de Catalunya de Catalunya haurà de crear una comissió de
seguiment del procés constituent. Per tant vostès poden formar part d’aquesta
comissió
L'Assemblea Constituent, una vegada convocada, elegida i constituïda, disposarà de
plens poders. Les decisions d'aquesta assemblea seran de compliment obligatori per a
la resta de poders públics i per a totes les persones físiques i jurídiques. Cap de les
decisions de l'assemblea no serà tampoc susceptible de control, suspensió o
impugnació per cap altre poder, jutjat o tribunal. L'Assemblea Constituent haurà
d'establir mecanismes per garantir la participació directa, activa i democràtica de les
persones i de la societat civil organitzada en el procés de discussió i elaboració de les
propostes per al projecte de constitució.
Una vegada l'Assemblea Constituent haurà aprovat el projecte de Constitució, s’haurà
de convocar un referèndum constitucional perquè el poble de Catalunya aprovi o
rebutgi, i tindrà la ocasió de poder votar d'una manera pacífica i democràtica el text de
la nova Constitució. No cal que ens enfrontem aquí a Sentmenat, és una competència
que en aquest ajuntament no podem decidir el futur de Catalunya, podem insistir en
els partits a dintre el Parlament de Catalunya a fer el que volem fer, diu al Sr. Peñalver
que no sap si ha volgut presentar aquesta moció com si fóssim decisius en el futur de
Catalunya. Podem incorporar cadascú la ideologia política però no podrem canviar el
país. Si vostè ha portat la ha portat vol dir que en vol parlar i per això li explico amb
detall tot el que es vol fer en aquests propers mesos.
Per acabar dir que el procés constituent ha d'incorporar des de l'inici la perspectiva de
gènere, d'una manera transversal i amb una estratègia dual, amb l'objectiu de trencar
les inèrcies històriques de la nostra societat i fer un procés constituent que ho sigui
també per a totes les persones.
Dóna les gràcies al Sr. Peñalver per haver-li donat la possibilitat d’explicar tot això.
La intervenció de la Sra. Rueda es transcriu integrament per haver-la facilitat en suport
informàtic:
“ El PSC aprova aquesta moció per diversos motius. A les eleccions del passat 27 de
setembre van donar lloc a una majoria simple parlamentària, no en vots, de partits
independentistes, no havent lloc per tant a un mandat democràtic clar en el marc del
plebiscit tal i com ho havia plantejat el govern.
Aquest tipus d’iniciatives també generen conflictes legals, entre governs i socials,
entre catalans.
Com tampoc entenem que els poders públics democràticament escollits en un estat de
dret admetin no estar subjectes a cap límit legal ni jurisdiccional.
Les institucions catalanes ho són del conjunt de la ciutadania, no d’una part, i per tant
no poden posar en risc aquestes institucions ni poden estar per sobre de la llei en un
estat democràtic de dret.
Des del socialisme català continuarem treballant per una reforma constitucional per la
construcció d’un estat federal i per tan votarem a favor.”
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El Sr. Torroja manifesta que evidentment votaran en contra d’aquesta moció i per
argumentar-ho farà esment a un article de la constitució espanyola del 1812 “la Pepa”
“Titulo 2, capitulo 1 Del territorio de las Españas, articulo 10, El territorio Español
comprende en la Península con sus posesiones e Islas adyacentes, Aragón, Asturias,
Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Cataluña, Córdoba, Extremadura, Galicia, Granada,
Jaén, León, Molina, Murcia, Navarra, Provincias Vascongadas, Sevilla y Valencia, las
Islas Baleares y las Canarias con las demás posesiones de África. En la América
Septentrional Nueva España con la Nueva Galicia y Península de Yucatán,
Guatemala, Provincias internas de Oriente, Provincias internas de Occidente, Isla de
Cuba con las dos Floridas, la parte Española de la Isla de Santo Domingo y la Isla de
Puerto Rico, con las demás adyacentes a estas y al continente en uno y otro Mar. En
la América Meridional la Nueva Granada, Venezuela, el Perú, Chile, Provincias del Río
de la Plata y todas las Islas adyacentes en el Mar Pacífico y en el Atlántico. En el Asia
las Islas Filipinas y las que dependen de su Gobierno.”
I a partir d’aquí van començar les il·legalitats, 1816 independència de l’Argentina; 1818
Xile; 1821 Perú, Guatemala, Costa Rica, Hondures; 25 Bolívia, etc. Evidentment
il·legals totes aquestes independències. Les lleis són dinàmiques, el Parlament de
Catalunya hi està treballant, tal com ha dit la portaveu de CiU.
Fent referència al que ha dit el portaveu d’ACSENT nosaltres diem que la democràcia
sempre s’ha d’imposar sobre la llei. El nou país que construirem, el construirem entre
tots, inclòs els que ara hi estan legítimament en contra. Votaran en contra d’aquesta
moció.
El Sr. Pacha diu que serà breu, indica que Catalunya quan es va fer independent va
perdre el Roselló i la Cerdanya. Les lleis són per complir-les, en un estat de dret és
així i els que tenim càrrecs públics, els primers. Si haig de passar d’una llei perquè
penso diferent, valent principi jurídic.
El Sr. Peñalver manifesta que el Sr. Tardà en l’últim debat d’investidura, en la seva
intervenció va faltar a la veritat tres vegades. El procés anomenat ara de desconnexió
va dir que estava recolzat per la majoria dels catalans, parlant en nom de tots els
catalans i no és veritat.
Eleccions Catalanes 2015 al Parlament de Catalunya, si mal no recorda es va plantejar
com un plebiscit. En un plebiscit és un ciutadà un vot, no la trampa que van fer amb el
nombre de diputats. Junts pel Sí va aconseguir 1.620.973 vots i la CUP 336.375, això
suma 1.957.348, que suposa el 47,74% dels que van votar. Els partits no partidaris de
la independència o almenys el que solen dir, sumem Ciutadans, PSC, Catalunya si
que se Puede, el PP i Unió que estava en contra, suposen 2.074.927 vots, un 50,62%.
Pregunta on és la immensa majoria de catalans que vol la independència.
A Sentmenat Junts pel Sí 1.951 la CUP 498, total 2.449 vots, el 48,65% . Candidatures
no independentistes Ciutadans, PSC, Catalunya si que es Pot, el PP i Unió 2.487 vots,
el 49,41%, on està la majoria? Demana a la Sra. Colomé perquè no es pot portar aquí
aquest tema, només es pot parlar del que vostès diuen, indica que l’ha portat perquè
ho creu convenient. Estem aquí per debatre.
La segona no veritat que va dir el Sr. Tardà és que és un procés clarament democràtic,
no és veritat un dels pilars de la democràcia i potser el més important són les lleis que
emanen de la constitució, no complir-les, no respectar les sentencies dels tribunals,
dictar lleis que no corresponen a un parlament autonòmic, no és democràtic, és una
altra cosa.
Tercer, va dir que el procés era pacífic, en podríem parlar. La seva percepció no és
aquesta. Per tant demanen el recolzament dels regidors en aquesta moció per
recuperar la societat catalana del 2000, una societat de convivència, afecte, respecte i
unió entre tots els catalans i un reconeixement als ciutadans i empresaris de Catalunya
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amb els que “hombro con hombro” treballem els ciutadans vingudes de tos els pobles
d’Espanya en nom d’una Catalunya millor, per això demanem el vot favorable.
El Sr. Vilchez, replica al Sr. Peñalver que quan ha fet el recompte de vots no sap d’on
ha tret que Catalunya Sí que es Pot hagi dit en algun moment que és o no
independentista, hi milita o participa gent que és independentista i gent que no n’és.
Aquí el grup municipal s’anomena l’Assemblea Ciutadana de Sentmenat i també hi ha
gent independentista i gent que no n’és, per això en qüestions de temes
supramunicipals tenim llibertat de vot. Indica que ell personalment no és
independentista, encara que el fet que no en sigui no vol dir que no estigui pel dret a
decidir. Creu que els pobles tenen dret a poder decidir el seu futur i Catalunya és un
poble que té el dret. Una altra cosa és la legitimitat, és cert que unes eleccions
plebiscitàries no es van guanyar i creu que no hi ha legitimitat suficient per portar a
terme un procés de desconnexió perquè no van tenir el recolzament suficient. Però tal
com ha dit a la seva intervenció anterior és cert que quan et tanquen totes les portes
has de sortir per una finestra. El dret a decidir és un dret reconegut pels drets humans i
és un dret internacional i que s’ha de reconèixer. El govern de la nació té la possibilitat
de fer consultes vinculants i referèndums i no ho ha volgut fer, és l’únic que està
tancant portes i no està permetent als ciutadans que puguin decidir. Si només ens
baséssim en el dret a decidir possiblement votaríem en contra de la moció i si només
ens baséssim en el dret de la il·legalitat o de la manca de legitimitat per portar a terme
aquest procés votaríem a favor de la moció. Com que creiem que tant una banda com
l’altra és una “sin razón”, ens abstindrem en aquesta votació.
La Sra. Colomé diu que subscriu les paraules que ha dit el Sr. Vilchez. Continua dient
al Sr. Peñalver quan vostè fa la suma i compta a Catalunya Si que es Pot com un partit
unionista. No és una majoria aclaparadora però al Parlament de Catalunya dóna 72
Vots de diputats independentistes, a partir d’aquí en el Parlament s’ha pogut fer això.
Tampoc compta amb les abstencions ni amb la gent que no va anar a votar però que
potser a les diades aplega molta més gent que no va votar però hi està d’acord.
Aquí quan es va fer el 9N recorda que de llarg va guanyar la resposta del sí, on hi
havia gent d’ERC i de CiU, que hi ha gent de CiU que és independentista i gent que
no. Ara són Partit Demòcrata Català que sí que es declara independentista però quan
era CiU no. Ha fet el seu discurs amb els seus números i li respecta, però no faci que
tots creguin en la seva posició, cada qual creu en la seva.
Referent al que ha dit de la Constitució, quan ha interessat al PP i PSOE han canviat
la constitució. En el moment de crisi es van posar d’acord ràpidament i van haver de
pagar abans als bancs que no als proveïdors. Va ser molt dur pel món municipal quan
estàvem en plena crisi. Quan ha interessat al govern de Madrid s’ha canviat algun
articulat. Des d’un inici es va demanar poder votar però en vies de que no es pot votar,
al final caminem perquè tenim un mandat democràtic, es van presentar a les eleccions
i van guanyar. Cadascú ho vesteix, com és lògic i va cap a la seva banda.
La Sra. Rueda vol puntualitzar que quan s’aprova una moció s’aprova en funció dels
acords que venen a l’escrit que es presenta. De la mateixa manera que en algun
moment s’han aprovat mocions de diferents partits polítics com la última d’esquerra
sobre el tema Fernandez Diaz i es va consensuar per ser aprovada per tots els partits.
En aquesta moció es debat si nosaltres com Ajuntament respectem el principi de
legalitat i l’estat democràtic de dret i transmetre aquest acord a la presidència. Altres
subjectivitats o altres temes que estan sortint no són objecte pròpiament d’aquesta
votació. Creu que s’haurien de centrar com a mínim en aquests punts, que no
modificarà el vot de cap dels membres que estem aquí però una mica respectar que
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s’està votant això i no altres divagacions a les quals fins i tot ens alguns punts ens
podríem posar d’acord com va passar amb la del Fernández Díaz. Debatem si volem
com Ajuntament respectar el principi de legalitat i l’estat democràtic de dret que té
mecanismes per fer modificacions i canviar la legalitat vigent i transmetre aquestes
votacions al Parlament de Catalunya. Són els dos únics punts que surten a la moció
presentada pel grup municipal de Ciutadans.
El Sr. Torroja per al.lusions al que va dir el Sr. Joan Tardà que va dir grans veritats, la
majoria del poble català segons els resultats de les ultimes eleccions està a favor de la
independència, perquè el Sr. Peñalver fa trampes i posa Catalunya Sí que es Pot en
contra de la independència, no està a favor però tampoc en contra.
Al Parlament de Catalunya els grups que donen suport a la independència són més
que els que estan en contra de la independència. Hi ha majoria independentista al
Parlament de Catalunya. Pregunta si no és democràtic el Parlament de Catalunya, la
manera com s’han escollit els diputats i s’aproven les lleis al parlament és una cosa
una mica especial. No entrarà en interpretacions dels percentatges si són més o
menys. Tothom té al cap, per exemple, les eleccions que hi ha hagut a Galícia on el
PP ha arrasat, però sàpiguen que ha tret un percentatge menor que els favorables a la
independència a Catalunya. Cadascú legítimament fa les sumes que vol.
Per últim recordar que fa poc el líder de Ciutadans va felicitar els Mexicans per
l’aniversari de la seva independència, un acte com hem dit abans clarament il·legal.
El Sr. Pacha vol matisar que en la carta de les Nacions Unides literalment es parla del
principi de la lliure determinació dels pobles, no de l’autodeterminació. Li diu que se la
llegeixi perquè veurà taxativament que la mateixa carta de les nacions unides no
permet la secessió en cap d’ells, aquesta carta estava feta per la descolonització dels
països d’Asia i altres.
Referent al que ha dit el Sr. Torroja, és veritat el que diu. Unes eleccions
autonòmiques són representatives i proporcionals. L’injust de les lleis electorals és que
de vegades 100.000 vots equivalen a 10.000 i tenen un mateix diputat, en el nostre
parlament és així perquè és representatiu i proporcional però en un plebiscit, no és
així, és un home un vot. Ho posem quan ens interessa i quan no no.
Passada la moció a votació: S’obté el següent resultat: 5 vots a favor, 5 en contra i 3
abstencions.
Vots en contra: CiU i ERC.
Vots a favor: PSC, C’s i PP.
Abstencions: ACSENT.
El Sr. Alcalde pregunta al Sr. Secretari com s’ha de procedir a l’haver-se produït un
empat.
El Sr. Secretari respon que s’ha de procedir a realitzar una segona votació i en cas
d’empat el Sr. alcalde té vot de qualitat.
Realitzada una segona votació s’obté el següent resultat: 5 vots a favor, 5 en contra i
3 abstencions.
Vots en contra: CiU i ERC
Vots a favor: PSC, C’s i PP
Abstencions: ACSENT
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El Sr. Alcalde no utilitza el vot de qualitat, per tant no s’aprova la moció.

7.- MOCIÓ DEL MÓN LOCAL EN SUPORT ALS 25 ANYS DE “LA MARATÓ DE
TV3”
“La Marató de TV3” és un projecte solidari impulsat per Televisió de Catalunya i la
Fundació La Marató de TV3 l’any 1992, amb l’objectiu d’obtenir recursos econòmics
per a la investigació científica de malalties incurables o cròniques, però també per a
sensibilitzar la societat sobre aquestes patologies.
Fa 25 anys que “La Marató de TV3” desenvolupa una important tasca de
sensibilització de la població catalana respecte a les malalties a les quals es dedica i a
la necessitat de potenciar la recerca científica per prevenir-les i/o curar-les. Un projecte
plenament arrelat al país, que ha consolidat el seu paper com a font impulsora de la
recerca biomèdica i com una eina de divulgació científica, de conscienciació ciutadana
i d’educació de la societat.
El projecte ha aconseguit l’empatia de la societat catalana, que amb petites grans
aportacions han fet de la “La Marató de TV3” un esdeveniment solidari referent.
Al llarg de la trajectòria, també s’ha aconseguit l’adhesió d’empreses que s’han
implicat en la logística per fer possible la recepció dels donatius i el subministrament
de productes i serveis necessaris per al correcte funcionament. Alhora s’ha comptat
amb la participació d’altres empreses col·laboradores a través d’aportacions, que
tenen el seu reconeixement en el programa o en la campanya de sensibilització.
Però “La Marató de TV3” no tindria l’abast i èxit que ha assolit sinó fos pel treball dels
més de 58.000 voluntaris i el milió de persones que cada any participa en les activitats
populars organitzades. “La Marató de TV3” és un esdeveniment participatiu amb una
extraordinària capacitat de mobilització social tant els que participen directament i
dediquen el seu temps al llarg de les quinze hores de durada del programa com tots
aquells que a totes les viles i barris de les ciutats del nostre país realitzen actes de
suport a “La Marató de TV3”.
Gràcies als més de 150 milions recaptat, s’han fet importants avenços en la recerca
biomèdica amb 723 projectes d’investigació sobre 14 grups de malalties diferents. Una
tasca que enguany commemora el seu 25è aniversari i que des de l’àmbit municipal
també es vol reconèixer.
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda:
PRIMER.- Manifestar el compromís de continuar oferint suport de l’Ajuntament DE
SENTMENAT en l’organització i sessió d’espais per als actes de “La Marató de TV3”.
SEGON.- Participar en el projecte “Regalar Cultura”, que pretén agrair la participació
als ciutadans voluntaris i a les entitats que participen en l’organització dels diferents
actes de “La Marató de TV3”, a través d’invitacions en actes culturals organitzats pel
propi ajuntament.
TERCER.- Instar als ajuntaments a promoure sessions al municipi i col·laborar
econòmicament realitzant donatius pel finançament de campanyes de sensibilització,
adreçat als joves del país, que es realitzen a través de les conferències que des de
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l’any 1997 es celebren a les escoles de Catalunya, i que actualment ha arribat als
240.000 alumnes de secundària.
QUART.- Fer arribar aquest acord a TV3, a la Fundació Marató de TV3, a l’Associació
Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.
La Sra. Colomé llegeix la moció.
Sr. Vilchez diu que aprovaran aquesta moció i que valoren la feina de TV3.
La intervenció de la Sra. Rueda es transcriu integrament per haver-la facilitat en suport
informàtic:
“ El PSC valora molt positivament a iniciatives com la de la marató de TV3 i a aquest
quart de segle de feina per la solidaritat amb causes lloables i manifesta el seu
compromís als acords de la moció de donar suport i participar d’aquest projecte.
Ara bé, també volem recordar que la solidaritat és bona i en part necessària però les
institucions catalanes cal que tinguin un compromís de distribució de riquesa, d’aposta
per l’àmbit social i per treballar per la igualtat d’oportunitats. Les continues retallades
sobretot en l’àmbit de la salut no les compartim i agrairíem que el govern també fes
“maratons” (entre cometes) i apostés pel que realment importa.”
El Sr. Torroja manifesta tot el seu el suport a la marató de TV3, iniciativa que ha portat
a la societat des de fa 25 anys molts milions d’euros per iniciatives socials, ha defensat
valors solidaris i humans i ha demostrat el tarannà solidari de la societat catalana amb
les seves aportacions. Votaran a favor.
El Sr. Peñalver diu que evidentment votaran a favor, és una feina que beneficia a
molta gent que necessita qualsevol tipus d’ajuda.
Passada la moció a votació és aprovada per unanimitat.
6.BIS.- DESPATX D’URGÈNCIA
El senyor alcalde explica la urgència, indica que a l’Ajuntament s’està sense aire
condicionat, s’acosta el fred, s’han espatllat les màquines i el que es vol fer es la
reposició de la instal·lació de la climatització perquè de dues maquines que hi ha no en
funciona cap. Passaríem a votar la urgència per cobrir aquesta necessitat.
La Sra. Rueda diu que s’han trobat aquesta modificació de crèdit sense cap tipus
d’informació al respecte.
El senyor alcalde explica que la urgència s’entén perquè s’ha d’aprovar la reposició de
la instal·lació i s’ha de fer per préstec. S’acosta el fred i si no es feia en aquest ple,
anem al ple següent i desprès no tindrem temps de fer la reposició i els treballadors de
la casa tindran fred. No era previsible que s’espatllés la màquina i per tant la urgència
és per poder cobrir les necessitats de l’Ajuntament en aquest aspecte. Hi ha l’informe
de l’interventor i del tècnic municipal que diu que s’han de canviar aquestes màquines.
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El Sr. Torroja indica que vol més informació, pregunta quantes màquines són i si pot
aproximar més el dia que es van espatllar.
Passada a votació la urgència es aprovada per la majoria que requereix la llei
10 vots a favor i 3 vots en contra.
Vots a favor : ACSENT, PSC, ERC, C’s i PP.
Vots en contra : CiU.
6.1bis APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 14/2016
Assumpte: Aprovació modificació de crèdits 14/2016 mitjançant crèdits extraordinaris.
Data: 29.09.2016
ANTECEDENTS
Vist el informe tècnic emès el 29 de setembre per l’Enginyer municipal, justificatiu de la
necessitat de dur a terme la renovació dels aparells d’aire condicionat de l’Ajuntament
Atès que és intenció de la corporació finançar aquesta inversió mitjançant préstec i que
aquesta operació no està al Pressupost de 2016.
Considerat l’informe 89/2016 de la Intervenció municipal relatiu als aspectes financers
d’aquesta operació de préstec.
FONAMENTS DE DRET
Entre d’altre:
- Article 177 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 38 del Reial Decret 500/1990.

-

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

- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
Considerat també l’informe número 90 / 2016 de la Intervenció.
El Ple de la Corporació, per la majoria que requereix la llei, acorda:
Primer.- Aprovar el següent crèdit extraordinari:
Partida despeses
320 920 63300

Partida ingressos
91300

Denominació
Reposició instal·lació climatització Ajuntament
Total

Import
124.806,93
124.806,93

Préstec noves inversions 2016
Total

124.806,93
124.806,93
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Segon.- Publicar aquesta modificació del Pressupost de 2016 al Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d’anuncis de la Corporació
El senyor alcalde explica que les màquines eren molt antigues i que una d’elles no
funcionava. Ens han aconsellat canviar-les primer perquè el cost econòmic és molt
elevat i segon perquè el cost energètic també. Són màquines que consumeixen
moltíssim i tercer perquè no complim la normativa de les instal·lacions a l’ajuntament i
apart d’això els conductes són de fibra molt antics no compleixen el que han de
complir i per tant els tècnics ens han aconsellat modificar la instal·lació i de canviar-ho.
Això genera que hem de demanar un crèdit i que tenim possibilitat de demanar-lo. S’ha
fet l’estudi del cost demanant un pressupost urgent a l’empresa que fa el manteniment
dels edificis municipals, nomes seria la reposició de la instal·lació de la climatització i
la renovació de l’aire que no tenim actualment. Volem aprovar aquesta modificació de
crèdit per poder tirar endavant aquesta obra i que no ens agafi l’ hivern sense un
sistema de climatització que ens obligaria a posar estufes i tindríem un consum molt
elevat. Si teniu algun dubte es pot preguntar al Sr. Interventor.
Seguidament el Sr. Alcalde llegeix la proposta de modificació de crèdit.
El Sr. Sànchez vol preguntar al senyor interventor si en casos d’emergència no es
necessari realitzar prèviament la modificació de crèdit i es pot aprovar per decret.
Voldrien saber quan es va produir l’averia.
El Sr. Gilgado manifesta que una vegada arribats a aquesta situació estem d’acord en
que s’arregli el sistema de climatització. Vol fer constar que és bo aprendre de les
errades. De les dues màquines, una es va espatllar durant el mes de setembre, però la
primera es va espatllar fa mesos. La mercantil ja va avisar que estaven en precari i es
podia actuar amb mes temps i no arribar a aquesta situació.
El Sr. Torroja diu que el grup d’ERC entén que la casa gran no pot estar sense
climatització i que cal fer-ho el més abans possible i guanyarem amb eficiència
energètica i que cal implantar-ho a l’ajuntament, estem a favor com no pot ser d’altre
manera.
El Sr. Pacha manifesta que ell també s’ha sorprès pel preu. La urgència és la urgència
però no s’han comparat el preus amb una altra mercantil. Ja mirarà el projecte, mirarà
el pressupost, és més elevat del que imaginava.
El senyor alcalde aclareix que no hi ha cap adjudicació el que s’ha fet és demanar un
pressupost per canviar les màquines d’aire condicionat. No hi ha partida al pressupost.
Una maquina es va espatllar i es va demanar un pressupost. El que no esperàvem és
que l’altra màquina s’espatlli, es van demanar informes a l’enginyer municipal, abans ja
va dir que les màquines eren obsoletes i que la reparació podia arribar als deu mil
euros cada una i que no complíem amb la normativa vigent que diu que cal tenir
renovació d’aire. No era possible utilitzar els conductes que ja tenim, ja que eren molt
antics i de fibra i incomplien la normativa vigent. No només és la màquina, sinó que cal
canviar la instal·lació i renovar els conductes d’aire.
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El Sr. interventor respon que l’actuació no és d’emergència, cal elaborar uns plecs de
clàusules i fer licitació. Pel préstec s’han d’aprovar les condicions financeres i convidar
a les entitats bancàries.
Passada la proposta a votació s’aprova per 10 vots a favor i 3 abstencions.
La Sra. Mellinas s’absenta de la sessió quan són les deu i vuit minuts del vespre.
7.- INTERPEL·LACIONS, PRECS I PREGUNTES
El senyor alcalde en primer lloc excusa a la Sra. Mellinas que s’absenta de la sessió
per motius de salut, anotaran les preguntes dirigides a ella i ja es contestaran.
Abans d’entrar en precs i preguntes vol aclarir les preguntes fetes internament per la
Sra. Colomé, primera de l’espai socioeductatiu, demana el nombre d’usuaris i les
dades del curs 2015-2016. Tenien un grup de 13 nens de primer a tercer de primària,
18 de 4art a 6 primària, 14 adolescents primer i segon ESO en total uns 45 nens.
Dels ajuts escolars per les dades encargades a serveis socials, puc dir respecte ajuts
menjador escolar del curs 2016-2017 que se n’han sol·licitat 130, se n’han aprovat 64,
denegats 66 i pendents resolució 30. Amb els ajuts de llibres en primera convocatòria
aprovats 157 i denegats 62. Amb ajuts de llibres en segona convocatòria 57 sol·licitats.
El Sr. Sánchez pregunta com està la recollida de fusta als boscos i tala d’arbres.
Estem al mes de setembre de 2016 i les ventades van ser al mes de desembre de
2014, el govern va entrar al mes de juny 2015. S’ha fet alguna activitat la setmana de
la mobilitat?. li consta que no.
Con està l’actuació per posar la marquesina a Can Vilar?. Aquestes preguntes eren
per la Sra. Mellinas.
Avui hem rebut el correu d’aprovació de les ordenances no sabem quins terminis tenen
per convidar a la resta de regidors, no sap si contactarà amb grups o farà esborrany
per fer aportacions, tenint en compte el govern minoria.
De recursos humans s’han fet reunions amb el comitè. Quins temes s’han tractat i si hi
ha un informe o resum que es pogués passar al seu grup o grups de l’oposició.
Volen saber si l’arquitecte que teniem abans de cobrir la plaça va treballar el mes
d’agost.
La Sra. Olivé pregunta a la Sra. Mellinas que passa amb neteja viària. Tot el poble
cada cop està més brut. Funcionen les màquines?. El personal s’ha ampliat amb un
Pol però no millora la neteja. Demana l’Infome tècnic econòmic de la festa major.
Con està el contracte de l’enllumenat?. Hi ha tres mesos des de la signatura del
contracte per la implantació. Volen saber que han fet i en quin lloc.
L’1 de juliol va entrar a l’ajuntament el projecte del casal de joves amb les
modificacions indicades per l’ACA. El tretze de juliol es va aprovar, s’han iniciat els
tràmits de la contractació ve de l’anterior mandat el cost és de 300.000 € és molt
important, intentem posar fil a l’agulla per no perdre la subvenció.
Pregunta si els tècnics de l’Ajuntament han controlat les obres de la parada de bus de
Can Fargues si ho han vist correcte o no i si tenen algun informe i ens ho poden
explicar.
Respecte la convocatòria que ens han fet del POUM pel dia 10, el dimarts van
anunciar que es farien jornades participatives els dies 20 i 22 d’octubre, això era
dimarts avui rebem la convocatòria tots els membres de la corporació i que el dia 10
se’ns convoca a un estudi ja fet, voldria saber si ho han treballat només les regidories
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o tot l’equip de govern. Com ho han fet i perquè no han comptat amb tots els
membres del consistori, és una cosa molt important un avanç de planejament, perquè
tots puguem dir la nostra, i transmetre-ho a la participació ciutadana, aquí hi ha hagut
manca de transparència per part seva.
La Sra. Colomé diu que li repetirà les instàncies, que han fet. Només cal llegir l’acta del
ple anterior on ja detalla les instàncies sol·licitant documentació. 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. No les tenim encara. El senyor alcalde
avui ha donat números d’ajuts beques llibres i menjador. El dia 27 d’abril va demanar
el llistat dels arranjaments d’asfalt dels carrers des de juliol de 2015 fins ara. Tampoc
tenen resposta. Avui ha fet una instància demanant còpia de dues modificacions de
crèdit nro. 10 i 11 aprovades per alcaldia. Diuen que no s’ha de mirar el que es feia
abans i que s’han de canviar dinàmiques i noves polítiques. De les modificacions de
crèdit aprovades per alcaldia hi havia tradició que tots els grups les tinguessin, ja no es
tracta d’un estat d’execució del pressupost com demanava el seu grup, ara demana
còpies. Hi ha manca de transparència.
El decret 239-2016 parla de bonificacions per anar al CEM ajuts que vostès han tret.
Diuen que recuperaran els serveis públics. Vaig demanar al juliol les subvencions que
van demanar les entitats en temps i forma i que encara no han estat ingressades. A
les associacions culturals i de veïns el senyor alcalde va dir que el setembre estaria
pagat. No han vist els decrets de subvenció per les entitats.
Pren la paraula la Sra. Rueda, quina intervenció es transcriu integrament per haver-la
facilitat en suport informàtic:
“Respecte el passat 11S el GMS volien fer diverses consideracions, com no és la
primera vegada que passa hi va haver una total manca de protocol i d’informació per
part del consistori.
Tampoc entenem el manifest que es va llegir com a institucional, el qual per cert no
està penjat a la web. Era partidista i no tenia gens en compte les diferents sensibilitats
de la ciutadania. El demanem formalment.
Des del GMS volem posar de manifest que no estem d’acord en la mobilitat d’una
treballadora que s’ha dut a terme en aquests dies.
Aquesta treballadora que anava en les seves llistes, es va intentar recol·locar com a
persona “de confiança” des del primer moment d’entrar el govern. El GMS sempre ha
mantingut que els treballadors municipals no han d’estar en un lloc o altre en funció
d’afinitats polítiques i que sempre cal garantir els principis d’igualtat, mèrit i capacitació
dins el personal públic. Finalment el GMS va accedir a moure aquesta persona per
millorar i reforçar el departament de territori però veiem que se l’ha posat en un
despatx sola, sense cap tipus de control i sense unes tasques determinades, recordem
que aquesta persona és auxiliar administrativa i les seves feines deriven d’un superior.
Qui és? Quin control és segueix? I quin és el decret corresponent que s’ha signat i
amb quins acords? Ens preguntem que haguessin dit si el govern fos un altre i vostès
estiguessin a l’oposició, “dime de que presumes””
Demanem el decret, així com les tasques i superior d’aquesta treballadora.
- Brigada: Al GMS ens ha arribat que hi ha problemes amb les hores extres
de la brigada de la festa major. Els hi recordem que l’any passat es van fer
una sèrie de singularitats administratives per part de la regidora de festes,
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-

-

-

-

esperem que no sigui el cas d’aquest any, però demanem igualment tota la
informació al respecte.
Comité: durant un any i mig el GMS per tal de poder assistir o tenir
coneixement del que es debatia al comitè hem hagut de patir sang, suor i
llàgrimes degut com sempre, a la manca d’informació i transparència per
part d’ ACS. Les vegades que hem assistit han estat per invitacions de
tercers, els treballadors. Durant l’agost es va dir que es farien una sèrie de
reunions, s’han fet? Hi va haver molta participació en el mes on hi ha
menys gent treballant? Quins acords s’estan portant a terme? També volem
saber que està passant amb el representant dels funcionaris que es queixa
de la falta de transparència i participació
INSTANCIES: arrel de la renúncia del GMS i de les manifestacions que va
fer l’alcalde, aquest grup ha entrat diverses instàncies, una d’elles era per
demanar una reunió amb tota la plantilla i encara no tenim resposta.
Penseu contestar? Teniu algun inconvenient?
A la resta d’instàncies se’ns contestarà? Esperem tenir més informació ara
que estem a l’oposició, encara que veient com s’ha l’ha tractat aquests
mesos ho dubtem.
POUM: hem vist que ja han posat a les xarxes, no les oficials sinó a les
d’ACS que es faran jornades participatives pel POUM.... Jornades
obligades per llei d’altre banda però la pregunta és, pensen presentar
aquest pla a l’oposició d’una vegada? Durant el darrer any i mig els GMS
hem demanat que així es fes, però poc podíem esperar dels que moltes
vegades també han oblidat de convidar als seus ex socis de govern
TRESORERA:A la tornada de vacances el GMS, ex soci de govern d’ACS
es va assabentar que des de juliol tenim tresorera habilitada unes hores. Ja
que mentre estàvem a govern no es donaven informació ens la poden
donar ara?
POL: quines tasques estan fent els diferents membres del POL, es tenen
en compte les necessitats de les diferents regidories
TEMA PARCS INFANTILS :
EDUCACIO
Com va el tema de la Psicopedagoga?
Com ha anat l’inici de curs, van assistir a la reunió comarcal?. Quants
alumnes hi ha a sentmenuts, a can sorts, a l’escola de música i escola
d’adults?.
S’han iniciat les licitacions?.
PAU de l’escola bressol com està?.
Han sol·lucionat el problema de l’aprendre a nedar fruit de la seva negativa
a seure amb el CEM?.
De les millores previstes al setembre de sentmenuts i can sorts quines es
durant a terme?.
S’ha fet una valoració del campus itaca?.
CULTURA I PATRIMONI
Castell de Sentmenat. Que es vol fer, es faran les reunions proposades per
l¡ex regidora, perquè s’ha tirat enrere el pla director?
Quins arranjaments preveuen fer a la biblioteca?
Subvencions?
Es mantindrà els projectes anteriors?
IGUALTAT
Qui supervisa la feina de la tècnica d’igualtat?
Va assistir algú a la comissió del protocol de violència masclista del Consell
Comarcal?
COMUNICACIÓ
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Es manté el format de revista treballada els últims mesos, hi ha hagut
modificacions?
PREC
CEMENTIRI: la part de fora de les làpides que estan apilades al magatzem,
si es podrien llençar/mitjans per garantir la neteja de tot el cementiri, no
poden netejar amb la mànega que tenen, necessita un adaptador/necessita
escala amb plataforma”

Pren la paraula el Sr. Gilgado, quina intervenció es transcriu integrament per haver-la
facilitat en suport informàtic:

-

-

-

-

-

“Reunió del dia 07-09-2016 de representants de l’AMERC amb el Secretari
General del Treball, Sr. Josep Ginesta, per tractar tema del possible Conveni Marc
per subvencions del SOC. Hi va anar algú? Com va anar la reunió?
Fibra òptica al Polígon Industrial mitjançant l’acord de l’AMERC amb l’operadora
ADAMO. Durant el mes de setembre el Sr. Vicenç Iglesias s’havia de posar en
contacte amb nosaltres per presentar els pressupostos de les diferents alternatives
per la implantació de la fibra òptica al nostre polígon industrial. En saben alguna
cosa?
En els mesos de juny o juliol es va reunir el Comitè de Seguretat i Protecció de
Dades, prenent l’acord de contractar una empresa, la mateixa que va fer aquesta
feina l’any 2005, per donar-li continuïtat ja que des de l’any 2007 no s’ha fet res.
Ens poden dir si s’ha iniciat aquesta feina?
Des de la regidoria de les T.I.C. hi havia la intenció de procedir a la compra d’un
nou programa pel Registre d’Entrades i Sortides. La previsió era fer la seva
implantació a primers d’octubre, tenen intenció de donar continuïtat a aquest
projecte? El següent pas previst era la compra d’un nou programa de Gestió
d’Expedients amb la intenció de posar-lo en marxa el 01-01-2017, seguiran amb
aquest projecte?
A primers del mes de desembre es compleix l’any de la implantació de la
virtualització de PC’s, amb un primer pas de 15 estacions. Ens poden dir si tenen
intenció d’ampliar aquest nombre d’estacions pel proper any, com està previst al
pressupost?
La nit de diumenge a dilluns de la Festa Major va tenir lloc un robatori a la Zona
esportiva de Can Sorts, Bar Piscina i Oficines dels clubs. Ens poden informar de
com està el tema?
Disposen de les dades estadístiques dels carnets de la Piscina D’Estiu fets aquest
any amb el seu desglós per cada tipus de carnet? ”

Pren la paraula la Sra. Castañeda quina intervenció es transcriu integrament per
haver-la facilitat en suport informàtic:
•

“Ja fa molts mesos que la Regidoria de Salut va entregar les bases pel concurs
de gossos i gats. Primer com no teníem interventor se’ns va complicar la cosa,
seguidament els pressupostos es van enrederir i després van arribar les
vacances. Des de juliol fins ara està encallat a secretaría i no avança.
M’agradaria saber si s’està treballant per avançar en aquest tema.

•

Amb la contractació del POL hi havia la figura d’un agent cívic. M’agradaria
saber quines son exactament les tasques que se li han encarregat i si ja
s’estan portant a terme. Com a prec, m’agradaria recalcar que aquest agent
aniria molt bé en els casos dels propietaris d’animals incívics, dels veïns que
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sense pensar en l’afectació que pot causar, alimenten als animals a la vía
pública, sobretot els gats ensalvatgits ja que tenim un conveni amb una
associació la qual està treballant per controlar aquestes colònies. Si la gent
interfereix en el seu treball en comptes de colaborar com se’ls hi diu, tota
aquesta feina no haurà servit de res.
•

I parlant de les colònies de gats ensalvatgits, m’agradaria saber si ja s’han fet
captures i s’han començat les esterilitzacions.

•

També m’agradaria saber si s’ha fet renovació del contracte amb Colomba
control, l’empresa encarregada del control de plagues de coloms, ja que si no
recordo malament s’havia de fer cap a l’octubre.

•

Abans de marxar de la Regidoria de Salut, es van deixar 3 presupostos dels
DEA’s perque després de les vacances ja es pogués fer AD i tirar endavant tot
el procés. La setmana pasada després de la comissió informativa, l’Alcalde ens
va informar de que aquest AD ja està signat i tot va endavant, li donc les
gràcies per això .

M’agradaria explicar que desde la Regidoria de Salut es va apostar per la compra de 9
DEA’s amb un pressupost total de compra de 15000 €. Aquest contracte inclou 9
aparells, el manteniment d’un any i la fomació a 72 persones (8 per cada aparell). La
distribució d’aquests serà la següent:
-

Un fixe al Pabelló Can Sorts
Un fixe al Pabelló Primer de Mig
Un fixe al Pabelló Textil Besòs
Un fixe al Camp de futbol
Un fixe al Local social Pedrasanta
Un fixe al Local social Can Canyamenres
Un fixe al Local social Can Vinyals

Dos aparells que seran mòbils a la Policia Local”.
El Sr. Torroja diu que no aclapararan a preguntes a aquest govern provisional de
només tres integrants, en un futur no saben si serà de cinc, de set o de no sap quants
integrants, només farà dues preguntes un tema urgent i un altre molt important.
Respecte les ordenances fiscals som els únics que varem votar en contra en les
anteriors ordenances perquè teníem propostes de pes. Entenen que aquestes
ordenances les hauria de presentar el govern definitiu que surti. Ja va comentar a la
comissió informativa que s’hauria de fer el càlcul del coeficient per què l’augment de
l’IBI sigui zero, si es prorroguessin les ordenances comportaria l’augment de l’IBI
s’hauria de tenir preparat com a mínim l’IBI zero.
Respecte el Pla d’ordenació urbanística ens han presentat la convocatòria ho
consideren vital i sobre la participació, demanen participació de l’oposició, encara és
més important la participació de la ciutadania, demanen un esforç de comunicació
perquè hi hagi la major participació en les jornades que hi hagi. Pregunta si la jornada
del 10 d’octubre és oberta a tota la ciutadania o només a grups politics. És un tema
vital pel desenvolupament de Sentmenat en els propers anys.
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El Sr. Peñalver pregunta si tenen informació o sinó demana que informin a la propera
comissió del quart cinturó, si s’estan reiniciant les obres, per quan estan previstes en fi
la informació que tinguin del quart cinturó.
El Sr. Pacha diu que respecte al Pla General es sent molt defraudat i personalment
una mica indignat. Fa un any es va demanar amb un govern que era de sis, també era
minoria. Quan es sol·licita un avanç de pla general tenen que indicar les condicions.
Entenc que com govern ho sol·liciten i no han demanat informació a la resta dels
grups. Parlem del nostre poble, els nostres veïns, el model de poble en deu o quinze
anys més i ho aproven només vostès. Està parlant un regidor i n’hi ha un altre a la sala
que hi érem quan es va aprovar. Es va aprovar per unanimitat, reunions de govern i
oposició moltes, convenis dificilíssims, tothom deia la seva, es proposava i s’ho mirava
tota la corporació. Va ser complicadíssim reunions amb la ciutadania moltes,
col·laboració ciutadana es va fer. S’aprovà per unanimitat un pla general dificilíssim al
contrari que ara amb reunions a manta, vostès l’han demanat sols. Partint d’un govern
en minoria encara que nomes sigui per les formes s’hauria de donar cabuda a
l’oposició perquè s’ha d’aprovar per plenari. Les formes han fallat de ple.
El Sr. Vilchez manifesta que algunes preguntes és repeteixen i per tant contestaré
genèricament.
En el tema de les ordenances, ja hem enviat una convocatòria amb un enllaç a les
ordenances 2016 i en base a aquestes, estem demanant a tots els grups municipals
que aportin allò que creguin convenient per les ordenances de 2017. El govern actual
parteix d’aquesta base, volem congelar la pujada d’impostos, i referent a l’IBI, ja hi ha
un encàrrec als tècnics per tal que facin els càlculs i es mantingui amb pujada zero.
Per tota la resta s’ha demanat la col·laboració a la resta de grups, volem que les
ordenances vagin al pròxim ple i així ho hem fet constar a la convocatòria.
A Recursos Humans hi ha hagut reunions per avançar alguns temes durant el mes
d’agost però no eren de taula de negociació, si no que eren puntuals amb els sindicats.
En reunions prèvies a la taula de negociació per tal d’aproximar postures, d’aquí
obtenim punts de vista en comú que seran portats a la taula de negociació. A la taula
de negociació hi ha hagut friccions, però no amb el govern municipal, si no entre els
representants dels treballadors. Hi ha divergències entre la part de representants de
funcionaris i dels representants de personal laboral, ja que no entenen les coses de la
mateixa manera. Avui mateix hi ha hagut una reunió, i s’ha hagut d’aixecar la sessió,
ja que hi havia una persona que deia que un dels representants sindicals no podia
estar en aquestes reunions perquè ha canviat diferents vegades de sindicat i la llei diu
que el “transfugisme” sindical no habilita a aquestes persones per ser representant en
una mesa de negociació. Jo he convocat la mesa de negociació i on queda reflectit
que seran els sindicats els que proposin aquelles persones que els representen. En el
cas del representant que és vol impugnar, a mi cap sindicat m’ha proposat un canvi,
amb el que jo entenc que aquesta persona continua sent el representant del sindicat i
per tant convocat. He demanat que es motivi jurídicament els motius pels quals
aquesta persona no pot estar a la taula de negociació i s’ha aixecat la sessió.
Sobre el tema de si l’arquitecte ha treballat al mes d’agost, des del moment que se li
va fer el contracte, un cop aprovat l’examen, ha treballat tots els dies, agafant algun
dia de permís que li corresponia i res més. L’altre arquitecte no ha treballat durant el
mes d’agost, doncs era el seu període de vacances. Té un contracte que s’acaba
aquest mes, doncs era per un any.
Les obres a la parada de l’autobús de Can Fargues ha estat controlada pels tècnics
municipals, participant a l’execució d’aquesta obra, i al finalitzar varen anar a donar el
seu vist-i-plau.
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La convocatòria del POUM ho contestarà l’alcalde.
Les hores extres de la brigada durant la festa major no entenc d’on ha sortit que hi
hagut algun problema, jo no en tinc constància. L’únic problema que hi podia haver és
que els treballadors en principi no volien fer hores extres, doncs era una manera per
aconseguir millores laborals, però no hi ha hagut el problema. Es varen demanar
voluntaris, varen presentar-se suficients, han fet unes hores extres i ara se’ls hi
pagaran.
El tema del comitè ja l’he explicat. La situació està com està, seguim fent reunions i no
hi ha acords en ferm sobre la taula de moltes coses, però es segueix negociant.
Voldria desmentir que els antics socis de govern no varen ser convidats al comitè,
vinguessin o no, convidats estaven.
Del tema de la tresorera ja n’informarà l’Alcalde, sabem que dins dels pressupostos va
aprovar-se, a part de que és per llei que es necessita tenir un tresorer/a. S’han estat
fent gestions, per tenir-la quan abans millor, i s’ha treballat en el sentit de tenir un
tresorer/a per acumulació, que és la forma més ràpida. Tota la resta hauria de seguir
un procés d’oposició, i portaria més temps, també ho posarem en marxa, però per ara
serà per acumulació. No entenc l’acusació de falta de transparència, es sabia que és
buscava un tresorer, i qui no ho sàpigues o no venia per aquí o tenia les orelles
tapades.
Allò que no entenc és la pregunta del POL. De fet qui va portar a terme tota la gestió
de la contractació del POL, va ser el Sr. Jordi Gilgado. De fet en el moment de
l’examen i de la contractació de les persones, varen participar molt més els regidors
socialistes, que anaven a Promoció Econòmica. Nosaltres no varem participar en
aquesta contractació, ho han fet els tècnics. Per tant no entenc la pregunta de qui
aprova i qui gestiona el POL. Referent als treballs que realitzen són els que varen ser
contractats.
El butlletí, és un tema que ha estat molt temps encallat, ara comença a anar endavant,
ja tenim diferents articles, l’empresa que farà la maquetació, i el format és el que va
comentar-se de tipus diari, que va ser acordat al seu dia i que avui tira endavant.
Connexió de fibra, estem pendents d’un projecte que s’està elaborant a Localred i que
arribarà al seu dia. En concret de la connexió Caldes-Sentmenat no en tinc constància,
ho preguntaré i ja informarem.
Sobre el programa de registre d’entrada i gestió d’expedients, hi havia una proposta
del tècnic informàtic amb tres opcions, en el moment d’escollir un programa els tres
tenien un cost econòmic. Jo he tingut reunions amb els usuaris, i la proposta d’aquests
és que es possible que el programa que facilita l’AOC, l’administració oberta de
Catalunya, sigui suficient per les seves necessitats i és gratuït. Avui hem tingut una
reunió i s’ha decidit que abans de comprar o utilitzar el de l’administració oberta de
Catalunya, s’anirà a algun ajuntament que l’estigui fent servir i se’ns diguin les
funcionalitats d’aquest programa. I si els nostres tècnics s’acomoden a aquestes
funcionalitats, ens estalviarem els 14 o 15 mil euros que pot tenir de cost l’altre
programa.
La virtualització d’escriptoris, segueix endavant, aquest any és mantindran en un
principi els mateixos. Tampoc el tècnic informàtic ens ha expressat cap necessitat
d’augmentar-les. Allò que estem valorant ara, és comprar els equips informàtics,
comprar uns equips molt més econòmics, que són els que es fan servir pels escriptoris
virtuals. Ara estem valorant les dues propostes que tenim sobre la taula, hi ha poca
diferència econòmica entre elles, unes són en entorn linux i els altres windows 10. Els
linux són més econòmics, doncs hi ha un estalvi en el software, però hi ha problemes
en els lectors de targetes. Hi ha la possibilitat que ens en deixin alguns per tal de
provar-los i així poder decidir quina és la millor compra.
Robatori de Can Sorts, una de les coses que varen endur-se és un switch, que s’ha
hagut de comprar. És el que connectava la càmera de la policia, i altres components
que hi anaven connectats i era necessari comprar-los quan abans millor. Evidentment
la factura serà gestionada amb l’assegurança.
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Del quart cinturó, la veritat és que no en tinc les dades. Sé que hi ha iniciatives per
reprendre el tema del quart cinturó. Ens informarem i a la pròxima comissió
respondre’m.
El senyor alcalde contesta a la Sra. Olivé, respecte a la neteja que hi ha dues
persones del POL, a part del personal de la casa. Vostè comenta que la neteja no ha
millorat i a mi m’arriba una altra cosa. De fet per la festa major va estar tot prou net, i
m’arriba que està millorant, de totes maneres parlaré amb el tècnic i li comentaré.
El tema de l’enllumenat, dir-li que comença la implementació el dia 8, ara estan mirant
els quadres i les diferents actuacions que s’hi havia de fer. La pròxima setmana tenim
una reunió amb l’empresa i els tècnics de la casa, per mirar de fer un programa
d’actuació, per quins carrers començaran, i com ho aniran fent. Doncs evidentment hi
haurà zones que s’haurà de tallar algun carrer.
Al casal de joves estan preparant les pliques, tenen l’encàrrec a urbanisme i estan
treballant per tal de poder licitar.
El POUM ara en parlaré, que serà més llarg.
Els certificats m’ho tornaré a mirar, a mi em consta com contestada la instància, però
ho tornaré a mirar.
Li faré arribar el llistat de l’asfalt del juliol del 2015. Ho demanaré a serveis tècnics, ja
ho vaig fer, però no m’ho han aportat encara, també tenen moltes coses a fer. Quan el
tingui li faig arribar.
Em miraré la modificació de crèdit 10 i 11, ara no ho recordo de memòria.
Amb el tema del CEM, ja he tingut dues reunions. Una va ser per aprendre a nedar,
que tira endavant. Ells ens proposaven una tarifa de 41€, que és tarifa d’horari lectiu, i
en el cas de Can Sorts com només agafa 20 minuts de l’horari lectiu, ens deien que la
tarifa seria de més de 60€. Tant la tècnica com jo mateix varem tenir una reunió amb el
CEM i els varem manifestar el malestar per aquesta qüestió, pensem que no hi hauria
d’haver aquest augment, hem estat parlant i estem esperant resposta. Avui he tingut
una reunió amb el CEM per posar en marxa dos projectes. Un seria per que la gent
gran pogués accedir al CEM i tenir una vida activa i més saludable, evidentment
s’hauria de mirar el nivell de renda, estem mirant les bases. I l’altre seria per les
minusvàlies, també estem mirant les bases. Hem marcat un calendari de reunions per
tal de poder tirar endavant aquests dos projectes, que si no recordo malament tenien
una dotació pressupostària de 30.000€. La intenció no és només fer-ho aquest any, si
no anar-ho treballant.
La subvenció de les entitats culturals i altres entitats, ja estan signades, preparades i al
proper pagament és faran efectives. En alguns casos hi ha un augment, com seria el
cas dels gegants amb un augment de 400 a 500€, ara parlo de memòria, la societat
coral i el museu arxiu també tenien un augment. El cas de Protecció Civil i els ADF,
hem tingut dificultats amb les justificacions, sembla que no ho podem recollir tal com
estan, ens hem reunit per tal de solucionar aquestes discrepàncies, i en breu podrem
fer efectiva la subvenció.
Amb el POUM, allò que tenim és un esborrany. L’únic que s’ha fet és que l’equip
redactor ha vingut a diferents reunions, més de caràcter tècnic que polític, a demanar
informació del municipi. Terrenys propietat de l’Ajuntament o de la Generalitat.... hi ha
hagut un treball dels tècnics per traspassar-los aquesta informació i poder fer una
fotografia, i com està a Sentmenat a dia d’avui.
Però no hi ha res decidit, de cap a on hem d’anar i com ho hem de fer, tot això està per
fer i necessita de l’oposició i de les jornades de participació ciutadana que comencen
ara. En l’aspecte de la participació ciutadana, una de les decisions que si és va
prendre, és que per llei s’ha de fer aquesta participació, però és pot fer a mínims o a
màxims, varem creure oportú fer-ho a màxims. De fet l’esborrany encara està
incomplert, ens falta tota la part de medi ambient i medi natural, que el tècnic de la
Diputació encara no ha fet arribar. I a partir d’aquí tots plegats haurem de decidir cap
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a on volem anar per tal de tenir una fotografia el més exacte del municipi. Però a partir
d’aquí els polítics li haurem de donar cos al recollir tota la participació ciutadana.
Encara no s’ha marcat cap criteri, l’únic que s’ha dit és participació a màxims i que
enteníem que no s’havien de fer grans coses, doncs amb el Pla general anterior i les
zones que poden ser urbanitzades, anàvem a l’entorn dels 15.000 habitants, creiem
que hi ha prou marge i que no cal urbanitzar més zones. Però això és un criteri
modificable, comença el termini ara, ens hem de sentar i negociar i a veure on arribem.
Referent als parcs infantils, hem estat buscant avui mateix l’AD, vostè diu que no era
responsabilitat seva, doncs molt bé. Si no era la seva responsabilitat no sé perquè diu
que hi ha estat treballant. De fet ara em tocarà signar a mi l’AD, ja he parlat amb el
tècnic i intervenció, per tal que busquin aquest AD i poder tirar endavant aquesta
reparació de parcs infantils, que té un import d’una mica més de 2.000€. Amb la part
del manteniment que també va treballar vostè, varem fer una reunió un dia, i és varen
proposar una sèrie de pressupostos per fer el manteniment dels espais infantils. Com
vostè sap al pressupost del 2016 no hi ha cap partida que faci referència a aquesta
despesa. Errada o no de l’equip de govern. Això havia d’anar a la partida de via
pública, doncs resulta que aquesta està esgotada, el que s’ha de fer de cara al 2017 si
vol fer-se aquest manteniment és fer el que calgui per tal que és pugui realitzar.
Amb el tema d’educació, de la psicopedagoga, evidentment tira endavant, el criteri és
el mateix, no ha canviat.
Amb l’inici de curs, si he tingut una reunió, doncs la tècnica m’ha manifestat una
dificultat, concretament a Sentmenuts, l’escola bressol. Aquest tema és que per
desgràcia, una de les professores que estava de baixa de llarga durada va morir, per
una malaltia, ja hem fet arribar el condol a la família. A partir d’aquí vaig tenir una
reunió amb la tècnica d’educació i la directora del centre, on varen manifestar-me que
amb el número de professores que tenien actualment no podien fer front als nens que
tenien aquest any, que són 100 nens inscrits, la capacitat màxima és 105 nens. I
molts dels casos són lactants, per tant necessiten més atenció. Hem buscat solució, i
per capítol II contractarem durant tres mesos a una auxiliar per pal·liar una mica
aquest problema. Ho fem així doncs no som a temps a treure la plaça a concurs.
També varen manifestar que a l’entrada i a la sortida dels nens hi havia una
problemàtica, costava molt controlar l’accés dels adults que venen a buscar els
nadons. Estem mirant de cobrir aquestes hores, si és possible, amb un conserge de la
borsa de conserges que tenim.
Amb les altres escoles no em consta que hi hagi cap inconvenient, que no sigui el
genèric de la saturació de les línies, i dels molts alumnes que porta cada professor.
Els altres projectes que ha anat comentant, els tirarem endavant evidentment.
A la biblioteca encara no he tingut reunió amb ells, serà la setmana que bé.
Al Castell, hem de tirar endavant amb les subvencions i poder fer visites guiades, crec
que s’han de poder adequar espais per tal de poder aprofitar el Castell de Sentmenat
al màxim. Sabem que això val molts diners, però mica a mica, s’ha d’anar trobant
subvencions. Tinc una reunió pendent amb el museu arxiu perquè manifestin quin
material tenen a dins i quin tractament s’ha de fer. Algunes coses són de fusta, i abans
que és facin malbé intentar solucionar el problema i buscar un lloc on col·locar
aquestes peces.
Amb el tema d’Igualtat, la treballadora que tenim del POL, té converses diàries amb mi
i estem dissenyant una sèrie de projectes, no només per fer actes la setmana que
toca, si no que siguin de llarga durada, i durant tot l’any potenciar l’igualtat i no només
perquè toca uns certs dies. Ja hi havia projectes iniciats i estem mirant com tirar-los
endavant i si podem fer alguna cosa més.
Amb el tema de pintar Can Palau, s’ha fet la nova senyalització viaria, mesos enrere la
brigada va fer les senyals verticals i ara tocava pintar els senyals horitzontals, que
encara s’estan pintant. No tinc cap consulta que hi hagi cap problema, se’m va fer una
consulta dels “passos de vianants de les cantonades”, però sembla que a criteri tècnic
ha de ser tal i com és fa.
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El tema del Cementiri ho mirarem.
Referent a l’Eix Riera de Caldes ahir va passar per Junta de Govern la possibilitat de
fer uns cursets al municipi. Havíem de garantir una sala amb projector, taules i cadires
per poder tirar endavant aquests cursets. No hem de posar cap partida econòmica ni
res, per tant això s’ha signat ja. I seguirem pendents de les subvencions.
En relació a la fibra òptica, he tingut una reunió amb el tècnic de Promoció Econòmica,
encara no tinc el pressupost, però tindrem una reunió amb l’Associació d’Empresaris
per intentar posar en marxa aquest tema. No només estava pendent d’aquesta
empresa, si no també d’Electra Caldense per tal de trobar un encaix.
El Comitè de Seguretat de Protecció de Dades ha de seguir treballant, divendres
passat varem tenir una reunió amb serveis socials, i l’auxiliar administratiu que fa
aquestes tasques, doncs hi havia una sèrie de qüestions que s’estaven fent malament
segons l’informe de la protecció de dades. I modificar de seguida aquestes deficiències
o passos que no es feien bé a raó de la protecció de dades. Això va ser divendres i ja
hi estan treballant.
Robatori de Can Sorts, va ser durant la festa major. Varen entrar al pavelló de Can
Sorts, destrossant una sèrie de portes de diferents despatxos i magatzems, on les
entitats hi tenen el seu material. També varen entrar al camp de futbol. Tot això s’ha
anat arreglant i ara comença la baralla amb les asseguradores, tant del bar com de
l’Ajuntament per veure quina és la cobertura que en fan. Hi havia ordinadors portàtils i
altre material que no es varen endur.
Carnets de la piscina, quan tingui la informació li faré arribar.
Amb el tema dels animals, abans d’ahir vaig tenir una conversa amb el veterinari que
fa les esterilitzacions i em va dir que ja s’havien començat. Referent a la plaga de
coloms hi estem a sobre.
Desfibril·ladors, els DEA’s, ja s’ha triat un dels tres pressupostos que hi havia, hem
signat l’AD i ara només resta que els portin, i com bé deia la regidora amb el mateix
criteri manifestat, fer els cursets als treballadors/es i incloure a la gent dels clubs
esportius.
Li farem arribar el manifest de l’11 de setembre ens sap greu que no fos del seu gust.
Amb la treballadora com a càrrec de confiança. Jo de càrrec de confiança no en tinc,
hi havia un acord amb l’equip de govern anterior de mobilitzar aquesta treballadora a
una altra àrea, que serà la de territori. També m’he reunit amb el cap de Promoció
Econòmica on era fins ara, i va manifestar-me que ell hi estava d’acord doncs
necessitava més un perfil tècnic que d’auxiliar administratiu. Referent a aquest perfil
més tècnic disposem d’una persona que ve dos dies del Consell Comarcal, i estem
mirant a veure si és possible ampliar-los a tres, hem de veure el cost que suposaria.
La resta de preguntes que em falten les contestarem a la comissió informativa.
S’obre un segon torn d’intervencions.
Pren la paraula la Sra. Colomé i comenta que dels dos projectes previstos pel CEM, un
per gent gran i l'altre per persones amb minusvalidesa pregunta si s’inclouen els
derivats per prescripció mèdica. S’estan deixant d'atendre a nens que tenen una
necessitat crònica o no però igualment els fa falta nedar. I proposa que es consideri
que quan continuïn les converses no es deixin de costat les prescripcions mèdiques
perquè es necessari pel municipi.
També vol saber quin és el criteri per les pujades d'alguns dels imports de les
subvencions de cultura i perquè altres no han augmentat.
De la informació rebuda de l’escrit de condol demana que en properes ocasions, quan
es faci un escrit a nom del consistori, que se'ls hi faci saber a tots els grups per estar
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tots una mica més en línia i més amb una cosa tan important com aquesta i no
assabentar-se de passada en el Ple.
Pren la paraula la Sra. Rueda respecte al que ha dit el Sr. Vilchez, comentar que havia
anat dos cops a Promoció Econòmica, la primera per informar-se del POL. i comentar
les dues places: la de tècnica d'igualtat, perquè no havia quedat gaire clar quines
serien les tasques que havia de desenvolupar. La persona que s’ha agafat té un gran
perfil i la coneix personalment, però si és insinuació d’algun tipus d’haver estat
escollida per afinitat política, pensa que no hi ha cap dubte de que té el millor perfil i
que segur que farà una tasca excel·lent.
En relació a la plaça de l'agent cívic també en aquest cas pensa que la persona que hi
ha en aquesta plaça no hi ha cap dubte que s'ha seleccionat com calia fer.
Del tema del CEM, l'alegra saber que s'han assegut a parlar perquè volien apujar les
tarifes i aquest era el problema perquè al·legaven que era un altre horari. És un
problema que ja s'arrossegava des d'educació i s'havia parlat fins i tot en juntes de
govern des d'abril o maig que va ser quan se'ls va informar d'aquest tema.
Respecte els parcs infantils insisteix que en un ajuntament no és el que un pensa o no,
si no el que està regulat i per molt que li encanti aquest tema si ella no té competència
ni potestat per signar, ni per tirar endavant determinades coses, no les pot fer, encara
que es feia el que es podia. Mirin bé el cartipàs i digui exactament on estava aquesta
competència.
Respecte del tema del Castell que es va demanar un pla director, que en teoria
s'estava tirant endavant i que pot reenviar-li el mateix correu que ja ha enviat a Serveis
Tècnics conforme aquest pla director finalment no es demana i si hagués vingut a les
reunions amb la Diputació sabria que no es podrà demanar perquè no hi han uns usos
corresponents al Castell. Recalca que era la feina més important feta durant l'últim any
i mig i sense aquest no es podran demanar subvencions, encara que es podrà arranjar
aquest espai per poder continuar fent les visites perquè el cost no es excessivament
alt, són aproximadament uns 15.000 €, també hi ha la proposta. Vol saber perquè s'ha
tirat enrere aquest pla director i quina és l'altre proposta perquè sense això no hi han
subvencions.
Pren la paraula el Sr. Gilgado, vol deixar constància de que les primeres reunions del
comitè amb el govern van ser únicament amb el regidor de recursos humans i
posteriorment se'ls va convidar, sense saber a iniciativa de qui es van fer. En cap
convocatòria oficial per correu electrònic hi eren convocats, se'ls comunicava
l'existència de la reunió, moltes vegades el mateix dia o el dia abans, i sempre que han
pogut hi han assistit. Ha assistit a unes quantes, tres o quatre, no ho recorda
exactament.
Del tema de la tresorera manifesta que sabien de la necessitat d'aquesta figura, que
s'estava treballant per buscar-ne una i quan s'ha escollit i ja es té una data per
començar a treballar pensa que no costava tant informar al grup amb el que s'està
governant. La queixa no era per saber o no si venia o no venia, sino afavorir més la
comunicació.
Del POL. comenta que les gestions les va fer ell amb la col·laboració de la regidora
que no hi es, la Sra. Lidia Mellinas, atès que és una persona interessada en la part del
P.O.L. forestal i pensa que es va fer la gestió de forma correcta encara que amb molta
pressa perquè hi ha havia molt poc temps per fer-ho. Demana informació de les
tasques que realitza l’agent cívic, brigada i neteja viària perquè a l'hora de fer la gestió
de la contractació hi havien dubtes de si podrien fer les tasques denominades
estructurals i en quins àmbits.
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Del programa de les TIC. de registre d'entrada i sortida manifesta que li sembla
estrany. A les reunions de presentació dels tres programes ha vingut el cap de l'OAC.
com a usuari principal i han tornat a visitar l'Ajuntament de Castellar, juntament amb el
tècnic, l'usuari i el regidor per veure com funciona allà perquè és el mateix per el que
s'estava apostant i afegeix que si volen canviar i agafar el que és gratuït de l'AOC. per
ell no hi ha inconvenient però vol deixar constància que la idea era que el programa es
pogués comunicar amb el de gestió d'expedients del qual volien fer la compra l'any
vinent. El programa de l'AOC. pel que ha comentat el tècnic, no disposa d'aquesta fàcil
comunicació amb el programa de gestió d'expedients i això podria generar mancances
i dificultats que pensa que s'hauria de tenir en compte.
Vol afegir que en el pressupost que s'ha aprovat per aquest any hi havia una partida
explícitament per comprar aquest programa i també el de gestió d'expedients. Si
finalment opten pel programa gratuït són uns diners que s'estalvien. Espera que
l'interventor, com a tècnic, informi de quina finalitat es podria donar a aquests imports
o si es perdran en el pressupost com pot passar perfectament.
Respecte al P.O.U.M., encara que pot estar d'acord amb l'exposició que ha fet el
senyor alcalde, recorda haver estat a les reunions on es tractava amb els tècnics que
venien de la Diputació i l'empresa que subcontractava la Diputació, van comentar la
conveniència de que els regidors de l'oposició estiguessin en aquelles reunions i tots
van estar d'acord, però a l'hora de fer la convocatòria només es convocava a l’equip de
govern.
Del tema de l'auxiliar administrativa que estava a Promoció Econòmica i ara està a
territori indica que actualment el lloc i la feina les ha assumides una persona que està
contractada amb el POL. S’haurà de tenir en compte que el P.O.L. acaba el 31 de
desembre i després es quedarà el servei amb dues persones donat que la tècnica que
està contractada pel Consell Comarcal també acaba al desembre i de cara al gener la
previsió del govern era que es faria una convocatòria d'auxiliars administratives o es
tiraria d'una borsa d'auxiliars administratives, ja que la que tenim actualment està
exhaurida i és necessari convocar novament una borsa per poder disposar de
persones per cobrir necessitats puntuals.
El senyor alcalde contesta en relació al tema de la prescripció medica del CEM que
neix aquest projecte de la necessitat de donar un cop un de ma al CEM a millorar els
números econòmics. Es munta un sistema perquè vagin al CEM amb prescripció
mèdica, hi anava tothom pagant l’ajuntament. No hi havia ningú que fes el seguiment i
digués com s’havien de fer els exercicis. Una persona va anar amb un problema
d’esquena i se li va agreujar per no fer els exercicis adequats. Ara es mirarà que la
gent gran pugui anar al CEM, els que tinguin pocs ingressos subvencionats per
l’Ajuntament. Mirant sempre el nivell de renda que fins ara no es mirava. Respecte la
minusvalidesa s’estarà a sobre per veure que poden fer. Estem mirant un projecte
perquè un tècnic del CEM pugui explicar a la gent gran com van els aparells de gimnàs
i fer caminades saludables per Sentmenat, estem treballant això.
Pel que fa a la defunció de la professora me’n vaig assabentar quan ja feia temps que
havia passat, vaig enviar-li una nota de condol sumant-hi a tots els grups, segurament
l’hauria d’haver compartit amb tots, ja feia molts dies quan me’n vaig assabentar.
L’agent cívic fa i força bé campanyes de civisme com reciclatge, medi ambient, no tirar
deixalles al terra, temes de sorolls dels vehicles, de convivència, animals de
companyia.
Amb el pla de Castell respon a la Sra. Rueda que si ha rebut un correu on hi ha alguna
decisió a prendre hauria de reenviar me’l a mi i dir a qui envia aquest correu que ja no
és regidora de l’equip de govern i els ha d’enviar a un altre correu, jo no he donat cap
ordre que s’aturi el pla director, si urbanisme ha donat aquesta ordre ha estat pel seu
compte.
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Al Sr. Gilgado, en el tema de la tresorera jo el vaig informar de tots els passos,
respecte quan començaria no ho podia dir perquè no ho sabia, encara no ha començat
i no se quan ho farà, eren coneixedors dels passos perquè ho parlàvem quasi a diari.
Respecte el POUM l’equip redactor ha manifestat varies vegades que s’ha de buscar
el màxim recolzament, si es pot aprovar per unanimitat millor, s’ha de treballar entre
tots, és l’hora de començar a treballar fins ara han estat recollint dades.
Respecte l’auxiliar de Promoció Econòmica el tècnic li ha dit que no li calia, que
preferia augmentar la jornada al tècnic del Consell Comarcal i que els mateixos tècnics
feien les tasques administratives.
El senyor alcalde aixeca la sessió quan són les vint-i-quatre hores 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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