ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE
DEL DIA 26 DE GENER DE 2017

A la sala de plens de l’Ajuntament de Sentmenat, quan són dos quarts de vuit del
vespre del dia vint-i-sis de gener de dos mil disset 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. alcaldessa Sra.
Montserrat Rueda Miralles, assisteixen a la sessió els regidors Sr. Eusebio Pacha
Risco, Sra. Núria Colomé Rodriguez, Sr. Jordi Gilgado Ortiz, Sra. Josefina Olivé
Bonilla, Sr. Joan Sánchez i Sellés, Sra. Núria Castañeda Granja, Sr. Marc Verneda
Urbano, Sra. Lídia Mellinas Galmés, Sr. José Manuel Vilchez Rendon, Sr. Jordi Torroja
i Fontanet, Sra. Sandra Bargués i Torres i Sr. José Peñalver Canovas.

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 ACTA ANTERIOR
Es posa a consideració dels assistents l’acta del ple ordinari del dia 24 de novembre
de 2016.
Intervé la Sra. Mellinas, quina intervenció es transcriu integrament per haver-la facilitat
en format paper:
“Prego que a les transcripcions dels texts dels pregs i preguntes, no es torni a ometre
paraules, eliminar pàrrafs, canviar sentits o afegir text que no s’ha dit.
Manipular la transcripció no és signe de transparència i fa dubtar de la professionalitat
dels responsables.
Demano la transcripció fidel del què es va dir al ple del 24 de novembre, literalment
com està grabat a la cinta.”
La senyora alcaldessa respecte el manifestat per la Sra. Mellinas vol dir que no sabem
a quins paràgrafs es refereix. I que la transcripció del plenari no la fem els politics sinó
que ho fan els professionals i que ho fa un departament en concret. Diu que hi ha un
departament que fa coses que no són degudes?. Per tant demano que ho aclareixi.
La Sra. Mellinas respon que en tot el text que vaig llegir han omes paràgrafs sencers i
han afegit paràgrafs sencers, per això puc pensar que esta manipulat. S’ha afegit tot
un paràgraf i s’ha omès per canviar el sentit de la frase. No és un trosset és
absolutament tot. Si vol quedem un dia i en parlem o el que vulguin.
La senyora alcaldessa diu que amb qui hauria de parlar i disculpar-se és amb el
departament que hi treballa sempre. Cap de les persones que estem aquí hem
manipulat i transcrit res del plenari passat.
La Sra. Mellinas pregunta com pot explicar que s’hagi afegit tres línies que no he dit.
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La senyora alcaldessa demana quines són concretament.
La senyora Mellinas aclareix, que en una demanda a la Sra. Olivé i a la meitat del text
dic : “el pitjor és que..... pag. 22”., i a partir d’aquí es comença a ometre “ aquest afany
de... i com si el món no canviés”, tota la frase no està posada. Al principi a la pàgina
21...., és un continu. Podríem parlar-ne tota la tarda.
La senyora alcaldessa diu que vostè ha manifestat que un departament sencer ha
actuat poc professionalment per dir-ho finament.
La Sra. Mellinas diu, el departament fa la feina, però el responsable de l’ajuntament és
vostè
La senyora alcaldessa aclareix que ella no transcriu les actes.
La Sra. Mellinas demana que es quedi en un altre moment per aclarir-ho, i que es torni
a transcriure tal qual surt a la gravació.
El senyor secretari manifesta que si volen la transcripció literal la portin per escrit.
El Sr. Verneda pregunta si entreguen la modificació en paper ara, l’acta seria
modificada?
El senyor secretari indica que no.
El Sr. Torroja proposa que es deixi l’aprovació de l’acta sobre la taula i que
l’Assemblea Ciutadana de Sentmenat faci les propostes que ha de fer. Creiem que
seria el més prudent. Demano a l’Assemblea Ciutadana de Sentmenat que com a
màxim a principis de la propera setmana doni les seves propostes per resoldre el
tema.
El senyor secretari diu que si volen aprovar l’acta que l’aprovin, i si no estan d’acord
que votin en contra.
La senyora alcaldessa demana que es digui les frases que han modificat
El Sr. Verneda diu que la responsabilitat de l’ajuntament és de l’alcaldia. Nosaltres
entenem que en ocasions es canvien paraules perquè no sonen gaire bé. Nosaltres
pensem que en la intervenció de la Sra. Mellinas s’ha canviat el sentit.
La senyora alcaldessa demana que s’aclareixi el que es vol modificar.
Passada l’acta a votació és aprovada per 10 vots a favor i 3 en contra, per la majoria.
Vots a favor: PSC, CiU, PP, C’s, ERC.
Vots en contra: ACSENT.
1.2.- DECRETS
NÚMERO
DECRET

DATA

CONTINGUT

A/319
A/320

08/11/16
08/11/16

Devol. Fiança O130-2016-0037-03
Decret de renovació d'OVP exp. O131-2016-0039-03
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A/321
A/322
A/323
A/324
A/325
A/326
A/327
A/328
A/329
A/330
A/331
A/332
A/333
A/334
A/335
A/336
A/337
A/338
A/339
A/340
A/341
A/342
A/343
A/344
A/345
A/346
A/347
A/348
A/349
A/350
A/351
A/352
A/353
A/354
A/355
A/356
A/357
A/358
A/359
A/360
A/361
A/362
A/363
A/364
A/365
A/366
A/367
A/368
A/369

08/11/16
08/11/16
10/11/16
14/11/16
14/11/16
14/11/16
15/11/16
15/11/16
15/11/16
15/11/16
17/11/16
17/11/16
17/11/16
17/11/16
17/11/16
17/11/16
17/11/16
17/11/16
17/11/16
17/11/16
17/11/16
17/11/16
17/11/16
17/11/16
17/11/16
17/11/16
17/11/16
17/11/06
17/11/16
17/11/16
21/11/16
21/11/16
21/11/16
21/11/16
21/11/16
21/11/16
21/11/16
21/11/16
21/11/16
21/11/16
24/11/16
24/11/16
25/11/16
25/11/16
28/11/16
29/11/16
30/11/16
30/11/16

Decret de renovació d'OVP exp. O131-2016-0018-03
Decret de renovació d'OVP exp. O131-2016-0025-03
Autorització per fer prova d'agility pel Campionat d'Espanya
Cartipàs
Organització Junta de Govern
Primer pagament aprendre a nedar
Devol. Fiança O1292010000403
Devol. Fiança O1302016000803
Devol. Fiança O1292014000803
Preu public Casalet Nadal
Ajut individual quota escola bressol
Ajut individual de menjador escola bressol
Incoació expedient sancionador gossos Ref. exp S230-2016-0070
Incoació expedient sancionador gossos Ref. exp S230-2016-0071
Incoació expedient sancionador gossos Ref. exp S230-2016-0072
Incoació expedient sancionador gossos Ref. exp S230-2016-0073
Incoació expedient sancionador gossos Ref. exp S230-2016-0074
Incoació expedient sancionador gossos Ref. exp S230-2016-0075
Incoació expedient sancionador gossos Ref. exp S230-2016-0076
Incoació expedient sancionador gossos Ref. exp S230-2016-0077
Incoació expedient sancionador gossos Ref. exp S230-2016-0078
Incoació expedient sancionador gossos Ref. exp. S230-2016-0079
Correcció errada
Incoació expedient sancionador gossos Ref. exp. S230-2016-0080
Incoació expedient sancionador gossos Ref. exp. S230-2016-0081
Incoació expedient sancionador gossos Ref. exp. S230-2016-0082
Incoació expedient sancionador gossos Ref. exp. S230-2016-0083
Incoació expedient sancionador gossos Ref. exp. S230-2016-0084
Incoació expedient sancionador gossos Ref. exp. S230-2016-0086
Incoació expedient sancionador gossos Ref. exp. S230-2016-0087
Imposició expedient sancionador gossos Ref. exp. S230-2016-0045
Imposició expedient sancionador gossos Ref. exp. S230-2016-0055
Imposició expedient sancionador gossos Ref. exp. S230-2016-0054
Imposició expedient sancionador gossos Ref. exp. S230-2016-0053
Imposició expedient sancionador gossos Ref. exp. S230-2016-0054
Imposició expedient sancionador gossos Ref. exp. S230-2016-0055
Imposició expedient sancionador gossos Ref. exp. S230-2016-0059
Ajut urgència social subministraments bàsics
Concessió llicència gossos perillosos Anastàsia Biktova
Concessió llicència gossos perillosos Javier Pérez Soriano
Ajuts llibres 16-17 2a convocatòria anual
Preu públic Curs Monitors de Lleure
Canvi de nom nínxol 0179
Imposició expedient sancionador gossos Ref. exp S230-2016-0093
Derogació ajut individual llibres de text
No redactat
Concessió llicència gossos perillosos Irene Vila Palau
Aprovació factures Pont de Guanta, empresa Demolexar
Imposició expedient sancionador gossos Ref. exp S230-2016-0044
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Imposició expedient sancionador gossos Ref. exp. S230-2016-0049
Resolució per eximir requisits establiment no permanent
desmuntable
Decret alcalde accidental.
Convocatòria Consell Escolar Municipal
Tractament de la vegetació a les urbanitzacions, petició de l'ajut i
acceptació dels compromisos
Incoació expedient sancionador gossos Ref. exp. S230-2016-0088
Incoació expedient sancionador gossos Ref. exp. S230-2016-0089
Incoació expedient sancionador gossos Ref. exp. S230-2016-0092
Baixa per caducitat inscripcions padró habitants estrangers no
comunitaris
Imposició expedient sancionador gossos Ref. exp. S230-2016-0079

A/370

30/11/16

A/371
A/372
A/373
A/374

30/11/16
05/12/16
05/12/16
12/12/16

A/375
A/376
A/377
A/378

12/12/16
12/12/16
12/12/16
13/12/16

A/379
A/380

14/12/16
14/12/16

A/381
A/382
A/383
A/384
A/385
A/386
A/387
A/388
A/389
A/390
A/391
A/392
A/393
A/394
A/395
A/396
A/397
A/398

15/12/16
15/12/16
15/12/16
15/12/16
15/12/16
15/12/16
15/12/16
19/12/16
19/12/16
19/12/16
19/12/16
19/12/19
20/12/16
20/12/16
21/12/16
22/12/16
27/12/16
27/12/16

Delegar la presidència de la Junta de Govern del dia 14/12/16 al
primer tinent d'alcalde.
Ajut d'urgència per medicació
Ajut d'urgència social per subministraments bàsics
Ajut d'urgència social per subministraments bàsics
Ajut d'urgència per transport
Imposició expedient sancionador gossos Ref. exp. S230-2016-0073
Imposició expedient sancionador gossos Ref. exp. S230-2016-0074
Imposició expedient sancionador gossos Ref. exp. S230-2016-0075
Ajut urgència social subministraments bàsics
Ajut urgència social subministraments bàsics
Ajut urgència social subministraments bàsics
Ajut urgència social subministraments bàsics
Ajut urgència social subministraments bàsics
Incoació expedient sancionador gossos Ref. exp. S230-2016-0099
Incoació expedient sancionador gossos Ref. exp. S230-2016-0100
Subvenció Especials Sentmenat
Nomenar secretaria accidental
Ajut urgència social casalet de Nadal 2016
Ajut urgència subministraments bàsics

S/40
S/41
S/42
S/43

14/11/16
21/11/16
22/11/16
13/12/11

Convocar C. 16/11/16.
Convocar Ple ordinari 24/11/16.
Convocar JG ordinària 23/11/16.
Convocar JG ordinària 14/12/16.

C/130

07/11/16

C/131

07/11/16

Aprovar autoritzacions i comprometre la despesa de la relació núm.
37/2016.
Aprovar padró de rebuts en concepte de taxa per l'ús dels serveis de
l'escola bressol municipal de la relació núm. 151 corresponents al
mes de novembre 2016.

C/132
C/133

09/11/16
09/10/16

C/134
C/135

09/11/16
16/11/16

Ordenar pagament de factures.
Aprovar autorització i compromís de despesa per projecció de
cinema per Sant Menna i per la microfonia de l'Escola Bressol
Sentmenuts.
Aprovar expedició de pagament a justificar.
Aprovar tancament de compte justificatiu.
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C/136
C/137

16/11/16
18/11/16

C/138

18/11/16

C/139
C/140
C/141
C/142

23/11/16
23/11/16
23/11/16
29/11/16

C/143

29/11/16

C/144

29/11/16

C/145
C/146
C/147

02/12/16
07/12/16
07/12/16

RR.HH-148
RR.HH-149

28/10/16
28/10/16

RR.HH-150

14/11/16

RR.HH-151

14/11/16

Que el Sr. PMG realitzi les funcions corresponents al seu lloc de
treball i assumeixi les tasques administratives del gabinet d'alcaldia.

RR.HH-152

15/11/16

RR.HH-153
RR.HH-154
RR.HH-155

23/11/16

Autoritzar continuïtat de prestació de la comissió de serveis del
funcionari Sr. XML, agent de policia local.
Ampliar termini de devolució de bestreta atorgada a treballador.
No redactat.
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 del 16 d'octubre al 15 de novembre de 2016.

RR.HH-156

23/11/16

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-157

23/11/16

RR.HH-158

23/11/16

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació de pagament
a diversos treballadors, del plus de nocturnitat pels de treballs
realitzats.
Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació de pagament
de la liquidació de despeses i desplaçaments de diversos
treballadors.

23/11/16

Aprovar tancament de compte justificatiu.
Aprovar autoritzacions i comprometre la despesa de la relació núm.
38/2016.
Aprovar padró de rebuts en concepte de taxa per la prestació de
serveis d'ajut a la llar corresponents al mes d'octubre 2016.
Aprovar crèdits fallits i incobrables expedient núm. 2/20106.
Nomenament i cessament de signatures de compte justificatiu.
Aprovar tancament de compte justificatiu.
Aprovar autoritzacions i comprometre la despesa de la relació núm.
39/2016.
Aprovar obligacions que han seguit el procediment previ
d'autorització i compromís de despesa de la relació núm. 24.
Aprovar autoritzacions de despesa, comprometre-les i/o reconeixer
les obligacions que se'n deriven de la relació núm. 25. Aprovar
autorització, compromís i reconeixement de despesa en concepte de
quotes 4t trimestre de la Comunitat de Propietaris carrer Anselm
Clavé 88. Aprovar autorització, compromís i reconeixement despesa
quota soci Fons Català de Cooperació i Desenvolupament pel 2016 i
de la quota de soci de l'Associació Pacte Industrial de la Regió
Metropolitana de Barcelona 2016. No aprovar el reconeixement i
posterior pagament de les factures de la relació núm. 26.
Ordenar pagament de factures.
Acceptar crèdit concedit per la Diputació de Barcelona.
Acceptar crèdit concedit per la Diputació de Barcelona.
Tramitar baixa a la seguretat social.
Que el Sr. JAPH deixi de realitzar les tasques administratives de
gabinet alcaldia i realitzi les tasques i funcions pròpies del seu lloc de
treball.
Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació de pagament
de la matrícula i desplaçaments a treballador per assistir al curs
"Seguretat i autoprotecció en esdeveniments i actes extraordinaris"
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RR.HH-159

23/11/16

Abonar al Sr. FJSG i a la Sra. NRS la diferència en el complement
per incapacitat temporal fins al 100% durant el període de baixa per
IT.
Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació de pagament
corresponent a la nòmina del mes de novembre 2016 del personal
funcionari i laboral.

RR.HH-160

25/11/16

RR.HH-161

25/11/16

RR.HH-162

25/11/16

RR.HH-163

02/12/16

RR.HH-164

14/12/16

RR.HH-165

15/12/16

RR.HH-166
RR.HH-167

20/12/16
21/12/16

RR.HH-168

23/12/16

RR.HH-169

27/12/16

RR.HH-170

27/12/16

RR.HH-171

27/12/16

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació de pagament
a diversos treballadors, del plus de nocturnitat pels de treballs
realitzats durant el mes de desembre 2016.

RR.HH-172

27/12/16

RR.HH-173

27/12/16

RR.HH-174

27/12/16

RR.HH-175

27/12/16

RR.HH-176

27/12/16

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació de pagament
de la liquidació de despeses i desplaçaments de diversos
treballadors.
Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació de pagament
a funcionaria diferència de complement específic.
Assignar funcions de cap de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà del 23 de
desembre de 2016 al 2 de gener de 2017 a la Sra. JCD
Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació de pagament
a diversos treballadors de plus per manipulació de productes tòxics.
Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació de pagament
corresponent a la nòmina del mes de desembre 2016 del personal
funcionari i laboral.

RR.HH-177

28/12/16

RR.HH-178

28/12/16

Que la Sra. PSR realitzi atenció al públic en temes urbanístics
directament des del departament d'urbanisme.
Nomenar a la Sra. MILC funcionària interina per acumulació de
tasques a jornada completa com auxiliar administrativa adscrita a
l'OAC.
Autoritzar a gaudir de la reducció d'1/3 de jornada per cura de fill
menor de 6 anys.
Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació de pagament
del preu de matrícula i desplaçaments a treballadores per
assistència a sessió informativa "Representant el pati de l'escola.
Espais que dialoguen".
Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació de pagament
corresponent a la paga extra de desembre 2016 del personal
funcionari i laboral.
Atorgar i abonar bestretes sol·licitades.
Encomanar les funcions de tresoreria de forma accidental a la
funcionària VCF.
Nomenar cap de policia en funcions del 22 de desembre de 2016 al
2 de gener de 2017.
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 del 16 de novembre al 15 de desembre de
2016.
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.

Tramitar baixa a la seguretat social de treballador per finalització
contracte.
Tramitar baixa a la seguretat social dels treballadors del pla local
d'ocupació.
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PL-052

14/11/16

PL-053

14/11/16

PL-054

14/11/16

PL-055

14/11/16

PL-056

14/11/16

PL-057

14/11/16

PL-058

05/12/16

PL-059

05/12/16

PL-060

05/12/16

PL-061

05/12/16

PL-062

05/12/16

PL-063

22/12/16

PL-064

22/12/16

PL-065

22/12/16

PL-066

20/12/16

PL-067

20/12/16

Incoar procediment per les presumptes infraccions segons llistat
integrant de l'acord d'incoació núm. 16049057.
Incoar procediment per les presumptes infraccions segons llistat
integrant de l'acord d'incoació núm. 16050167.
Incoar procediment per les presumptes infraccions segons llistat
integrant de l'acord d'incoació núm. 16051415.
Desestimar al·legacions presentades expedients sancionadors de la
relació núm. 16051469.
Desestimar recursos presentades expedients sancionadors de la
relació núm. 16052800.
Estimar al·legacions presentades expedient sancionador núm.
1600000087.
Incoar procediment per les presumptes infraccions segons llistat
integrant de l'acord d'incoació núm. 16053988.
Incoar procediment per les presumptes infraccions segons llistat
integrant de l'acord d'incoació núm. 16055160.
Incoar procediment per les presumptes infraccions segons llistat
integrant de l'acord d'incoació núm. 16056302.
Arxivar expedient sancionador 1600000150 i incoar procediment
sancionador per presumpta infracció article 11.1a del Reial Decret
Legislatiu 6/2015.
Imposar sancions de multa a les persones relacionades en el llista
de la proposta de sanció núm. 16056593.
Incoar procediment per les presumptes infraccions segons llistat
integrant de l'acord d'incoació núm. 16057084.
Incoar procediment per les presumptes infraccions segons llistat
integrant de l'acord d'incoació núm. 16058357.
Desestimar recursos presentades expedients sancionadors de la
relació núm. 16058441.
Desestimar al·legacions presentades expedient sancionador núm.
1600000178.
Desestimar al·legacions presentades expedient sancionador núm.
1600000181.

NÚMERO
DECRET

DATA

CONTINGUT

2016-093

12/12/16

2016-094
2016-095
2016-096
2016-097
2016-098

12/12/16
12/12/16
13/12/16
14/12/16
27/12/16

Dictar ordre d'execució a la propietària de la línia telefònica i de fibra
que connecta l'antena instal·lada al dipòsit d'aigua del Bosc de Can
Sorts amb l'urbanització de Pedrasanta perquè procedeixi a les
actuacions de restitució del traçat de la línia en condicions de
seguretat, salubritat i ornat públic.
Autoritzar ocupació de la via pública, expedient O131-2016-0041-03.
Autoritzar ocupació de la via pública, expedient O131-2016-0018-03.
Autoritzar ocupació de la via pública, expedient O131-2016-0025-03
Autoritzar ocupació de la via pública, expedient O131-2016-0042-03
Dictar ordre d'execució a titulars de parcel·les perquè procedeixin al
tancament perimetral de les finques.
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1.3.- DONAR COMPTE DECRETS
Es dóna compte del decret RR.HH./ 167 /2016
1.4.- DONAR COMPTE ACORDS JUNTES DE GOVERN
Es dóna compte dels acords adoptats a les Juntes de Govern ordinàries del dia 23 de
novembre i 14 de desembre de 2016.

2.- RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ
Es posa a consideració dels assistents, per la seva ratificació el decret A/330/2016,
quin contingut és transcriu a continuació:
2.1.- DECRET A/330/2016
Vist que la Regidoria d’ensenyament, recollint les demandes de les famílies, i per
segon any té intenció d’impulsar la realització d’un Casalet Infantil de Nadal per a nens
i nenes de P3 a 6è de primària durant el període vacacional de Nadal.
Vist que el Casalet Infantil de Nadal es realitzarà els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre i
2, 3, 4 i 5 de gener de 2017 en horari de 9 a 14h.
Vist que segons proposta de l’empresa La Taca, la mateixa que realitza el Casal
d’Estiu, el preu per nen/a és de 35€ per nen/a i setmana i de 60€ en el cas de fer dues
setmanes. Es preveu cobrir tot el cost de l’activitat.
Vist que altres serveis com acollida matinal o menjador, correran a càrrec de l’empresa
organitzadora de l’activitat.
Vist que hi ha disponibilitat econòmica a la partida pressupostària 430 326 22609.
Vist el que disposa l’article 44 del Real Decret 2/2004 pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals referent a l’establiment i fixació de preus públics.
Vist l’informe tècnic corresponent.
HE RESOLT
Primer.- Establir un preu públic per l’import de 35€ per nen/a per la inscripció per una
setmana al Casalet Infantil de Nadal 2016 i de 60€ per a dues setmanes.
Segon.- Publicar l’aprovació dels esmentats preus públics al Butlletí Oficial de la
Província.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats i a l’àrea econòmica municipal, pel
seu coneixement i efectes.
Quart.- Ratificar el decret al proper Ple.
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La senyora alcaldessa llegeix la resolució.

Passada a ratificació la resolució és aprovada per unanimitat.
3.- INFORME PREVI A LA CREACIÓ D’UNA PLAÇA DE POLICIA LOCAL
INFORME DE INTERVENCIÓ 3 / 2017
Assumpte: Oferta Pública d’Ocupació 2017.
Data: 16.01.2017
NORMATIVA
Entre d’altre:
-

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2016.

FONAMENTS DE DRET
Primer.- L’article 20 de la Llei 48/2015 de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2016 – actualment vigent davant la manca de normativa per al 2017 –, regulador
de la Oferta de Empleo Público, preveu al seu punt 2 que “Respetando, en todo caso,
las disponibilidades presupuestarias del Capítulo I de los correspondientes
presupuestos de gastos, en los siguientes sectores y administraciones la tasa de
reposición se fijará hasta un máximo del 100 por ciento:
C) A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los Cuerpos de Policía
Autónoma de aquellas Comunidades Autónomas que cuenten con Cuerpos propios de
dicha Policía en su territorio, y, en el ámbito de la Administración Local, al personal de
la Policía Local, en relación con la cobertura de las correspondientes plazas de dicha
Policía.
En el supuesto de las plazas correspondientes al personal de la Policía Local, se
podrá alcanzar el cien por cien de la tasa de reposición de efectivos siempre que se
trate de Entidades Locales que cumplan o no superen los límites que fije la legislación
reguladora de las Haciendas Locales o, en su caso, las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado, en materia de autorización de operaciones de endeudamiento.
Además deberán cumplir el principio de estabilidad al que se refiere el artículo 11.4 de
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera tanto en la liquidación del presupuesto del ejercicio inmediato anterior como
en el presupuesto vigente. En relación con este último, la Entidad deberá adoptar un
Acuerdo del Pleno u órgano competente en el que se solicite la reposición de las
plazas vacantes y en el que se ponga de manifiesto que aplicando esta medida no se
pone en riesgo el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
Lo indicado en el presente párrafo deberá ser acreditado por la correspondiente
Entidad Local ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previamente
a la aprobación de la convocatoria de plazas.”
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Segon.- Compliment dels requisits exigits a l’article 20.2 C) de la Llei 48/2015 de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.
A) Endeutament
Actualment el rati del volum de capital viu de les operacions a 31 de desembre de
2016 és del 34,62 %, davant el 75 % a partir del qual es precisa d’autorització per a
noves operacions.
B) Compliment de la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
L’article 11.4 d’aquesta norma exigeix que “Las Corporaciones Locales deberán
mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario.”
La Liquidació de 2015 va donar un Romanent de Tresoreria per a despeses generals
de 1.394.802,88 euros, tal com es va manifestar a l’informe d’Intervenció 73 / 2016
relatiu a aquest expedient.
Aquesta mateixa Liquidació de 2015 va posar de manifest l’assoliment del principi
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en els termes previstos a la Llei
Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, dons
l’Ajuntament presentà una capacitat de finançament en termes del Sistema Europeu
de Comptes de 809.957,84 euros, una vegada comparats els ingressos i les
obligacions reconegudes dels capítols I a VII i realitzats els ajustaments en termes de
Comptabilitat Nacional. Així es va manifestar a l’informe d’Intervenció 74 / 2016 relatiu
a aquest expedient.
La Sra. Colomé llegeix l’informe i explica que l’informe s’ha fet per complir la normativa
existent i que cal aprovar-lo prèviament.
El Sr. Torroja manifesta que nosaltres ja donarem la nostra opinió política en el
següent punt del pressupost, en aquest informe ens abstindrem.
El Sr. Peñalver diu que tenint en compte que “la ratio medio en España viene siendo
de dos agentes de policia por cada mil habitantes lejos de los paises de nuestro
entorno, en Alemania és de quatro policias por cada mil habitantes, estamos por tanto
en la media nacional, que consideramos insuficiente. Por tanto apoyaremos esta plaza
de policia local”.
Passat l’informe a votació s’aprova per 11 vots a favor i 2 abstencions.
Vots a favor: PSC, CiU, PP, ACSENT, C’ds.
Abstencions: ERC.

4.- APROVACIÓ PRESSUPOST GENERAL 2017, PLANTILLA DE PERSONAL I
OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ
D’acord amb el que estableix l’article 168 i següents del Text Refós de la Llei 39/88
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març, s’ha
redactat el Projecte de Pressupost Municipal per l’exercici 2017. En el mateix s’inclou
la plantilla de funcionaris i treballadors laborals, la relació de llocs de treball realment
existents, que formen part de la documentació que integra el Pressupost.
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El Ple de la Corporació, per la majoria que requereix la llei, acordà:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General d’aquesta Corporació per
l’exercici 2017 en la forma en què ha estat redactat i quin resum per capítols és el
següent:
PRESSUPOST D’INGRESSOS
Capítol
1
2
3
4
5
6
7
9

Descripció
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d’inversions reals
Transferències de capital
Passius financers
Total

Import
4.457.000,00
90.000,00
1.311.787,00
2.326.902,53
74.500,00
0,00
253.143,00
268.561,94
8.781.894,47

PRESSUPOST DE DESPESES
Capítol
1
2
3
4
6
7
9

Descripció
Despeses de personal
Manteniment i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions
Transferències de capital
Passius financers
Total

Import
3.725.885,35
3.166.948,18
51.000,00
469.356,00
521.704,94
0,00
847.000,00
8.781.894,47

SEGON.- Aprovar la Plantilla de funcionaris i treballadors laborals, la Relació de llocs
de treball realment existents que formen part de la documentació que integra el
Pressupost, així com l’Oferta pública d’ocupació.
TERCER.- Procedir a l’exposició pública del pressupost, previ anunci en el Butlletí
Oficial de la Província per un període de quinze dies a l’objecte de que els interessats
puguin examinar-lo i presentar reclamacions o al·legacions davant el Ple de la
Corporació, d’acord amb el que estableix l’article 168 i següents del Text Refós de la
Llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març.
Es considerarà definitivament aprovat, si durant el període d’exposició pública no s’ha
presentat cap reclamació.
QUART.- Facultar a l’Alcaldessa tan amplament com en Dret sigui possible per signar
quants documents siguin necessaris per l’execució del present acord.
PLANTILLA DE FUNCIONARIS I TREBALLADORS LABORALS ANY 2017
FUNCIONARIS DE CARRERA

A) FUNCIONARIS AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL
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Denominació
de la plaça
Secretaria

Núm Vacants Grup
Plac
1
A1

Intervenció

1

Tresoreria

1

Escala
Habilit.
Caràct.
Nacional
Habilit.
Caràct.
Nacional
Habilit.
Caràct.
Nacional

A1

1

Sub
Escala

A1

Classe
Secció

Intervenci
ó/Tresorer
ia

Categ

CD

Entrada

29

Entrada

29

Entrada
Superior

29

B) FUNCIONARIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL
Denominació
de la plaça
Tècnic
Administració
General
Tècnic
Administració
General
d’Intervenció i
RR.HH.
Tècnic/a
recursos
humans i riscos
laborals
Cap Administ
Intervenció
Aux.Administr

Núm
Plac

Vacants

Grup

1

Escala

Sub
Escala

Classe
Secció

Categ.

CD

A1

General

Tècnica

27

1

1

A1

General

Tècnica

27

1

1

A2

General

Tècnica

20

1

1

C1

Adtva.

Admtva.

20

9

2

C2

Adtva.

Aux.Adtva.

14/16

C) FUNCIONARIS D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
Denominació
de la plaça

Núm.
Plac.

Vacants

Grup

Sergent

1

Caporal

3

C2

Guàrdies

12

C2

C1

Escala
Admin.
Espec
Admin.
Espec
Admin.
Espec

Sub
Escala
Serv.
Espec
Serv. Espec
Serv. Espec

Classe
Secció
Polic
Munic
Polic
Munic
Polic
Munic

Categ.

CD
20
16
15

D) FUNCIONARIS D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
Denominació
de la plaça

Núm.
Vacants
Plac.

Grup

Escala

Sub
Escala

Classe
Secció

Categ.
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CD

Arquitecte Municipal

1

1

A1

Tècnic Salut 20 hores

1

1

A1

Directora Escola
Bressol
Inspector Obres

Admin
Serv.
Espec
Espec
No consignada al Ppst

Arquitecte 29
24

1

A2

20

1

C1

12

E) PERSONAL D’OFICIS
Denominació
de la plaça
Oficial Neteja
Viària

Núm
.
Plac
1

Vacant Grup
s

Escala

1 (*)

Admi.Esp Serv.Espec. Pers Ofic
ec.

C2

Sub
Escala

Classe
Secció

Categ

CD

Ofic.

12

(*) No consignada al Pressupost

F) PERSONAL LABORAL PERMANENT
Denominació de la
Plaça
Lletrat Urbanisme
Tècnic Superior Informàtica (20 hores)
Tècnic/a OAC

Núm.
Plac
1

Vacants

Grup

CD

1

A1

22

A1
A2

27
20

A2
A2

20
20

1
1

Tècnic/a Intermediació Laboral
Tècnic Ensenyament, Infància i joventut
(20 hores)
Enginyer Tècnic ½ jornada
Arquitecte Tècnic
Coordinador Promoció Econòmica

1
1

1
1

1
1
1

A2
A2
A2

20
20
20

Professor/a Escola Adults
Tècnic Arxiu (20 hores)
Educadora Social
Treballador/a Social (20 hores)
Treballador/a Social
Delineant amb tasques administ.
Tècnica Auxiliar Biblioteca
Coordinador Serveis Personals
Educadora Escola Bressol
Aux. Administratius
Subaltern. (vigilant)

1
1
1
1
1
1
2
1
7
7
1

A2
A2
A2
A2
A2
C1
C1
C1
C1
C2
C2

20
20
20
20
20
16
15
15
15
14/16
15

1
1
1
1
1
1
3
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Aux. Educador/a escola bressol
Aux. Educador/a escola bressol
Oficial 1ª

4
2
4

4
2
4

Oficial 1ª
Oficial 2ª

2
5

4

Treballadora Familiar
Peons
Peons

3
6
6

2
2
6

Conserges
Agutzil
Operari Neteja Dependències Muni. (*)

8
1
1

6

C2
No consignades al Ppst.
C2
2 No consignades Ppst.
No consignades Ppst.
C2
1 No consignada PPst.
E
E
4 No consignades al
Ppst.

14
14
14/16

12/14
12
12

12
12
11

E
E

1

(*) No consignada al pressupost

G) PERSONAL LABORAL TEMPORAL
Denominació de la
Plaça
Lletrat Urbanisme
Tècnic/a Intermediació Laboral
Tècnic Ensenyament, Infància i joventut (20
hores)
Tècnic Arxiu (20 hores)
Educadora Social
Treballador/a Social
Treballador/a Social (20 hores)
Administ.Tècnic Biblioteca
Educadora Escola Bressol
Aux. Administratius
Aux. Educador/a escola bressol
Oficial 2ª
Treballadora Familiar
Peons
Conserges
Coordinar/a Cultura

Núm. Plac

Vacants

Grup

CD

1

A1

22

1
1

A2
A2

20
20

1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
6
6
1

A2
A2
A2
A2
C1
C1
C2
C2
C2
E
E
E
C1

20
20
20
20
15
15
14/16
14
12/14
12
11
11
15
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H) PERSONAL EVENTUAL

Denominació de la Plaça

Núm. Plac

Administratiu Gabinet Alcaldia

Vacants

1

Grup

CD

A2

20

OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ
PERSONAL FUNCIONARI
C) FUNCIONARIS D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
Denominació
de la plaça
Guàrdia

Núm. Vacant
Plac.
1

1

Grup

Escala

Sub
Escala

Classe

CD

C2

Admin.
Espec

Serv.
Espec

Policia.
Munic

15

Provisió
Concurs
Oposició

La senyora alcaldessa llegeix la memòria d’alcaldia:

“Al proper ple de dijous vint-i-sis de gener de 2017 s’aprova el primer pressupost de
l’equip de govern format pels regidors de PSC, CIU i PP que sumen un total de set
dels tretze regidors del plenari.
Aquest any i a diferència de l’anterior, s’aproven en temps habitual que permet garantir
i treballar molt millor les diferents regidories . L’aprovació l’exercici anterior al mes de
juliol quan normalment s’aproven a finals de l’any o a l’inici del nou període, va
provocar diferents problemàtiques en el desenvolupament de polítiques i/o resolució
d’aquests.
Els pressupostos no sols s’han de veure com una expressió xifrada de despeses i
ingressos previsibles durant un any, sinó que han de ser un document polític on la
ciutadania pugui veure el pla de mandat de l’equip de govern.
També ha de ser un document útil, en tan que sigui realista i viable i permeti dur a
terme aquells projectes que es necessiten i es tenen recursos per la seva execució.
Útil també de cara a la ciutadania que ha de veure on es gasten els seus diners i
sense manipulacions que tenen per objectiu amagar el fi de diferents recursos
econòmics. L’administració ha de ser transparent i ha de saber transmetre com
funcionen els instruments més importants pel treball municipal, com ho són els
pressupostos.
El pressupost és un document jurídic que concreta en xifres la voluntat política,
periòdic i amb vigència temporal, que autoritza unes despeses i preveu uns ingressos i
és la concreció política del que es vol desenvolupar. Ha de contenir la totalitat dels
ingressos i les despeses i és important el seu equilibri formal i material.
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El pressupost general de l’Ajuntament de Sentmenat per l’exercici 2017 té una previsió
de:
- Ingressos: 8.781.894,47 euros
- Despeses: 8.781.894,47 euros
INGRESSOS
Un dels elements més importants del pressupost és que aquest sigui equilibrat, és a
dir, que els ingressos es corresponguin amb les despeses.
De les previsions del pressupost de l’any anterior ens hem trobat diferències
substancials que han fet que per tal de cobrir totes les despeses previstes i augmentar
capítol 1(personal), s’han hagut de regular algunes de les xifres de despesa del
pressupost anterior, especialment aquelles on la despesa d’execució és inferior a la
previsió inicial.
Entre aquestes diferències un dels casos més notoris és la previsió dels ingressos per
plusvàlues o d’altres per un valor aproximat de 300.000 euros.
Es podrien haver fet previsions d’ingressos a l’alça però en tot moment hem aplicat el
principi de prudència. L’any que ve, en funció dels números reals i dels estats
d’execució de les diferents partides, es podrà treballar des d’un altre paradigma ja que
no ens trobarem una diferència tan notable entre la previsió inicial i la realitat final.
Durant l’any s’aniran incorporant al pressupost aquells ingressos no previstos i totes
aquelles subvencions pendents o les que es demanen del Catàleg de la Diputació. A
principis de febrer es tanca el primer període de sol·licituds del catàleg i es demanaran
recursos ja sigui econòmics i/o tècnics per les diferents àrees de l’ajuntament.
DESPESES
AREA 1 HISENDA I GOVERNACIÓ
Dins Alcaldia i òrgans de govern es disminueix el pressupost en 35.258,28 euros que
corresponen a la disminució de les assignacions dels membres de la corporació. Es
disminueixen les dietes als membres de la corporació també i s’augmenten les
transferències als grups municipals en 3.000 euros ja que la previsió actual no cobria
el total de les despeses.
Pel que fa a gestió del coneixement donarem continuïtat al projecte de virtualització
d’escriptoris de treball iniciat a finals de l’any 2015, que comporta avantatges com la
facilitat de l’administració, reducció de costos en els equips, estalvi energètic,
escalabilitat, etc.. Aquest any hem decidit continuar el projecte amb els mateixos
quinze escriptoris virtuals de l’any passat i en funció del resultat vist al llarg d’aquest
any anirem incrementant aquest nombre.
Per aquest any continuarem amb la línia de l’anterior basat en la renovació del
software i hardware existent actualment. Així tenim previst la implantació del programa
GESTIONA que ens ha de permetre, en una primera fase d’implantació, un aplicatiu
del Registre d’Entrada i Sortida més actual. Després en una segona fase posarem en
marxa un aplicatiu de Signatura digital i Gestió d’Expedients que també ajudaran a
eliminar la impressió de força documentació i al control dels expedients.
Al pressupost podreu veure que l’import total es una mica inferior al de l’any 2016,
però les partides del grup canvien considerablement. El motiu es que algunes de les
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Inversions previstes s’han passat a partides del capítol 2 (manteniment) per la
característica de ser programes que el seu cost es per l’ús que se’n fa.
Detall Inversions i/o millores:
Programa Gestiona llicències per ús

12.000 €
Nous ordinadors i Càmeres vigilància

20.000 €
Projector i pantalla Escola Adults

1.200 €
Office 2016 - noves llicències 
20.000 €
A l’administració general de la seguretat i protecció civil hi ha un increment important
per l’aprovació dins l’oferta pública d’una plaça d’agent de policia local.
L’objectiu de la regidoria de promoció econòmica consisteix en planificar els
programes de foment de l’ocupació, principalment amb l’execució de plans d'ocupació
locals i de l’impuls de les polítiques d’ocupació.
Si mireu la partida hi ha una disminució de despesa però no és per una disminució
real. Al pressupost anterior, a l’aprovar-lo al juliol, ja es sabia quina seria la subvenció
que es donaria per la contractació de personal dins els Plans d’Ocupació Local; a data
d’avui no sabem quina serà la xifra final i esperarem a tenir la subvenció per dotar la
partida amb l’import total. Es preveu que al març rebrem la subvenció i llavors
iniciarem el procés formal i legal per poder contractar el personal que puguem dins el
pla d’ocupació.
Per aquest any 2017 seguirem donant continuïtat als cursos de formació per aturats
que es van iniciar a l’últim trimestre de l’any 2015 amb l’objectiu de facilitar la
reinserció en el món laboral i reduir el màxim possible l’atur al nostre municipi.
Seguirem apostant pels plans d’ocupació locals i els plans d’ocupació de la Diputació,
així com els del Consell Comarcal, tot i que a partir d’aquest any el cost d’aquests
últims s’hagi incrementat de forma considerable, doncs entenem que amb tots aquests
plans es dona una gran oportunitat de trobar feina pels aturats del nostre municipi.
Es manté la dotació pressupostària específica pels projectes que portem a terme dins
de l’AMERC (Associació de Municipis de l’Eix de Riera de Caldes) molt enfocat a les
empreses. El motiu es que enguany amb el canvi de presidència i la possibilitat
d’accedir al Programa Marco del SOC, es creu més necessari disposar d’aquesta
partida.
L’objectiu respecte la regidoria de comerç és continuar amb el suport a l’Associació de
Comerciants en tot allò que necessitin per l’organització de les fires i també en la
millora de la situació del nostre teixit comercial.
Des de la regidoria de indústria s’ha portat a terme la dinamització del teixit
empresarial mitjançant la reactivació de l’Associació d’Empresaris i una vegada
aconseguit això donarem suport en tot el que sigui necessari per la millora dels nostres
Polígons Industrials, com per exemple en temes de comunicacions, seguretat, neteja i
accessibilitat.
Dins la regidoria de turisme s’aposta per continuar col·laborant amb el Consell
Comarcal i dinamitzar amb una guia local.
AREA 2 PARTICIPACIÓ
Dins aquest àrea i pel que fa joventut, no s’ha pogut ampliar el pressupost però es
donarà continuïtat als projectes iniciats al 2015-2016. Entre aquests, el pla local de
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joventut que permetrà analitzar la realitat i necessitats de la joventut i poder fer accions
encaminades a millorar o solventar les diferents problemàtiques socials de la joventut
del nostre municipi. Tant el pla com d’altres projectes dins la regidoria tenen com a
objectiu la participació activa dels i les joves; el projecte participatiu de Barrakes n’és
un exemple. Les activitats del casal de joves tindran continuïtat, així com d’altres
col·laboracions amb diferents regidories com igualtat que tindran com objectiu treballar
problemàtiques juvenils.
Dins cultura s’incrementa l’import de les subvencions a entitats culturals amb la
previsió de la incorporació d’altres entitats amb finalitats culturals. Es dona continuïtat
a la col·laboració de l’ajuntament amb la Societat Coral Obrera Sentmenatenca per
tenir accés a obres i espectacles de diferents disciplines amb una part de la despesa
subvencionada; a tenir en compte que a més del programa.cat de la Generalitat,
enguany també estem dins el programa Oda de la Diputació de Barcelona.
Es preveu també un increment de la programació cultural durant els mesos d’estiu i es
treballarà des de la col·laboració i suport amb les diverses entitats i associacions
culturals i socials del municipi.
A patrimoni es mantenen els 6.000 euros pel Conveni de la Torre Roja, la intenció és
revisar i actualitzar aquest conveni durant l’any. Dins patrimoni també hi ha la previsió
de fer els arranjaments suficients a la planta baixa del castell per poder tornar a fer les
visites guiades mensuals o dins les jornades de patrimoni o d’altres esdeveniments
que es fan durant l’any al municipi. Aquestes intervencions estan subvenciones per la
Diputació.
La Biblioteca municipal podrà donar continuïtat a les activitats que es van iniciar
recentment com el projecte nadó dins el projecte famílies per nens i nenes de 0-3 anys
del municipi, transversalment amb altres regidories com educació o serveis socials o
les nits literàries-culturals dels divendres a l’estiu. També es donarà suport a tots els
nous espais culturals que s’impulsin i es potenciaran actes i esdeveniments de
diferents disciplines culturals, més enllà de les pròpies literàries, dins l’espai de la
biblioteca i espais annexes com el pati. Durant aquest període també hi ha la intenció
de fer diferents arranjaments per millorar els espais, com l'accés per persones amb
minusvalia de l’entrada, el pati o la volta de la planta baixa, com per la millora en
eficiència energètica, llums leds a tot l’espai.
Les festes populars tradicionals tindran continuïtat i s’incorporen de noves com el Dia
internacional de les Persones amb Discapacitat. A tenir en compte que també en
diferents festes, com la cavalcada de reis, s’hauran de fer inversions en el material que
es necessita.
La partida de participació s’augmenta per poder dur a terme diferents projectes
participatius. Establim com a prioritari el procés de participació que permeti poder
desenvolupar el pla d'accessibilitat del municipi. Sense aquesta participació no es pot
fer cap intervenció dins el nucli urbà i hi ha zones, especialment el casc antic on calen
intervencions de peatonalització o reducció de voreres per millorar l'accessibilitat.
També hi ha previst la constitució del Consell del Poble, un projecte de participació del
2015, aprovat en plenari, que part de l’anterior equip de govern va decidir no portar a
terme unilateralment. Es preveuen uns pressupostos participatius i s’intentarà que el
projecte sigui subvencionat.
A comunicació s’augmenta la partida per augmentar les hores de treball de l’actual
periodista contractada per capítol 2 i cobrir les necessitats d’aquesta regidoria. S’ha
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presentat recentment el nou butlletí municipal, més participatiu i amb una periodicitat
bimensual. El cost és similar a l’anterior però es començarà a tenir ingressos pels
preus públics de la publicitat que inclourem. En principi no treballarem amb tercers per
la seva difusió.
En esports aquest any 2017, donem prioritat a les inversions que creiem necessari fer
per la millora de les instal·lacions esportives, per aquest motiu us detallem les que
s’han inclòs a aquest pressupost:
• Impermeabilització de les grades del Camp de Futbol
60.000 €
• Portes d’emergència Pavelló Primer de Maig
10.000 €
En referència als capítols 1 i 2, hem dotat el primer amb un import de 9.000 € per tenir
en compte les contractacions de la Borsa de Conserges per la temporada de la
Piscina d’estiu. Així mateix hem reduït la partida de capítol 2 per la contractació del
servei de la Gestió de la mateixa en 10.000 €.
També estan previstes unes inversions per Romanent que s’incorporaran al
pressupost quan s’hagi fet el tancament comptable de l’any 2016, i aquestes
consisteixen en:
• Trasllat de la caldera del Pavelló Can Sorts per complir amb la normativa de
seguretat, ja que ha d’estar a l’exterior del pavelló.
• Canvi de la instal·lació elèctrica del Pavelló Can Sorts. A més de canviar a leds
per tenir un estalvi energètic també es farà la instal·lació nova per poder
disposar de més d’una fase que és com està ara.
ÀREA 3 URBANISME I MEDI AMBIENT
En recursos humans es doten pressupostàriament dos oficials de 1a per les brigades
de neteja i obres. Es preveu una primera aposta de cobrir aquestes places per
promoció interna i desprès cobrir per borsa de treball desprès del corresponent procés
selectiu, les dues places que quedin vacants, ja sigui d’oficials si no es cobreixen per
promoció interna o de peons si s’han cobert. S’augmenta la partida de redacció de
projectes per tal de dotar suficientment la despesa prevista pel nombre de projectes
que hi ha que encara no tenen un projecte ni redactat ni aprovat.
En inversions es preveu una nova oficina per la deixalleria així com un nou vehicle que
substituiria l’actual que es troba molt envellit.
Es mantenen les hores extres dels treballadors de via pública i sempre que es pugui
es farà pagament de les hores fetes fora de l’horari laboral.
Es dota novament una partida pel manteniment dels parcs infantils que es va treure
per voluntat política l’anterior pressupost i durant aquests mesos no s’ha invertit gens
en la reposició, millora i manteniment durant aquest any i mig de govern. Fruit
d’aquesta desatenció, a més de la previsió feta pressupostàriament caldrà fer altres
actuacions en parcs infantils ja sigui via romanent o crèdit.
Amb la implementació del nou contracte d’enllumenat es produirà un estalvi però que
hem valorat a la baixa per veure com evoluciona.
En mobilitat es preveu la millora de marquesines i parades; és prioritari per aquest
equip de govern la zona de Can Vilar.
Respecte les diferents inversions que afecten majoritàriament a la via pública i espais
públics a tenir en compte que a data d’avui no hi ha liquidació i per tant no sabem
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l’import de romanent per poder fer despesa xifrada. També som conscients que el
nivell d’endeutament de l’Ajuntament de Sentmenat és baix i tenim capacitat de deute
però abans de fer-ho hem de ser conscients que tenim pendents obres
subvencionades per Meses de Concertació com són el Casal de Joves de joves,
coberta i pati de Can Sorts, nou espai de la policia local i fase 2a del centre d‘entitats,
el crèdit de 175.000 euros sense costos de la Diputació que finançarà altres projectes i
també un cop feta la liquidació tindrem romanent per fer altres despeses que permeti
la llei. A tenir en compte que d’algunes de les obres esmentades encara no s’ha
aprovat el projecte i que requereixen de mesos per la seva tramitació formal més enllà
de l’execució real que permetrà finalitzar-les.
Les actuacions previstes a l’anterior pressupost en millora de via pública va ser de
50.000 euros que entenem molt insuficients. És voluntat política d’aquest equip de
govern una inversió molt superior en vies públiques que es valorarà en seu conjunt,
tan del nucli urbà com les urbanitzacions que solventi progressivament el
deteriorament de diferents vies públiques. Es treballarà conjuntament amb els serveis
tècnics municipals.
Es recull la petició del grup de Ciutadans i l’equip de govern es compromet a fer una
inversió a les urbanitzacions amb caràcter anual que es valorarà des dels serveis
tècnics, i que millori la situació de les urbanitzacions. Es treballarà no sols des de
l’equip de govern sinó amb el conjunt del plenari.
La voluntat d’aquest equip de govern també es dur a terme altres projectes a més dels
mencionats en aquesta memòria com la Plaça Lluís Companys , senyalització zones
de Can Baixeres, horts públics a Can Perich, peatonalització de zones del casc antic o
el Parc de la Riera. Com també continuarem amb l’avanç del POUM.
A l’annex d’inversions inicials del pressupost 2017 es pot veure tota la relació de les
inversions a fer durant l’exercici ja sigui en informàtica, equipaments esportius, escola
o d’altres que s’han anat apuntant a la memòria, però com ja s’ha esmentat, durant
l’any hi haurà noves inversions a incorporar ja sigui via romanent, quan hi hagi la
liquidació, com via crèdit, quan tinguem el projectes planificats i es puguin fer en temps
i forma.
ÀREA 4 ATENCIÓ A LES PERSONES
Des de salut s’aposta per continuar amb la promoció de la salut d’una manera integral.
Es faran diferents activitats anuals de promoció de la salut. També s’adquiriran més
DEA’s i es farà formació també a la ciutadania.
Dins els serveis de sanitat, s’està licitant el contracte de recollida i acollida d’animals
abandonats o perduts i es continuarà amb els projectes de control de colònies de gats.
També es faran campanyes d’adopcions i sensibilització vers els animals de
companyia. La festa de la mascota es manté. Es continuarà treballant pel control de
plagues de rosegadors, coloms, i mosquit tigre. Així com amb el control sanitari
d’establiments alimentaris.
En l’àmbit de serveis socials s’han reestructurat diferents partides per adequar-les a la
realitat del servei i es preveuen una disminució de despesa en el transport adaptat, un
cop es liciti i en les treballadores familiars, quan es tingui una borsa el cost de
contractació per baixes o vacances de les treballadores es reduirà. També manca
saber les subvencions que rebrem tant de Diputació com del Consell Comarcal, les
segones són més fixes però les primeres poden variar substancialment segons l’any i
les línies de subvenció que tinguin. Aproximadament del Consell Comarcal es reben
uns 100.000 euros i de la Diputació varien més els imports en funció dels programes
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específics però amb uns mínims aproximats de 70.000 euros. Els estalvis previstos i
els ingressos que es rebin seran incorporats al pressupost en base a criteris tècnics i
necessitats dels usuaris de serveis socials.
Es recupera la partida d’activitats de promoció de la salut que es va treure l’any passat
per decisió política i tornarem a ofertar activitats conjuntament amb el Centre Esportiu
Municipal.
La partida d’igualtat es redueix fictíciament ja que l’increment de l’any anterior era fruit
d’una col·laboració conjunta amb serveis socials. Amb la partida actual es continuaran
commemorant les diades de 8 de març i 25 de novembre de moment. Per aquest
exercici finalitzarà el pla d’igualtat subvencionat per la Diputació. Aquest mes de gener
s’han iniciat els treballs de la diagnosi i hi ha una previsió de finalitzar al juliol
aproximadament. Aquest pla servirà no sols per conèixer les necessitats del municipi i
les possibles accions a fer sinó també un espai de reflexió i xarxa de persones amb
sensibilitat per la igualtat. També s’adaptarà el protocol comarcal de violència
masclista al nostre municipi amb la participació de tots els agents socials que hi
intervenen. Un cop tinguem aprovat el pla d’igualtat també podrem accedir a
subvencions que atorguen altres ens supramunicipals que no sigui la Diputació que en
aquest any i mig ens ha atorgat diverses subvencions per finançar actes d’igualtat per
la ciutadania i formació específica a personal de l’ajuntament. També es buscarà
assessorament i recursos per poder iniciar polítiques LGTBI al municipi.
Es mantenen els lloguers de pisos d’emergència social i s’amoblarà un d’ells que no
s’ha pogut utilitzar per aquesta raó. Ara bé, la idea és fer ús dels 246.000 euros que
sols es poden destinar a vivenda per començar a treballar habitatge social municipal.
Es treballarà conjuntament amb els tècnics de serveis socials i intervenció sobre com
destinar aquests recursos i de la manera més eficient possible amb un objectiu social.
Dins l’àrea de cooperació i solidaritat es treballarà conjuntament amb el Fons de
Cooperació Local per poder dur a terme projectes solidaris. Es treballarà des de la
participació ciutadana. Aquest darrer any no s’ha fet cap tipus de projecte en aquest
àmbit.
L’espai socioeducatiu es manté i es consolida amb una atenció integral des dels més
petits fins els adolescents amb diferents problemàtiques socials per afavorir la igualtat
d’oportunitat i resiliències.
Per la gent gran es mantenen diferents activitats i sortides amb l’Ajuntament i també es
treballarà per recuperar la festa de la vellesa.
La partida d’educació augmenta considerablement. Es dota pressupostàriament una
plaça d’auxiliar educadora per l’escola bressol i es farà la corresponent borsa de treball
per cobrir possibles baixes durant l’any que no hagin de ser contractades per capítol 2
amb l’increment de despesa que suposa. L’escola de música continua creixent i
mantenim els preus i la qualitat d’aquest servei educatiu. També es dona continuïtat al
casal d’estiu que al tornar-se a licitar s’incorporen al plec altres activitats i projectes
com el casalet d’hivern o el PIPANN.
S’iniciarà el projecte de participació per nens i nenes de primària i secundària, el
Consell d’Infants
i es continua desenvolupant l’espai famílies d’una manera
transversal amb diferents regidories per garantir activitats i espais de trobada entre
pares i mares en les diferents etapes vitals dels més petits. Es dona continuïtat al
projecte d’educació artística per nens i nenes, Mirart; com a novetat enguany l’escola
bressol municipal farà un projecte d’art als petits de 2-3. L’escola bressol consolida el
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projecte musical, inicia el d’art per menuts i també es treballarà un nou projecte de
patis per fer-los espais de jocs innovadors i punters.
D’arranjaments està pendent la coberta i pati de l’escola Can Sorts que es cobreix
amb la subvenció de la mesa de concertació 2015-2019. A tenir en compte que les
obres s’hauran de fer en període no escolar. Com també es faran altres arranjaments
que calguin i millorin els espais dels diferents espais educatius municipals.
Es dona continuïtat amb el projecte Campus Ítaca conjuntament amb la fundació
Autònoma Solidària que va tenir molt bona acceptació tan per part de l’alumnat que va
participar com de l’Institut. Es treballarà per optar a d’altres projectes educatius que
fomentin la igualtat d’oportunitats
La feina de la psicopedagoga es manté i es dota per tot l’any, donant cobertura tan a
l’escola bressol com a l’escola de Can Sorts i al Pilar; la seva valoració ha estat molt
positiva.
Com també es continuarà treballant amb tots els agents educatius municipals per
treballar en xarxa i en línies d’innovació educativa.
Les beques i els ajuts escolars estan previstos dins serveis socials però s’estudiarà la
petició del Consell Escolar Municipal de becar sortides curriculars o d’altres per
normalitzar escolarment la situació dels menors en situacions familiars vulnerables.
ALTRES
Dins de l’àmbit dels RRHH, a més de les places dotades pressupostàriament, agent de
policia local, dos oficials de 1a i auxiliar educadora. Hi ha la previsió de diferents
borses de treball d’auxiliar administrativa, peons de brigada, treballadores familiars i
educadores d’escola bressol. També ha de sortir la plaça de tècnic de recursos
humans i PRL que tot i dotar-se a l’anterior pressupost encara no s’ha fet el procés
corresponent. Amb assessorament de la Diputació de Barcelona es treballarà per una
valoració de llocs de treball i una implementació d’altres aspectes organitzatius que
millorin el servei que donem a la ciutadania; així com la promoció interna. També es
treballarà per resoldre la partida de productivitat, herència de tots els anteriors governs
i informada negativament per diferents òrgans.
Dins l’àmbit d’hisenda es preveuen modificacions organitzatives per la millora i
agilització dels circuits. Com també s’han modificat diferents punts de les bases
d’execució del pressupost amb aquesta finalitat. “

El Sr. Verneda en primer lloc vol recordar i demanar que s’incloguin en el pressupost
les demandes que es van fer a la comissió informativa una d’elles l’augment de la ½
jornada de la tècnica de serveis socials. El departament està col·lapsat i
desgraciadament en un futur encara ho estarà més, veiem les pujades de la llum i
altres. Pensem que augmentar mitja jornada del tècnic de serveis socials no és un
gran augment de capítol I, i pensem que podria ser una proposta fàcilment recollible.
Demanen l’augment de la tècnica d’educació ½ jornada per poder fer front a tota la
tasca, va molt col·lapsada, la senyora alcaldessa ho sap perquè va portar la regidoria.
En el tema de la brigada demanem l’augment de la plantilla. A la memòria de l’alcaldia
hi surt però no veiem clar que els pèons promocionin a oficials de primera sense
passar a oficials de segona, no sabem com s’augmentarà la partida, s’augmenta el
capítol I o no. Per augmentar la plantilla fixa, no amb bosses.
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Amb el tema d’inversions no tenim res clar. Hi ha coses que ens agraden que venen
de propostes de l’any passat com és la porta d’emergència del Primer de Maig, la
compra del camió de la deixalleria que l’any passat ja estava deteriorat, les goteres del
camp de futbol. Dir que les goteres hi són del primer dia i desconeixem perquè cal
gastar 60.000 euros ja que l’obra presentava deficiències del primer dia. En tot cas
esta clar que cal arreglar-ho i ens sembla bé. Parlen vostès a la memòria de formació,
de regularització de funcionaris, però no hi veiem les partides. De fet, pensem que la
memòria de l’alcaldia parla de moltes coses però no entra al detall amb números ni
veiem partides explicites per fer-les. És tot una incògnita. Són cortines de fum.
En algun paràgraf de la memòria de l’alcaldia parlen de l’asfalt de la via pública. Queda
recollit que faran asfaltada i no parlen de quan ni com, ni quantitat de metres. Pensem
que hi ha molts carrers que són molt perillosos. És diu explícitament que es traslladarà
la caldera del pavelló de Can Sorts. Que es canvia la instal·lació elèctrica del pavelló
Can Sorts per leds i ho afirmen, per tant ens agradaria que digui a quin nivell es faran
volen saber de quin nivell serà aquesta inversió però no hi surt.
Parla també de que hi ha obres pendents subvencionades per “Meses de
Concertació”, doncs serà un despesa, parlem de pati de Can Sorts però estava
subvencionat al 100%. Recullen la petició de Ciutadans per fer inversions a les
urbanitzacions i com que no parla de l’Assemblea Ciutadana de Sentmenat, que també
ho ha defensat, ens sembla una mica lleig.
En relació als pisos de lloguer, com que no hi havia demanda per emergència, és a dir,
no hi havia demanda de “solapament” la idea era moblar el pis gran i llogar el petit
mentre comprem pisos per atendre noves demandes. Entenc que vulguin mantenir els
dos pisos, està bé. Però durant aquest temps no hi ha hagut aquest “solapament” i a
més es poden compartir. Entenem que amb un sol pìs estalviaríem un lloguer, potser
no caldrien els dos.
Parlen de la promoció interna i de la productivitat dels treballadors, però no hi ha
partides al pressupost. També parlen de les valoracions de llocs de treball, però no hi
ha partida.
L’Assemblea Ciutadana de Sentmenat demana per favor que reconsiderin i ampliïn el
capítol I, per augmentar l’horari de la tècnica de serveis socials i de la tècnica
d’educació. Aquests són els mínims de l’Assemblea Ciutadana de Sentmenat,
esperem la seva aplicació i si es pot recollir el prec.

Pren la paraula el Sr. Torroja, quina intervenció es transcriu integrament per haver-la
facilitat en suport informàtic:
“Ja tenim aquí els primers pressupostos del nou govern municipal. Un govern que es
va presentar amb, entre altres definicions, la paraula innovació. Però res més lluny de
la realitat. En formalitzar la moció de censura ja va dir que el seu projecte era seguir
fent el que s'estava fent. I així està fent. Les tres forces del govern s'han ajuntat per
continuar fent el que s'estava fent fins ara. I aquest pressupost així ho reflexa.
A un ajuntament amb les arques sanejades, amb expectatives gairebé garantitzades
de comptar amb uns romanents de tresoreria prou inflats per finançar inversions molt
necessàries, amb expectatives gairebé garantitzades d'obtenir recursos de diputació
per finançar projectes de gairebé qualsevol àrea de l'ajuntament, i amb un
endeutament contingut que permet endeutar-se responsablement per finançar
actuacions aquests propers dos anys fins a final de mandat i fins i tot més enllà, aquest
govern municipal no ha estat capaç de presentar un pla d'acció municipal mínimament
seriós, malgrat poder estimar de quants diners disposarà d'aquí a final de mandat i
malgrat poder decidir en què invertir aquests diners, quan estiguin disponibles, i amb
quina prioritat. Es una feina que ja hauria d’estar feta abans de saber el romanent de
que disposarem. Veiem força mancances en matèria de planificació. Tan necessària
ara mateix.
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Si entrem a l'anàlisi concret del pressupost, hi posem un exemple clar de la manca de
projecte d'aquest govern. La mateixa setmana de la moció de censura, amb un govern
en minoria de tres membres, aquest govern va pressionar per baixar l'IBI un 5%.
Nosaltres creiem que amb un pla de govern de mandat, utilitzant les palanques de que
disposa aquest ajuntament, hi ha marge per baixar l'IBI. I així ho vam defensar a la
presentació del pressupost 2016 al maig. Però donada la situació política de
transitorietat del moment, vam defensar la congelació dels grans impostos, IBI inclòs.
Opció que va ser la que es va imposar. En tot cas, exigirem aquest pla d’inversions a
iniciativa del govern municipal.
Doncs bé, aquest pressupost contempla omplir quatre places vacants de l'ajuntament,
preveient que aquestes vacants s'omplin el quart semestre. Després de defensar
aferrissadament la baixada de l'IBI, volen que aprovem un pressupost amb quatre
noves persones prestant els seus serveis a l'ajuntament. Defensaven abaixar els
ingressos corrents de l'IBI (ja hem dit abans que es pot fer però amb un pla a més llarg
termini), i dos mesos després defensen augmentar la despesa corrent en matèria
personal de manera força important. Dues mesures que van en la direcció oposada.
Poca coherència.
En qualsevol cas, creiem que d'aquestes noves contractacions, la d'educadora per
l'escola bressol està plenament justificada, que de les places de neteja viària i de la
brigada només n'haguessim creat una i per les mancances de l'altra àrea haguéssim
optat pels plans d'ocupació de 2017, seguint una política prudent d'augment del capítol
de personal fixe, i en quant a la proposta de contractació d'un nou policia local, creiem
que no està gens justificada. Aquest govern haurà de convèncer a la gent de
Sentmenat que cal augmentar les persones dedicades a la seguretat. A nosaltres no
ens convenç. En tot cas, s'hauria de fer una convocatòria per fer una bossa de treball
de policies locals per preveure baixes de llarga duració, excedències, o canvis de destí
d'agents de l'actual plantilla, per cobrir de manera àgil qualsevol possible baixa. L
informe del cap de la policia local no justifica la seva necessitat, però respectem la
seva opinió. Trobem normal que defensi el seu departament.
Insistim en dos dels temes que vam defensar el maig passat; sobre el primer, insistim
en que no estem d'acord amb les bases d'ajudes aprovades al febrer, com ja vam fer
palès al Ple de febrer on es van aprovar, segons el qual podem donar i donem ajudes
a alumnes d'escoles públiques, concertades i privades. Concepte inclòs a aquest
pressupost. Entenem que no s'haurien de donar ajudes en cap cas a alumnes
d'escoles privades i que hauríem de posar condicions estrictes a les ajudes a alumnes
d'escoles concertades de fora de Sentmenat. Eliminar les ajudes per escoles privades
és fàcil i posar límits a les escoles concertades de fora de Sentmenat és legalment
difícil, però ens va sorprendre el tancament del govern a estudiar aquesta qüestió. Si
l'anterior govern no ens va fer cas, tenim molt poques esperances que aquest govern
ens en faci. Seguirem insistint.
El segon tema és sobre el capítol de personal. Com ja vam manifestar a l'aprovació de
l'anterior pressupost, cal endreçar l'estructura salarial de l'ajuntament. La manera de
cobrar el concepte de productivitat a l'ajuntament ha estat denunciat diverses vegades
per intervenció. Creiem que tal com està aplicat és absolutament il·legal, i el problema
és que ve de lluny, de finals del segle passat, quan hi havia un alcalde del partit
socialista. Encara que és il·legal, la majoria de treballadors tenen tot el dret a seguir
cobrant les quantitats que cobren ara per aquest concepte, que a tots els efectes és
una part fixa del seu sou. I entenem que la solució a aquest problema ha de ser global,
ha d'incloure la valoració de llocs de treball, i ha d'evitar una estructura salarial on el
que més cobra ja més de 100.000 Euros anuals, una xifra absolutament desorbitada.
Estarem molt atents a com resol l'actual govern aquesta qüestió.
Sobre temes més específics d'aquesta proposta de pressupost, volem manifestar el
nostre desacord en les següents qüestions:
1) Creiem que ja és hora que a la partida de quotes a les associacions municipalistes,
s'inclogui la quota a l'AMI, a l'Associació de Municipis per la Independència. Al mandat
anterior, vam acceptar que la quota no sortís de les arques de l'ajuntament per no
afegir una possible demanda contra l'ajuntament i en particular contra l'alcaldessa per
a aquesta qüestió a la causa pendent penal que hi havia. I que la paguessim a mitges
24
AL-0007-00

els partits. Ara ja ha canviat l'escenari. No hi ha cap raó que aquest 2017 un
ajuntament de l'AMI no pagui via pressupost municipal aquesta quota. Per respecte als
alcaldes de l'AMI que així ho fan i han estat denunciats, i per respecte, i això inclou
tant als independentistes com als no independentistes, a les decisions al Ple de
l'ajuntament. A dia d'avui, el ple d'aquest ajuntament, dipositari de la sobirania de la
gent de Sentmenat, ha decidit ser a l'AMI. Qualsevol canvi, ha d'estar avalat per un
acord de Ple o per una consulta popular.
2) Al capítol d'inversions està inclòs la reforma de la nova seu de la policia local, a
l'antic ambulatori i ara Casal de Joves de joves. Al pacte de govern que vam signar
amb l'antiga CiU el 2011, ho vam signar. Quan el Casal de Joves vagi a la seva
ubicació, una vegada feta la reforma, la seu de la policia local ha d'anar a l'antic Casal
de Joves. Creiem que és el més adequat tant pels propis agents de la policia local com
per la ciutadania quan hi ha d'anar a fer alguna gestió. Però creiem que és precipitat
posar ho ja ara al pressupost. Hi ha altres actuacions més urgents, com per exemple
l'asfaltat de carrers, que es podrien fer de manera immediata i que són els que haurien
d'estar reflexat a aquest pressupost. El Casal de Joves veiem molt difícil estigui acabat
i en funcionament abans de 2018 pel que no té sentit incloure ja aquests 100.000
Euros al pressupost. Ja hi haurà temps de posar hi al pressupost quan tinguem
disponible el romanent d'aquest 2017 o, en cas que així és decideixi, si es finança amb
deute.
3) També al capítol d'inversions ens sembla totalment insuficient la partida de
clavegueram, 43.000 Euros, que a més està finançada amb deute. Tenim un pla
director de clavegueram i sabem que tenim un clavegueram a algunes zones del poble
francament precari, i hem d’invertir molt més en aquesta qüestió. A més, creiem que
bona part de la taxa de clavegueram que es carrega amb el rebut de l’aigua ha d’anar
destinada directament a inversions seguint el pla director de clavegueram. En aquesta
proposta de pressupost 2017, no hi ha ni un euro provinent de la taxa de clavegueram
que s’hi dediqui.
4) No entenem la baixada respecte al pressupostat l’any anterior en beques i ajudes
socials. No ens serveix la raó que l’any anterior no es va acabar la partida. De fet, el
programa d’administració general de serveis socials, on està inclosa aquesta partida
es congela. Contrasta amb el programa d’administració general i protecció civil, que
puja un 20%, 175.000 Euros. Qüestió de prioritats d’aquest nou govern municipal.
Creiem que amb l’aprovació de la moció de novembre demanant ajudes per llibres,
aquest govern municipal dotaria aquesta partida amb més diners, per ajudar no només
en llibres, en també, sinó en altres aspectes relacionats amb l’escola. Tornem a
demanar, igual que amb la quota de l’AMI, més respecte a les mocions aprovades en
Ple.
La transformació que necessita Sentmenat i que nosaltres defensàvem al nostre
programa electoral, el que nosaltres li diem projecte de poble, no la veiem de cap de
les maneres en aquests pressupostos.
Però aquesta transformació requereix d’un esforç de planificació que aquest govern no
és que no vulgui fer, és que no en sap. Continuarem amb la improvització de sempre.
Farem un petit recull del que proposàvem al nostre programa electoral:
1) Actuacions en espai públic per a que la gent de Sentmenat gaudeixi més del seu
poble: arranjament del Parc de la Riera, obertura al públic més hores de Can Milionari,
tancar més la carretera amb festius, arranjar espais d’urbanitzacions...
2) Fer un pla de rehabilitació de les vies urbanes per afavorir als vianants. (Com
exemple començar a eliminar les voreres del nucli antic)
3) Desenvolupar el pla director de clavegueram
4) Fer un pla director de neteja viària per millorar la neteja viària a tot Sentmenat
5) Fer un pla director de jardineria per gestionar més eficientment els espais verds del
municipi.
6) Fer i executar un pla de manteniment d’edificis municipals
Fa quatre anys aquest ajuntament era un vaixell que s'enfonsava. El govern 20112015, on Esquerra Republicana hi era, va aconseguir que el vaixell no s'enfonsés, no
va perdre bous i esquelles, i fins i tot va millorar i augmentar alguns serveis. Com ja
vam dir el passat maig, el govern actual té la possibilitat de decidir el rumb i la velocitat
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de creuer del vaixell. I el rumb i la velocitat de creuer no es decideixen negociant mitja
dotzena de partides, la manera fàcil d'aconseguir la majoria o grans majories per
aprovar un pressupost.
Esquerra Republicana votarà no a aquest pressupost, pressupost d'un govern sense
projecte.”

El Sr. Peñalver diu que el grup de Ciutadans aprovarem el pressuposts presentats per
l’equip de govern per a l’any 2017, com hem dit en diferents ocasions, el grup de
Ciutadans tenia un acord tancat amb l’anterior govern d’inversions a les nostres
urbanitzacions per un import de 200.000 euros. L’actual govern diu que ens manca
tancar l’exercici de 2016, i una vegada tancat tornaren a negociar la partida
d’inversions. El nostre vot favorable és un vot de confiança al compromís adquirit i no
un xec en blanc, sabem que hi ha més actuacions necessàries com pot ser el que ja
s’ha esmentat per l’alcaldessa com la plaça de Lluís Companys, les senyalitzacions a
Can Baixeres, els horts públics, les actualitzacions de zones del casc antic, el Parc de
la Riera etc.. per això hem demanat en varies ocasions un Pla d’Actuacions amb
pressupost i prioritats en les actuacions, creiem que seria interessant posar-ho en
marxa i fer un projecte on es digui que, on i quant volem gastar en propers exercicis.
Seria interessant tenir aquest Pla d’Inversions. Perquè incidim en les nostres
urbanitzacions?. És pel nostre compromís electoral, perquè porten molt temps
esperant i ja els hi toca.

El Sr. Sánchez manifesta que el que es va dir a la comissió informativa es va
expressar molt be a la memòria d’alcaldia i fa referència a les inversions. Es
determinaran les que s’han de fer de cara al 2017 en funció de la liquidació del 2016 i
sabrem el romanent que tindrem per aplicar a les inversions. Cal tenir en compte que
amb el romanent es faran inversions sostenibles, s’hi pot enquibir l’asfalt però es
necessita un informe dels serveis tècnics per saber si diverses zones estan
amortitzades o no per tirar de romanent. En tot cas estem oberts a les reunions
posteriors i a les propostes que facin la resta de grups de l’oposició, no només amb
l’asfalt sinó amb la resta d’inversions. A data d’avui no sabem el percentatge exacte de
ràtios d’endeutament. Esperem tenir tancada la liquidació i tots els números i aplicar el
criteri de prudència.

La Sra. Colomé respon en relació a algunes al·lusions a la regidoria de Recursos
Humans per part del grup d’Assemblea Ciutadana de Sentmenat que deia que no
entenia molt bé el tema de les brigades a la plantilla. Vaig dir a la Comissió Informativa
que hi havia places vacants d’oficial de segona. Per lògica, si ets peó promociones a
oficial de segona i desprès a oficial de primera, però la titulació necessària per ser
oficial de primera o de segona era igual i això s’arrossega d’any en any. L’acord amb el
Comitè d’Empresa quan els vem presentar els pressuposts va ser que intentaríem fer
abans la promoció interna que fer oferta pública de carrer. Consultat amb els serveis
tècnics van dir que si que podrien optar. Cal dir que només podran optar els
treballadors que siguin fixes en aquests moments, és necessari que els interins optin a
tenir una plaça a aquest ajuntament. Si no fem els deures de tenir-los fixes ells no
podran promocionar. I per això el tema de les dues places d’oficial de primera.
De Recursos Humans vull dir a ERC que a part de les seves consideracions de manca
de previsió. El tema de productivitat és un tema pendent de fa molts anys. Ara sortirà
la plaça de tècnic de Recursos Humans.
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Del tema de les inversions hi ha l’arranjament de l’antic cap que era municipal per ser
l’edifici de la policia local. L’import és just el de la Mesa de Concertació que l’altre
equip de govern ja va posar. Ara es trobarà a l’any 2017 i 2018 que tindran despeses
de l’edifici.

El Sr. Pacha respon que en el referent a les inversions el grup d’Assemblea Ciutadana
de Sentmenat té raó, cal asfaltar la via pública, manquen inversions als carrers en mal
estat. Estem d’acord. Cal fer inversió a les urbanitzacions, estem d’acord. Si estem
d’acord no cal discutir. Pel que fa a ERC ha parlat d’una gran previsió de romanent, ha
parlat d’unes subvencions de la Diputació que vindran. Ho sabem?. Estem d’acord en
que cal fer un Pla d’Inversions, més endavant ens reunirem i veurem en el moment de
la liquidació que queda de romanent i que queda de subvencions, però tal com deia
estem d’acord. Parlem entre tots i planifiquem les inversions, però no d’una forma
irreal i virtual, primer cal saber que tenim i si pot ser per consens, mirarem de fer
alguna cosa més assequible i millor. Vostè esmentava el Casal de Joves. Per
informació diré que a la Comissió de Govern ja s’ha aprovat la licitació i per tant el
procés ja està en marxa no sense haver superat molts problemes, va haver-hi unes
al·legacions que ho van retardar i va caldre donar resposta a les al·legacions que han
suposat una desviació del pressupost entre unes coses i altres un 26%. Ha calgut
renunciar a algunes coses. Fa molts anys, la qüestió digital estava molt somera ara tot
es digitalitzarà i serà un 5% més car i l’enllumenat led que augmenta 1% més. Hem
de suprimir la caldera de biomassa per una de gas i ja es farà el canvi en el moment
que es pugui.
Al grup de Ciutadans dir que sàpiga que ho atendrem. També deia vostè d’habilitar
carrers i peatonalitzar-los però hi ha un problema, cal fer la participació ciutadana del
Pla d’Accessibilitat. Aquest és el pas previ. El Parc de la Riera, estem d’acord ja s’ha
demanat un projecte. En el moment que tinguem la liquidació del pressupost ho
atendrem.

La senyora alcaldessa comença contestant al que demana el grup d’Assemblea
Ciutadana de Sentmenat, en relació al tema de la ½ jornada de la tècnica de serveis
socials i de la tècnica d’educació. Resulta que aquestes places estan fetes per un total
de 20 hores, per tant ara caldria convocar una nova plaça amb més hores i deixar
sense efecte les places de 20 hores. Per tant per fer aquestes places amb un nombre
d’hores superior, cal una nova oferta pública. El que vostè proposava és una il·legalitat
i no pot ser.
Hi ha altres vies per resoldre els temes de personal, mirem si poden compartir algun
tipus de recurs humà com una administrativa per serveis socials en èpoques que hi ha
pics de feina, com les beques o d’altres. Com vaig dir el que vostè proposava no es
pot fer per la via legal.
Vostè diu que a la memòria no hi ha números, diré que la memòria és un document on
hi ha els números que diu que no veu. Evidentment si no està pressupostat no es posa
a la memòria. Ja vem comentar i vem contestar a la comissió informativa prèvia al
plenari que el tema de l’asfalt es farà via romanent una vegada aprovats els
pressupostos, serà aproximadament al maig i també tenim la via del crèdit.
Dir també que per fer l’asfalt cal tenir projecte, a data d’avui no n’hi ha cap a la casa.
Respecte a les Meses de Concertació ho diu la memòria d’alcaldia, si mira també el
pressupost estan indicades aquelles que estan finançades al 2017, i les que no hem
posat es perquè es finançarà amb posterioritat.
Respecte al pis diu que n’hi ha un que vostè volia deixar de llogar, dir que el pis moblat
no és el gran sinó el petit, que té dues habitacions. El gran no està moblat i no s’hi ha
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pogut entrar a viure durant aquests mesos, mai s’ha hagut de compartir. Ara mateix el
pis petit esta compartit per dues unitats familiars una amb fills i una altre que en breu
seran pares també. Tenim una nova demanda i per tant es moblarà el pis de lloguer
gran. I per fer qualsevol tipus d’actuació amb els diners que tenim s’haurà de fer una
licitació o el que sigui més eficient en base als serveis socials i intervenció.
Esperàvem uns ingressos pressupostats de 400.000 euros que no s’han produït. Jo he
governat de l’inici en àrees com pot ser educació hi ha continuïtat amb projectes del
2015 i altres com les Meses de Concertació que son plans de mandat. Ja ho vem
comentar a la reunió informal per parlar de pressupostos, en aquests pressupostos hi
ha moltes inversions, altres a data d’avui no tenim l’import de romanent, un cop ho
tinguem tot ho podem fer. Respecte a les ajudes, que comentava per escoles privades,
ja es va dir, en el seu moment que era un tema que havia demanat el Síndic de
Greuges. S’havia demanat que les escoles de fora del municipi també hi siguin, torno a
dir que el que s’està becant és un nen amb necessitats socials. Seguim una valoració
dels tècnics de serveis socials, no són els politics qui fan les valoracions. Un nen que
té uns punts amb temes de riscos socials, si la puntuació dóna, se li concedeix la
corresponent beca. Deixar un nen sense becar els llibres, perquè va a una escola
privada per motius ideològics o per altres motius jo crec que cap dels que estem
asseguts ho acceptaríem.
Dir també que en el tema de beques i ajudes socials hi ha el transport adaptat. Ja
estem treballant amb secretaria i serveis socials. En la licitació hi haurà una rebaixa
del cost. També hi ha altres serveis que encara funcionen amb conveni i no ho hem
licitat. Som l’únic municipi que funciona amb conveni i el cost és alt.
Respecte a les treballadores familiars, tots sabem que per capítol II, s’encareix. Si es
fa la bossa i aconseguim un estalvi anirà a les partides de Serveis Socials. Actualment
amb l’estat d’execució del pressupost d’aquest any queden per gastar 38.785,19
euros.
Altres coses que s’han comentat com el casc antic requereix un procés, s’ha fet el
projecte però no s’ha fet el procés participatiu una vegada estigui també es farà. S’ha
dit a totes les reunions que mentre no tinguem la liquidació del 2016 no podem fer una
planificació global.

S’obre un segon torn de intervencions

El Sr. Verneda diu que hem tingut un tó a la primera intervenció molt suau. La intenció
era que es recollís el tema de serveis socials i de la tècnica d’educació. Vostè ens
contesta que tal com proposem que s’ampliï el servei no es pot fer perquè no és legal.
Miri senyora alcaldessa, nosaltres volem donar bon servei. I veiem que el servei està
col·lapsat i vostè diu que ha parlat amb els tècnics i que com es va fer un concurs de
nomes 20 hores ara no es pot ampliar. Faci vostè un nou concurs i augmenti el servei.
Per nosaltres ens és igual que els tècnics es diguin com es diguin. Nosaltres volem
donar el servei. Faci un concurs i amplii el capítol I i amplii els tècnics. Ens diu que no
és legal?. I com és que és legal fer-ho a brigada o a policia?. S’haurà de fer els tràmits
que calguin, els que marqui la llei, nosaltres no som juristes. No ens val la resposta
que no és legal. No ho voleu recollir. No ens digui que no és legal. No ens enganyi. No
fem trampes.
Hi ha molts apartats de la memòria que parla de les voluntats i de voler fer, però no hi
ha les partides al pressupost, es poden crear encara que siguin simbòliques. Vostès
diuen que no sabem que ens costarà això. Les liquidacions no tindrem les del 2016
però les del 2015 si. Sabem que no s’ha gastat massa diners del romanent, per tant el
romanent serà igual o baixarà una mica, però hi ha capacitat. Hi ha capacitat de
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romanent i capacitat d’endeutament, estem a un 35 o un 40, tenim capacitat fins a un
75%. Hi ha molts dèficits als carrers el Sr. Eusebio diu que hi està d’acord. Parlin de
quina quantitat volen destinar-hi aquest any. No ho diuen.
Parlen de la senyalització de zones de Can Baixeres, la voluntat del govern és també
dur-ho a terme. Però no hi partida. Parlen dels horts públics de Can Perich, però
tampoc hi ha partida. A nosaltres ens agrada més el nom d’horts socials de Can
Perich.
Peatonalització de les zones del casc antic. Això és una proposta i de l’Assemblea, ara
tots els grups parlen d’eliminar barreres arquitectòniques fer zones peatonals, però
tampoc hi ha partida i a la memòria no diuen que hi destinaran.
A la memòria d’alcaldia no ho diuen. El Parc de la Riera no hi partida. La voluntat, la
voluntat, això és comprar fum. Volem coses concretes, volem que facin inversions.
Ens dóna la impressió senyora alcaldessa que a vostè l’han portada a l’hort. I que el
2017 se’l passarà dient que com que no sabem el romanent que tenim no podem fer
inversions. El seu mandat com alcaldessa passarà com “agua de mayo”. Molts
sospitem que el 2018 la Sra. Colomé no tindrà tots aquests problemes, farà les
inversions. Ens en alegrarem. Ens sembla que la “porten a l’hort”.

El Sr. Torroja vol fer un parell de consideracions. Sobre el tema del personal el dia de
la pressa de possessió vem ser molt durs amb la regidora Sra. Colomé pel tema de
personal. Agraeixo la informació. En temes de personal nosaltres serem estrictes. Hi
ha coses que fa molts anys que duren, però serem estrictes. Si cal té la nostra
col·laboració per arreglar-ho. No ens valen “paños calientes” i la típica excusa de com
surt a la memòria d’alcaldia i com que fa molts anys que funciona així. Per nosaltres és
un tema que vam ser molts durs, i vostè és la regidora de Recursos Humans, exigirem
una solució en aquest tema.
Al Sr. Pacha dir que en el concepte planificació no acabem de tenir el mateix concepte.
Entenem que asfaltar els carrers és una cosa que s’acostuma a fer en molts llocs, i
que per asfaltar 100 metres de carrers, podem estimar perfectament el cost. Si hem
d’arranjar un parc creiem que molts pobles han arranjat parcs i ha costat una
determinada quantitats de diners. Aquest govern té el concepte d’esperar a tenir els
diners i desprès fer el projecte. Evidentment que cal tenir els diners i desprès fer l’obra.
A la nostra opinió es retarden les obres. No tenen clar que vol dir, planificar.
Per acabar Sra. Rueda espero que la seva intervenció en el tema de les beques no
l’hagi sentit ningú del seu partit perquè estic segur que no li haurà agradat gens.

La Sra. Colomé diu que el grup ERC l’ha tornat a “retar a ser molt dur” utilitzant les
seves paraules, esperava que algun dia o en aquell moment hagués retirat el que
vadir. Va faltar a la persona i més pel motiu que va dir que ho feia. Doncs ja ens
trobarem pel camí. I tant de bo ens quedin molts anys de mandat. Jo estaré atenta a
les seves afirmacions.
Al Sr. Verneda va per les al·lusions, hem anat a parar al 2018, vostè ha suposat com
ja ha fet a la seva intervenció que hem compartit l’alcaldia i la seva afirmació passarà
sense pena ni gloria, crec que està equivocat. Ja ho veurà. Esta clar que hi ha
inversions que s’acabaran el 2018, però miri vem pactar, aquí ja no soc culpable, jo
era a l’ oposició. Vostè ha d’entendre que aquest equip de govern no tenim problemes
i ens portem be. Vostè ha dit a la senyora alcaldessa que la portem a l’hort. Nosaltres
no hem portat a l’alcaldessa enlloc. Fa de líder. Està portant l’alcaldia amb les
aportacions que fem els grups. Ella lidera aquest pressupost perquè és de l’any 2017.
Tots el portarem a terme. Vostè va dir que era “palla” la nostra proposta, ara diu “fum”.
Fum o palla, han de buscar un motiu per no aprovar-ho. Aquest pressupost és molt
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igual al de l’any 2016 i al de l’any 2015. Ja vaig dir que estaven a punt d’aprovar els
pressuposts del 2016. Vostès deien que municipalitzarien, que “parets de vidre” i al
final nomes un o dos butlletins i d’aquella manera. Hi ha moltes irregularitats. No calia
dir tot això. Aquest equip de govern el portem el millor que podem. No és diferent.
Estem salvant pedres. Estem de veritat pels ciutadans de Sentmenat. S’ho cregui o no
s’ho cregui. Treballarem sempre pel poble de Sentmenat. Mentre governem i serem.
L’any 2017 serà boníssim, el 2018 serà boníssim, el 2019 serà boníssim i tant de bo
sempre estiguem cohesionats i sense baralles.

El Sr. Pacha contesta al Sr. Verneda que es poden crear partides encara que siguin
simbòliques. No sé si és pitjor tenir partides i no esgotar-les.
Tenim arranjament per ventades de 80.000 euros i 37.000 euros no s’han esgotat.
D’altres com el manteniment i la neteja de parcel·les, Can Fargues, millores a les vies
públiques totes amb diners, a la partida que no s’han gastat.
Peatonalitzar els carrers ara és cosa seva, fent memòria ho tenim tots als nostres
programes electorals. Vostès eren al govern i no ho van fer. Ho tenim tots en el
programa per tant és una sensibilitat comú i segurament serà de mutu consens.
ERC diu que no entenem igual el que significa planificar doncs és evident. No ho
entenem igual, per mi planificar és amb el que es compta, el que es té i quan es vol
fer. Per tant, que vull fer?. No sé que tinc i que vull fer?. Cal esperar i tenir i desprès
farem. A més cal fer projectes, i quins projectes vol fer si no saps amb que comptes?.
Però té raó en una cosa ja hem vist que, diu textualment, “parece que este gobierno
necesita tener el dinero en la cuenta para hacer cosas”. “Imaginen un padre
minusvalido, que tiene una hija minusvalida severa con quatro hijos, un colegio que no
le cobra enseñanza usted no le daria una beca por libros?, es la unica beca que se da
a un colegio privado”. Només hi ha aquesta.

Intervé el Sr. Verneda diu que si els carrers estan com estan, els pavellons estan com
estan, les places estan com estan i els parcs estan com estan és fruit de la penosa
gestió econòmica del seu primer mandat Sra. Colomé. Fruit de la penosa gestió
econòmica que vostè va fer en el seu mandat i ERC ho sap, va ser-hi en el segon
mandat. No va poder fer res de res. Només recuperar les arques públiques. Estem
parlant d’això. Però el sou sí que el cobrava. No la he acusat de que el pressupost no
sigui valent que no contempli inversions valentes. Per mi el que ha fet CiU ha estat una
jugada mestre. Els fruits se’ls emportaran vostès. Respon al Sr. Pacha que la seva
ultima actuació va ser pintar els carrers de Can Palau, i amb aquesta actuació
s’eliminava tota la partida de via pública al cent per cent. Si això no ha estat així
aquesta actuació està pendent de pagament, potser aquests diners estan
compromesos. De fet volien fer moltes més coses com a Can Baixeres que estava
comptat però no es podia fer perquè a la partida de via pública només hi havia per
manteniment, també hi havia els parcs, se’ns acusa a la memòria d’alcaldia que no
vem voler arreglar-ho. Tot el que es feia als parcs anava a parar a la via pública. Es
pot mirar, hi ha les factures. Es pot mirar on està pagat tot això. Es va fer un
pressupost d’un primer arranjament del parcs, s’havia de fer una modificació
pressupostaria i no va haver-hi temps. Segueixo dient que falta inversió i crec que és
compartit.

La Sra. Colomé contesta al Sr. Verneda que la penosa gestió econòmica que es va fer
en el primer mandat quan vem governar amb majoria absoluta, ens va portar a
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guanyar a les següents eleccions. Vem guanyar les eleccions de l’any 2011 per sobre
de la segona força. Vem tenir cinc regidors, la segona força tres regidors, la tercera
força dos regidors i un regidor. Per tant, la seva opinió és d’una penosa gestió però
aquesta població té una llar d’infants com “Deu mana”, un pavelló amb piscina coberta
com “Deu mana”, es va treure la uralita del pavelló Primer de Maig, per posar-la
d’acord a la normativa, cosa que vostès, no ho van fer en moments de bonança
econòmica. Podríem seguir i seguir... Vem fer inversió perquè teníem un endarriment
d’inversions, vem intentar posar-nos al dia però va venir la crisi. Ara vostès demanen
més personal tal com demanàvem nosaltres el 2007, ara vostès demanen més
personal tal com ho fèiem nosaltres. Teníem una població que necessitava més
tècnics. El meu sou era dintre dels límits de la llei. Amb LRSAL es va baixar. El meu
sou eren 50.000 euros tal com marcava LRSAL. Vostès diuen mala gestió però vem
guanyar amb molta diferencia de la segona força i ara tenen inversions i més
patrimoni. És la seva opinió contra la nostra opinió. El temps donarà la raó a qui la
tingui.

El Sr. Verneda creu que els Plans de Sanejament, no és la meva opinió, són una cosa
palpable.

La senyora alcaldessa manifesta que farà uns apunts respecte les jornades de treball,
és a dir l’augment de les jornades de la tècnica d’educació i de serveis socials, he de
dir que tal com s’ha plantejat no es pot fer. Ara bé si es creu que cal augmentar una
jornada i fer una nova oferta pública també és lògic parlar amb les persones per si ho
veuen convenient fer-ho. O es pot arreglar el servei d’una altra manera diferent. S’ha
de tenir una conversa mútua.
Clar que es poden posar partides, s’imagina si posem una partida de 1.000 euros per
asfalt públic?. El primer que s’hagués fet, seria posar-ho a la xarxa o a un butlletí dels
seus enlloc d’explicar la realitat. Crec que és l’únic municipi on es van aprovar els
pressupostos al mes de juliol.
Us convido a veure el programa electoral del PSC que hi ha penjat a la web. respecte
al tema dels carrers. No hi ha cap projecte fet, no poden parlar d’inversions si no han
fet vostès cap projecte.
No hi ha projecte del pati de l’escola. No hi ha projecte de la segona fase del Centre
d’Entitats. Tenim reunió pel tema de la policia amb Diputació el dia u de febrer,
intentarem resoldre-ho com podrem, sense projecte. Primer quan es vol fer una
inversió cal tenir un projecte.
Respecte al tema de les beques tornem al de sempre són gent amb necessitats, amb
risc d’exclusió social independentment del lloc on vinguin, és un tema d’exclusió social.
Respecte al tema de que “m’han dut a l’hort”, i que m’agrada molt el poder!!. Jo volia
treballar durant uns anys de la meva vida pel meu municipi, per mi no és un càrrec és
una responsabilitat, vull fer-ho el millor que sàpiga per millorar la situació de la
ciutadania en general. Aquesta és la raó per la que estic aquí. Es va treure la partida
de parc infantils. Es va treure i no es va fer cap intervenció. La única intervenció la va
fer la brigada. Jo em queixava d’aquestes coses perquè sóc usuària ja que tinc un nen
petit i ningú ho solucionava. No es pensava fer cap inversió i no podia dir res com a
primera tinent d’alcalde. Ver, oir i callar. Doncs no.

El Sr. Torroja manifesta en relació al tema d’ajuts per llibres a escoles públiques i
privades, en els decrets tenim el decret A/361 i el decret de concessió d’ajuts per
llibres del 2016 i 2017 segona convocatòria. En aquest import hi ha l’escola pública de
Can Sorts, 1.728 euros. Col·legi Immaculat Cor de Maria 901 euros, podem parlar de
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casos extrems. Podríem parlar-ne. No ens posarem d’acord però 1.728 euros Ceip
Can Sorts, 901 Cor de Maria. Podríem parlar de casos extrems.

El Sr. Peñalver diu que s’ha esmentat que es poden perdre subvencions perquè no hi
ha projectes fets, pel Casal de Joves ?. i perquè?. Seria molt greu. Seria molt greu que
no es puguin fer obres perquè no hi ha projectes fets per fer inversions. Ho he entès
malament?.

La senyora alcaldessa aclareix que per fer qualsevol inversió es necessita un projecte.
El Casa de Joves es va aprovar ahir a la Junta de Govern Local. És una inversió que
ha tingut una sèrie de circumstàncies sobrevingudes. També és cert. Manquen les
millores, s’havia d’haver fet unes esmenes que no es van fer. Ens hi hem posat a corre
cuita i finalment la licitació es va aprovar ahir. El procés es farà amb urgència.
Augmentarem el cost de les despeses de formalització, a data d’avui tampoc hem
pogut aprovar el de la policia local. Ja vem tenir la reunió amb les persones que han
redactat l’inici del projecte. Sense projecte no podem licitar res. A la memòria dèiem
que hem de pensar abans d’endeutar-nos i en les inversions previstes cal tenir abans
el projecte aprovat i totes les fases que ens diu la llei de contractes. Cal ser conscients
de les que cal prioritzar i anar ràpid en projectes pendents. És una realitat.

El Sr. Peñalver diu que voldria que m’expliqui el perquè no s’han fet els projectes?.

La senyora alcaldessa diu que això ho aclarirà l’anterior regidor d’obres. Desprès de
tot el debat que s’ha fet la senyora alcaldessa llegeix els acords a adoptar: aprovar el
pressupost municipal, la plantilla de funcionaris i la relació de llocs de treball realment
existents que formen part de la documentació que integra el pressupost, així com
l’Oferta Pública d’Ocupació.
Procedir a l’exposició pública del pressupost, previ anunci al Butlletí Oficial de la
Província per un període de quinze dies a l’objecte de que els interessats puguin
examinar-lo i presentar reclamacions o al·legacions davant el Ple de la Corporació,
d’acord amb el que estableix l’article 168 i següents del Text Refós de la Llei 39/88
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004 de 5 març. Es considera
definitivament aprovat, si durant el període d’exposició pública no s’ha presentat cap
reclamació. Facultar a l’alcaldessa tan amplament com en Dret sigui possible per
signar quants documents siguin necessaris per l’execució del present acord.
Passada la proposta a votació és aprovada per 8 vots a favor i 5 en contra.
Vots a favor: PSC, CiU, PP, C’s.
Vots en contra: ACSENT, ERC.
5.- RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE COORDINACIÓ INTERMUNICIPAL ENTRE
DIFERENTS AJUNTAMENTS DE LES COMARQUES DEL VALLÈS ORIENTAL I
VALLÈS OCCIDENTAL PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI DE TAXI
EN L’ÀMBIT TERRITORIAL D’AQUESTS MUNICIPIS
L'article 23 de la Llei 19/2003, del taxi, preveu la coordinació intermunicipal en les
zones on hi ha interacció o influència recíproca entre serveis de transport de diferents
municipis, de manera que l'ordenació adequada dels serveis transcendeixi els
interessos de cada un dels municipis de la zona.
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De conformitat amb l'exposat anteriorment, els ajuntaments de L’Ametlla del Vallès, La
Garriga, La Llagosta, Lliça de Vall, Martorelles, Mollet del Vallès, Palau-solità i
Plegamans, Parets del Vallès, Polinyà, Sant Fost de Campsentelles, Santa Maria de
Martorelles, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat consideren necessària la
prestació conjunta del servei de taxi en l'àmbit dels seus termes municipals, de tal
manera que els taxis de tots aquests municipis puguin actuar conjuntament en
qualsevol dels seus termes municipals.
En data 13 de desembre de 2016, els representants dels esmentats Ajuntaments van
signar el conveni pel qual estableixen un marc de col·laboració en el qual es concreten
les actuacions a desenvolupar per a la prestació conjunta del servei de taxi en l’àmbit
territorial dels municipis de L’Ametlla del Vallès, La Garriga, La Llagosta, Lliça de Vall,
Martorelles, Mollet del Vallès, Palau-solità i Plegamans, Parets del Vallès, Polinyà,
Sant Fost de Campsentelles, Santa Maria de Martorelles, Santa Perpètua de Mogoda i
Sentmenat.
Aquest conveni ha estat autoritzat per la Direcció General de Transports i mobilitat del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en data 5
d’octubre de 2016.
Atès que en data 17 d’octubre de 2014 els Ajuntaments de Polinyà i Sentmenat van
signar el conveni que regula la prestació del servei en l’àrea conjunta del servei de taxi
dels municipis de Polinyà i Sentmenat. Així mateix, en data 1 de febrer de 2016, els
Ajuntaments de Polinyà, Sentmenat i La Llagosta van signar l’addenda al conveni
anterior per a la incorporació de l’Ajuntament de la Llagosta.
El Ple de la corporació, per unanimitat, acordà:
Primer.- Ratificar la signatura del “Conveni de coordinació intermunicipal entre
diferents Ajuntaments de les comarques del Vallès Oriental i el Vallès Occidental per a
la prestació conjunta del servei de taxi en l'àmbit territorial d'aquests municipis” signat
en data 13 de desembre de 2016 per part dels representants dels Ajuntaments de
L’Ametlla del Vallès, La Garriga, La Llagosta, Lliça de Vall, Martorelles, Mollet del
Vallès, Palau-solità i Plegamans, Parets del Vallès, Polinyà, Sant Fost de
Campsentelles, Santa Maria de Martorelles, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat.
Segon.- D’acord amb l’acord dotzè del conveni, s’entén extingit el subscrit en data 17
d’octubre de 2014 amb addenda de data 1 de febrer de 2016, entre els Ajuntaments de
Polinyà, Sentmenat i La Llagosta que regulava la prestació del servei en l’àrea
conjunta creada.
Tercer.- Notificar aquest acord als ajuntaments signants del conveni i al col·lectiu de
taxistes de Sentmenat .
El Sr. Gilgado explica el contingut del conveni.
El Sr. Verneda diu que Sentmenat va ser pioner en aquests convenis i per tant estem a
favor.

El Sr. Torroja manifesta que es va començar amb pocs municipis i ara s’han
augmentat.
Passada la proposta a votació és aprovada per unanimitat.
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6.- DONAR CONFORMITAT A LES TARIFES DEL SERVEI DE TAXI DE
SENTMENAT PER L’ANY 2017
En data 13 de desembre de 2016 els representants dels Ajuntaments de L’Ametlla del
Vallès, La Garriga, La Llagosta, Lliça de Vall, Martorelles, Mollet del Vallès, Palausolità i Plegamans, Parets del Vallès, Polinyà, Sant Fost de Campsentelles, Santa
Maria de Martorelles, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat van signar el “Conveni
de coordinació intermunicipal entre diferents Ajuntaments de les comarques del Vallès
Oriental i el Vallès Occidental per a la prestació conjunta del servei de taxi en l’àmbit
territorial d’aquests municipis”, pel qual s’estableix un marc de col·laboració en el qual
es concreten les actuacions a desenvolupar per a la prestació conjunta del servei de
taxi en l’àmbit territorial dels esmentats municipis.
En data 5 de gener de 2017, el Sr. Juan Antonio Castro Fumanal, en representació del
col·lectiu de taxistes de Sentmenat ha presentat les tarifes del servei del taxi que seran
les mateixes de l’Àrea de prestació conjunta del servei de taxi en l’àmbit territorial dels
municipis de L’Ametlla del Vallès, La Garriga, La Llagosta, Lliça de Vall, Martorelles,
Mollet del Vallès, Palau-solità i Plegamans, Parets del Vallès, Polinyà, Sant Fost de
Campsentelles, Santa Maria de Martorelles, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat.
La mitjana de les tarifes proposades baixa respecte a les tarifes que s’apliquen a
l’actualitat.
El punt 2 de l’article 31 de la Llei Catalana del taxi 19/2003,del 4 de juliol, estableix que
l’aprovació del règim de tarifes d’aplicació dels serveis interurbans del taxi correspon al
departament competent en matèria de transports.
Atès que l’actualització d’aquestes tarifes ha seguit el procediment establert pel Decret
339/2001, de 18 de desembre, pel qual s’estableix un sistema simplificat per a
l’actualització dels preus i tarifes regulats al Decret 149/1988, de 18 d’abril.
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acordà:
Primer.- Donar conformitat a la proposta de tarifes del servei urbà d’autotaxi formulada
pel col·lectiu de taxistes de Sentmenat que seran les mateixes de l’Àrea de prestació
conjunta del servei de taxi en l’àmbit territorial dels municipis de L’Ametlla del Vallès,
La Garriga, La Llagosta, Lliça de Vall, Martorelles, Mollet del Vallès, Palau-solità i
Plegamans, Parets del Vallès, Polinyà, Sant Fost de Campsentelles, Santa Maria de
Martorelles, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat, per a l’any 2017, que es
relacionen a continuació:

TARIFES TAXI 2017 URBANES
Tarifa 2: Nocturna de 20 a 8 hores, dissabtes, diumenges i festius
Baixada de bandera
Preu per km. urbà recorregut
Preu per hora d’espera
Mínim de percepció
Suplements
Radio taxi domicili
Animals domèstics (excepte gos guia)

4,00 €
1,23 €
22,25 €
6,20 €
1,41 €
1,60 €
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Equipatge

Gratuït

Tarifa 1: Feiners de 8 a 20 hores de dilluns a divendres
Baixada de bandera
Preu per km. urbà recorregut
Preu hora d’espera
Mínim de percepció
Suplements
Radio taxi domicili
Animals domèstics (excepte gos guia)
Equipatge
Festes locals:

04/09/2017

i

3,35 €
1,20 €
21,68 €
6,16 €
1,41 €
1,60 €
Gratuït €

13/11/2017

Segon.- Notificar aquest acord als taxistes de Sentmenat i comunicar-ho a la Comissió
de Preus de Catalunya.
El Sr. Gilgado explica la proposta.
Passada la proposta a votació és aprovada per unanimitat.
7.- MOCIÓ PER L’ADOPCIÓ A L’AJUNTAMENT DEL SALARI MÍNIM DE MIL
EUROS, PRESENTADA PEL GRUP D’ERC
La Plataforma ANEM A MIL és una iniciativa ciutadana que té com a objectiu
aconseguir un salari digne per a totes les persones que treballen al nostre país.
Denuncia que l’actual Salari Mínim Interprofessional (SMI), fixat pel govern espanyol
en 655€, és insuficient per cobrir les despeses mínimes a les quals ha de fer front una
persona per poder viure a les ciutats catalanes.
Aquest SMI de 655€ és considerat injust per les institucions europees, que recomanen
augmentar-lo en més d’un terç, per tal de garantir un nivell de vida decorós als
treballadors i treballadores, i les seves famílies, tal i com exigeix l’article 4.1 de la Carta
Social Europea que recomana un salari mínim equivalent al 60% del salari mitjà del
territori. A Catalunya, el salari mig al 2015 va ser de 2.136,5 euros, segons dades del
INE difoses a mitjans de març. Això permetria a Catalunya tenir un salari mínim de
1.098,77 euros per 14 pagues d’acord amb la recomanació europea.
És alarmant la precarietat laboral actual: Una de cada cinc persones amb feina es
troba en situació de risc de pobresa (més de 637.000 catalanes i catalans, segons les
darreres estimacions oficials). El treball remunerat, sigui quin sigui, ha de permetre
viure amb dignitat.
Cal reduir les desigualtats salarials. Els sous de les ocupacions més ben remunerades
són gairebé un 400% més elevats que el de les ocupacions no qualificades.
Necessitem un món laboral més just, per aconseguir una societat més justa.
Per tot això, ANEM A MIL proposa que el salari mínim real a Catalunya sigui de MIL
EUROS mensuals a 14 pagues.
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Un SM a mil euros de les persones treballadores amb un salari per sota d’aquest
llindar, reduint així la pobresa i la desigualtat.
Cal treballar en la generació d’incentius per la formació i en la millora de la
productivitat dels treballadors i treballadores. Amb un SM més alt augmentarà la
capacitat de consum i l’activitat econòmica. Així, s’assolirà una distribució de la renda
més justa i una societat més cohesionada.
Un SM a mil euros comportarà un increment dels ingressos públics en concepte de
rendes del treball i de cotitzacions al sistema de seguretat social que han de servir per
a incentivar l’ocupació i el seu manteniment via bonificacions a la contractació per a
microempreses i pimes.
Amb el SM a mil euros s’impulsarà un canvi de model laboral i productiu al nostre país
sobre la base de salaris dignes per a tothom. Un impuls que cal iniciar ja des de l’acció
dels governs municipals de les ciutats en l’àmbit públic, i també en les negociacions
col·lectives en l’àmbit privat. Un impuls que ha de fer-se present en el procés de futur
que viu el nostre país, entre tots els agents socials, econòmics i polítics.
El Ple de la Corporació per la majoria que requereix la Llei acordà:
Primer. Avançar cap a l’objectiu d’assegurar que els salaris del personal al servei de
l’Ajuntament no siguin inferior als 1.000 euros mensuals durant aquest mandat.
Segon. L’Ajuntament informarà de les mesures adoptades per fer possibles aquests
objectius, i treballarà amb les empreses del municipi i les empreses que es presentin a
licitacions públiques per tal de millorar les condicions salarials dels treballadors i
treballadores amb sous més baixos per tendir al mínim de 1.000 euros. En aquest
sentit, estudiar i si s’escau adoptar les mesures normatives que incentivin les
empreses subcontractades o receptores de recursos municipals a adoptar el SM de
1.000€ entre el seu personal contractat, sempre que sigui compatible amb altres
mesures socials.
Tercer. Fer arribar aquest acord a l’associació Anem a Mil, a tots els grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya.

El Sr. Torroja llegeix la moció, vol afegir que els salaris de l’ajuntament no siguin mai
més baixos dels mil euros que diem. Actualment no es dóna aquest supòsit però es
podria donar. Tenim personal amb serveis subcontractats i no volem que això
succeeixi. Nosaltres com a mínim demanarem en qualsevol concurs que es faci
d’externalització de serveis s’inclogui com a mèrit la lluita contra la precarització dels
sous. Demanem el vot a favor.

El Sr. Verneda en primer lloc vol felicitar al grup ERC de Sentmenat per haver
presentat la moció al plenari, no podem estar mes d’acord amb aquesta moció i dir que
un salari mínim fruit de les reformes laborals de menys de 655 euros no es parlar de
salari, és parlar d’esclavitud. El preu que té avui la llum, el consum d’aigua, el de gas i
el lloguer, fa que una persona que tingui aquest salari una vegada pagades aquestes
despeses no pugui menjar. És vergonyós que en el nostre país hi hagi aquests salaris.
Ens agrada el segon punt que diu que l’ajuntament prengui les mesures oportunes
perquè les empreses que concursin per fer serveis a aquest ajuntament compleixin
amb aquests mínims. Felicitats a ERC per haver-la presentat.
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La Sra. Colomé diu que el nostre grup municipal també està a favor de la moció i vol
afegir que dins de la web a la plataforma “Anem a 1000”, hi ha un paràgraf que voldria
que consti en acta amb el qual també hi estem d’acord. És per informar ja que creiem
és important. Diu:
“Som conscients de que el Govern Català i el Parlament de Catalunya tenen com
objectiu aconseguir un salari mínim de 1000 euros i treballen per assolir-lo malgrat no
tenir la competència per imposar-lo. En aquests sentit “Anem a 1000”, compartim
l’objectiu i ens dediquem a exigir aquest minin a totes les institucions tal com venim
fent a les Corporacions Locals.”
Dir que aquest paràgraf té suport d’administracions superiors a la nostra que també
estan amb això. Nosaltres també felicitem a ERC per haver presentat la moció. Però
ens ha sobtat que com a regidors no estiguin adherits a aquesta plataforma ja que hi
ha un llistat d’adhesions. Penso que és important ser-hi ja que ho han presentat.

El Sr. Gilgado manifesta que estem a favor de la moció i més si veiem que el dia dos
de juliol els alcaldes i alcaldesses del Vallès Sud ja ho demanaven a la Generalitat de
Catalunya i a la resta d’institucions, intentarem que s’apliqui a les contractacions que
fem aquí.

El Sr. Peñalver diu que és cert que el salari mínim a España i per tant la comunitat
autònoma de Catalunya és molt baix. Sobretot si el comparem amb d’altres països. A
França 1.467 euros, Irlanda, 1.546 euros, Alemanya 1.473 euros, Holanda 1.508
euros, Bèlgica 1.502 euros, nosaltres estem per sota. Naturalment no estem d’acord
amb el salari mínim del país i pensem que podria ser com a mínim de 1.000 euros tal
com proposa ERC en aquesta moció. Llegiré un paràgraf que diu: “A Catalunya, el
salari mig al 2015 va ser de 2.136,5 euros, segons dades del INE difoses a mitjans de
març. Això permetria a Catalunya tenir un salari mínim de 1.908,77 euros per 14
pagues d’acord amb la recomanació europea.”
Tots sabem que la major part dels treballadors a España no cobren ni de lluny aquesta
quantitat, les estadístiques diuen una cosa i la realitat una altra. No perdem de vista
que els salaris són negociats entre l’empresa i els treballadors i la majoria en els
convenis col·lectius estan per sobre. Estem d’acord amb la proposta però no amb el
missatge de que a una Catalunya Independent seria de 1.098,77 euros i tampoc ens
agrada el paràgraf que diu: “Un impuls que ha de fer-se present en el procés de futur
que viu el nostre país, entre els agents socials, econòmics i polítics”. Nosaltres
votarem abstenció.

El Sr. Pacha manifesta estar d’acord i sumar-se a la sensibilitat social en respecte al
salari de 1.000 euros per tant ho votarem a favor.

El Sr. Torroja vol dir al portaveu del grup de Ciutadans que aquesta moció la vam
presentar el dilluns i vostè ja la rebre. Podia parlar-ne a la comissió informativa. Els
nostres objectius politics tothom els sap. Vostè va tenir temps de comentar-ho a la
comissió informativa.
El Sr. Peñalver aclareix que li agrada el contingut però no el continent.
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La Sra. Colomé aclareix que en el llistat d’adhesions a la plataforma “Anem a 1000”,
només ha mirat les adhesions dels regidors del grup que ha presentat la moció.

El Sr. Verneda diu que ell no hi és però que s’hi inscriurà i aclareix que és així gràcies
a unes reformes laborals que es van aprovar i que el partit de la Sra. Colomé va
ajudar-hi.
Passada la proposta a votació és aprovada per 12 vots a favor i 1 abstenció.
Vots a favor: PSC, CiU, PP, ACSENT, ERC.
Abstencions: C’s.

8. EL MÓN LOCAL CATALÀ AMB LA CAMPANYA CASA NOSTRA ÉS CASA
VOSTRA
Des de l’estiu de 2015 Europa assisteix a una greu crisi humanitària com a
conseqüència del desplaçament forçat de centenars de milers de persones que
escapen de l’horror de la guerra, esperant una nova vida digna.
Des del primer moment, la immensa majoria d’ens locals catalans han mostrat la seva
predisposició a acollir persones refugiades, malgrat no disposar de les competències
d’asil, i han dedicat recursos per ajudar-les mitjançant la campanya d’emergència del
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per ajudar a les persones que
cerquen refugi a Europa, i sensibilitzar sobre la situació en que viuen i les causes que
han provocat la seva fugida.
Mentre això passava, la majoria dels governs europeus i les institucions internacionals
i de la Unió Europea han incomplert els acords signats sobre refugi i asil, mentre la
societat civil catalana reaccionava mostrant la seva solidaritat activa, tot mobilitzant-se
a l’hora de demanar a les institucions competents que obrissin vies segures per poder
acollir persones refugiades.
En aquest sentit, ha sorgit a Catalunya la campanya unitària Casa Nostra És Casa
Vostra, conformada per milers de persones a títol individual, col·lectius i moviments
socials, ONG i empreses del sector cultural, amb l’objectiu de denunciar la situació que
viuen les persones refugiades i migrants, aconseguir la sensibilització i mobilització de
la ciutadania i demanar polítiques d’acollida reals i efectives a les institucions, sota el
lema “volem acollir”.
Les entitats municipalistes catalanes han rebut la petició de la campanya Casa Nostra
És Casa Vostra de fer tot el possible perquè el món local mantingui i reforci el seu
compromís actiu ajudant les persones que necessiten protecció internacional, i es sumi
a la seva iniciativa.
El Ple de la Corporació per unanimitat acordà:
Primer.- Declarar a Sentmenat municipi adherit a la campanya Casa Nostra És Casa
Vostra.
Segon.- Sumar-se a la campanya de suport a l’acollida de població refugiada en
trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a l’àrea mediterrània del Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament.
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Tercer.- Convocar a la ciutadania a mobilitzar-se assistint a la convocatòria de
manifestació de la campanya Casa Nostra És Casa Vostra que es celebrarà a
Barcelona el proper 18 de febrer.
Quart.- Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a
la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la
Campanya Casa Nostra És Casa Vostra, així com a les entitats socials del municipi.
La senyora alcaldessa llegeix la moció.

El Sr. Verneda manifesta que hi estan d’acord i votaran a favor.

El Sr. Torroja diu que també votaran a favor. Tots esperem que d’una vegada s’obri la
porta als refugiats i que ho deixin de passar de manera vergonyosa. Anirem a la
manifestació el dia 18 de febrer.

El Sr. Peñalver diu que sempre han votat a favor d’aquest tipus de mocions i de totes
les campanyes que hi ha en aquest tema sempre estan a favor.

Passada la moció a votació es aprovada per unanimitat.

9.- MOCIÓ PER A LA DEFENSA DELS INTERESSOS DE LES PERSONES
AFECTADES PER LES CLÀUSULES SÒL, IRPH, DESPESES EN LA
FORMALITZACIÓ DE LES HIPOTEQUES... I PEL SEU ACOMPANYAMENT I
ASSESSORAMENT EN EL PROCÉS DE RECLAMACIÓ, PRESENTADA PEL GRUP
ASSEMBLEA CIUTADANA DE SENTMENAT-EPM
Hem estat testimonis els darrers anys de pràctiques que podrien ser qualificades com
a abusives per part de les entitats financeres cap a les persones usuàries dels serveis
bancaris: clàusules terra, assegurances de cobertura hipotecària que sobrecarregaven
innecessàriament les quotes de les famílies, accions preferents, deute subordinat,
crèdits hipotecaris en què el preu s’havia determinat mitjançant l’índex de referència de
préstecs hipotecaris, comissions bancàries abusives, despeses indegudament
cobrades en la formalització de les hipoteques, entre moltes altres. Les oficines
municipals d’atenció al consumidor (OMICs), així com els diferents serveis
d’intermediació i d’atenció de les diferents administracions, han estat testimonis
d’aquest fet, fins al punt de suposar més de la meitat de les consultes ateses en
aquestes oficines darrerament.
Entre 1997 i 2007 es va generalitzar l’aplicació de les anomenades “clàusules sòl i
sostre que són aquelles clàusules imposades per les entitats de crèdit en els
contractes de préstec amb garantia hipotecària a tipus d'interès variable. Aquestes
clàusules tenen la funció econòmica de limitar un escenari de descens de tipus
d'interès ("clàusula sòl") i, paral·lelament, acotar una pujada de tipus fins a un tipus
prefixat per la mateixa entitat ("clàusula sostre").”
Les clàusules sòl han estat incorporades pels bancs com una condició per a la
concessió de crèdits a tipus variable en una pluralitat de contractes de préstec amb
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garantia hipotecària, fet que constitueix un desequilibri en els drets i obligacions de les
parts en perjudici de les persones consumidores, ja que la "clàusula sòl" es troba
configurada de tal manera en la seva redacció que el client no es beneficia mai de les
baixades dels tipus d'interès.
Segons algunes estimacions, pot haver-hi entre dos i tres milions de contractes amb
aquesta clàusula.
El passat 9 de maig de 2013 el Tribunal Suprem va fer pública la sentència que
declarava nul·les les clàusules sòl. A partir d’aquest moment, i de manera progressiva,
diverses entitats bancàries han deixat d’aplicar els efectes d’aquesta clàusula. Existeix
el dret reconegut d’iniciar un procés pel retorn de les quantitats pagades des d’aquesta
data.
Finalment, i malgrat un informe de l’Advocat General del TJUE que aconsellava la no
retroactivitat del retorn dels imports més enllà del 9 de maig de 2013 “per
circumstàncies excepcionals”, entre les que es troben “les repercussions
macroeconòmiques sobre el sistema bancari d’un estat membre que ja es trobava
debilitat”, el TJUE ha fallat en favor de la retroactivitat des del moment de la signatura
dels crèdits hipotecaris que contenien aquesta tipologia de clàusules.
És aquesta una molt bona notícia que ha de possibilitar el retorn de les quantitats
pagades en excés i una esmena a la totalitat al marc legal hipotecari espanyol: cal
acabar amb una llei hipotecària injusta que permet situacions abusives. Però malgrat
tot, la via de retorn d’aquestes quantitats no serà fàcil, essent necessari un bon
coneixement dels drets de les persones usuàries de les entitats bancàries i de la
manera de poder exercir-los.
D’altra banda la sentència 705/2015 de 23 de desembre del Tribunal Suprem va
declarar com a abusives les clàusules que imposen a la persona que contracta el
crèdit totes les despeses de formalització d'hipoteques, quan l’haurien assumir els
bancs en la seva totalitat, perquè són les entitats les interessades a registrar
l'escriptura hipotecària. Des d’aquell moment, l'Audiència Provincial de Saragossa, un
jutjat de Pontevedra, un altre jutjat de Granollers i un d'Oviedo, almenys, han donat la
raó als i les clients. Aquesta circumstància afecta al menys a sis milions d'hipoteques a
l’Estat Espanyol i aplana el camí a tots els consumidors i consumidores que volen
recuperar els diners pagats en excés en la formalització de la seva hipoteca.
En aquest context és més necessari que mai l’assessorament de les oficines
municipals d’atenció al consumidor, així com els serveis oferts des d’altres
administracions com els Consells Comarcals, les Diputacions o la Generalitat de
Catalunya a través de l’Agència Catalana de Consum. Es fa imprescindible la
possibilitat d’obtenir un assessorament de primera acollida amb caràcter objectiu,
gratuït i universal, no només per identificar correctament cada casuística i indicar-ne
les passes a seguir, sinó per assegurar-ne un accés universal i equitatiu.
Per evitar possibles abusos o males praxis per part d’assessories privades que puguin
trobar en la debilitat de les persones reclamants i la confusió dels mecanismes una
oportunitat de lucre, pren molt de sentit aquesta primera acollida als serveis
municipals. És també important poder garantir la defensa jurídica d’aquelles persones
i/o col·lectius més vulnerables que no poden accedir als honoraris previs necessaris
per interposar les seves demandes civils quan les entitats no l’atenguin d’ofici. En els
casos que es tracti de persones afectades per l’impagament del seu crèdit hipotecari,
poden ser assumits per les oficines d’intermediació de deutes en l’habitatge o les
oficines municipals de l’habitatge.
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A banda reclamem que les entitats financeres paguin tots els diners a les persones
afectades tal i com diu la sentència del TJUE i la del Tribunal Suprem i exigim que el
govern central no faci cap maniobra per protegir els bancs, tal i com malauradament
ha fet fins ara cada vegada que hi ha hagut un cas d’abusos. El codi de bones
pràctiques anunciat pel Consell de Ministres perquè les entitats financeres, de manera
voluntària, retornin els diners cobrats indegudament per les clàusules sòl poden
motivar nous enganys i fraus de la banca En lloc d'aquesta intervenció improvisada a
favor de la banca, el que el Govern ha de fer és complir les seves obligacions legals de
protecció als consumidors i consumidores, i executar de manera immediata, universal i
gratuïta una sentència tan important el inapel·lable del màxim tribunal europeu,
promovent una solució extrajudicial de resolució del conflicte.
No cal esperar que sigui la justícia, cas a cas, la que resolgui un problema que neix de
les males pràctiques de les entitats bancàries, per tant ha d'operar una posició comuna
harmonitzada amb el Banc d'Espanya que elimini aquesta clàusula dels contractes
hipotecaris. És imprescindible articular els mecanismes normatius necessaris que
permetin reparar el dany causat. No es pot oblidar que aquestes clàusules van ser un
element fonamental de la crisi social de l'habitatge. Per culpa de les clàusules
abusives milers de persones es van veure obligades a deixar de pagar les quotes
hipotecàries i, en última instància, van ser desnonades.
El Ple de la Corporació per unanimitat acordà:
Primer. Instar el Govern de l’Estat a aprovar, amb diàleg i acord amb els grups
parlamentaris, les organitzacions de consumidors i les plataformes d'afectats, un
projecte de llei amb l'objectiu que les entitats financeres facin efectiu el compliment de
la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 21 de desembre de 2016
sobre contractes celebrats amb els consumidors en els assumptes C-154/15, C-307/15
i C-308/15, així com la Sentència núm. 705/2015 del Tribunal Suprem de 23 de
desembre de 2015 sobre condicions generals de la contractació i acció de cessament
de clàusules abusives inserides en préstecs hipotecaris i altres contractes bancaris,
mitjançant una solució universal i realitzada amb les màximes garanties i rapidesa i
alhora donar compliment a la sentència.
Segon. Instar el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat de Catalunya que es
presentin com a part interessada en el procés i que actuïn en defensa dels interessos
de les nombroses persones afectades per fer complir l’establert a la sentència del
TJUE
Tercer. Instar el Govern de l’Estat a que desenvolupi una legislació que asseguri la
transparència dels productes bancaris comercialitzats, la seva correcta comunicació a
les persones contractants d’aquests productes, acompanyat també d’un règim
sancionador quan aquestes incorrin en pràctiques abusives o poc transparents.
Quart. Instar el Govern de l’Estat que comuniqui al Banc d’Espanya, com a organisme
regulador, la necessitat d’impulsar una campanya de comunicació per part de les
entitats financeres per tal de garantir la correcta informació per al conjunt de les
persones afectades, dels seus drets i els seus deures pel que fa a la reclamació contra
les clàusules sòl.
Cinquè. Instar el Govern de l’Estat que comuniqui al Banc d’Espanya; a la Comissió
Nacional dels Mercats i la Competència i al Ministeri d'Economia, Indústria i
Competitivitat a realitzar les actuacions d'inspecció, investigació i sanció necessàries
sobre l'actuació de les entitats financeres en el cas de les clàusules abusives.
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Sisè. Instar el Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència Catalana de Consum, a
canalitzar les demandes contra les entitats financeres i a reforçar els serveis destinats
a les persones afectades
Setè. Donar suport a totes les iniciatives legislatives i parlamentàries encaminades tant
a la denúncia i divulgació de les males pràctiques abans esmentades, com a defensa i
demanda de restitució del drets de les persones afectades.
Vuitè. Instar l’Ajuntament Sentmenat a oferir serveis gratuïts de primera acollida
(informació i assessorament) per garantir un assessorament objectiu i equitatiu en
defensa dels drets de les persones afectades per les clàusules sòl i sobre els crèdits
contractes en base a l'Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH)
Novè. Instar l’Ajuntament de Sentmenat proposi el Col·legi d’Advocats de Sabadell la
signatura d’un acord de col·laboració per a la defensa jurídica d’aquestes persones.
Desè. Convocar, a les persones directores de bancs i caixes del municipi per instar-los
a fer totes les accions possibles per a realitzar una correcta informació i atenció a les
persones afectades i a facilitar-los les tasques que han de portar a exercir el seu dret
de devolució reconegut a la sentència del TJUE. En aquestes reunions hi estaran
convidades, a més de les forces polítiques amb representació al consistori els/les
representants de les associacions de veïns i veïnes del municipi
Onzè. Demanar els ens supramunicipals el suport necessari per reforçar els serveis
d’atenció a les persones afectades, per garantir un primer servei d’assessorament
professional i gratuït, independentment de la mida o les capacitats del municipi on
resideixin.
Dotzè. Traslladar aquests acords a les entitats bancàries del municipi, al Govern de
l’Estat, al Govern de la Generalitat, a la Diputació de Barcelona a la FMC i a l’AMC.

El Sr. Verneda diu que farà un resum de la moció perquè és molt extensa diu que de
l’any 1997 al 2007 es va generalitzar l’aplicació de les nomenades “clàusules sòl” i
sostre que són aquelles clàusules imposades per les entitats de crèdit en els
contractes de préstec amb garantia hipotecària a tipus d’interès variable. Aquestes
clàusules tenen la funció econòmica de limitar un escenari de descens de tipus
d’interès (clàusula sòl) i, paral·lelament acotar una pujada de tipus fins a un tipus
prefixat per la mateixa entitat (clàusula sostre).
Les “clàusules sòl” han estat incorporades pels bancs com a condició per a la
concessió de crèdits a tipus variable en una pluralitat de contractes de préstec amb
garantia hipotecària fet que constitueix un desequilibri en els drets i obligacions de les
persones consumidores que son els hipotecats. La “clàusula sòl” està redactada de tal
manera que el client no es beneficia mai de les baixades del tipus d’interès.
Pot haver-hi entre dos o tres milions de contractes amb aquesta clàusula. El mes de
maig de 2013 el Tribunal suprem va fer pública la sentència que declarava nul·les les
clàusules sòl. Per tot això es proposa l’adopció dels acords inclosos a la moció.
Dir que aquesta moció busca ajudar als afectats de Sentmenat per poder reclamar les
clàusules sòl al banc, és a dir per poder reclamar als bancs.

La Sra. Colomé manifesta que donarem suport aquesta moció però volem esmenar
unes coses senzilles. És un punt molt petit i que ja es va recollir al Consell Comarcal.
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En el punt deu on diu: “Convocar, a través de les OMIC o els seus equivalents a les
administracions supramunicipals (en el cas de municipis més petits). Si us sembla
trauríem aquesta frase.
En el punt dotze on diu: “Traslladar aquests acords a les associacions de consumidors
del municipi”, en aquest moment no en tenim, diria entitats bancàries del municipi, i
també jo deixaria només a la Diputació de Barcelona. És a dir trauria el parèntesi i
deixaria FMC i ACM.
Aquestes dues puntualitzacions són les que volem demanar.
Tenim un servei perquè vem signar durant el mandat 2011 al 2015 un acord amb
Castellar del Vallès i Sant Llorenç Savall per treballar conjuntament temes de l’Oficina
d’Habitatge. Ara mateix hi ha un servei de la Diputació de Barcelona d’intermediació en
deutes de l’habitatge, és gratuït. Nosaltres quedem coberts en la cobertura territorial
de Castellar del Vallès, Gallifa i Sant Llorenç.
Voldríem que s’incorporés a la moció demanar a la Diputació de Barcelona el reforç
“SiC”, perquè volem que el servei sigui més potent. Volem potenciar el servei
d’intermediació en deutes de l’habitatge i garantir l’assessorament objectiu en defensa
dels drets de les persones afectades per les “clàusules sol”. Nomes seria demanar
aquest reforç. També dir que ho demano explícitament perquè en el punt vuitè, quan
diuen: Instem a l’Ajuntament de Sentmenat a donar el servei, gratuït de primera
acollida ja posen informació i assessorament però faltaria la intermediació. Ara tenim
un servei d’assessorament que es queda aquí a l’ajuntament no arriba al banc i en
canvi el servei gratuït de la Diputació seria gratuït i podríem arribar més lluny i que crec
que hi guanyem si donem més força a la moció.
També en el punt novè en lloc del Col·legi d’Advocats de Barcelona, caldria posar el
Col·legi d’Advocats de Sabadell perquè hi tenim conveni. Ajustar una mica perquè
quedi més adreçada al municipi de Sentmenat.

El Sr. Torroja diu que recentment el capitalisme i la política de portes giratòries ens
han portat a aquests abusos. Aquesta situació no s’entén. Ja era hora que algú intenti
posar-hi remei. També cal dir que hem arribat fins aquí i que tenim moltes coses a
criticar d’Europa. Sense Europa les coses seguirien exactament igual.
Lamentablement cal ser justos. El tribunal de la Unió Europea i els jutges podran
evitar els desnonaments si hi ha clàusules abusives. No podem estar-hi més a favor de
la moció.

El Sr. Gilgado manifesta que pràcticament s’ha dit tot, la nostra aportació anava en el
sentit de modificar el punt novè amb el col·legi d’advocats de Sabadell i comentar que
a la nostra OAC, ja estan fent una atenció particularitzada. Han fet una mena de guia
dels passos que han de fer els usuaris que ho demanen. També s’han ampliat les
hores dels advocats per poder atendre a les persones.

El Sr. Pacha diu que estan d’acord és una moció de molta sensibilitat social.

El Sr. Verneda respon que les aportacions que s’han fet ens sembla bé. El fet que hi
hagi el col·legi d’advocats de Barcelona és perquè ens va arribar que en aquest
col·legi feien especial èmfasi en aquest aspecte. El de Sabadell pensem que seran
igual de contundents amb aquesta gestió.
M’he perdut una part de la intervenció de la Sra. Colomé, vostè parlava de Castellar,
entenc que el servei es donaria a Sentmenat?.
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La Sra. Colomé aclareix que la primera acollida segurament seria des de Sentmenat
però aquest servei de intermediació s’ha de donar en aquest moment des de Castellar.
al Vallès ens toca a Castellar i ens tindríem de desplaçar a Castellar. S’ha de veure
com es pot fer. La gestió és a Castellar. Nosaltres no tenim una oficina local
d’habitatge com a tal. Per tant no tenim servei a Sentmenat.

El Sr. Verneda diu que el servei que es dona desde Castellar ens sembla bé, però
demanem que el servei d’acompanyament es faci desde Sentmenat, ens podem trobar
que persones amb baixos recursos econòmics i amb les poques comunicacions per
transport públic a Castellar pot generar dificultats. Si és un volum petit s’ha de mirar
que es pugui fer l’acompanyament a Sentmenat. Ens semblem correctes les esmenes.
I volem que s’aprovi.

La senyora alcaldessa manifesta que hem augmentat el servei amb el Col·legi
d’Advocats de Sabadell amb el que tenim el conveni d’intermediació. Ja tenim 10
persones apuntades i augmentem les hores en funció de les persones. Les persones
que ho demanen tenen l’assessorament. Parlem de persones amb baixos recursos, si
que tenen el servei garantit. A l’OMIC el servei és per altres persones que venen
preguntant, es parla conjuntament amb la Diputació i amb l’Agencia Catalana de
Consum. Estem treballant, en el termini d’un mes ens donaran més informació i si
volen ho traslladarem al plenari municipal. La treballadora ajuda a les persones a
emplenar la documentació. Qualsevol tipus d’informació ho donem a tots els col·lectius
d’una forma gratuïta.

Passada la moció a votació amb les modificacions proposades es aprovada per
unanimitat.
10.- INTERPEL·LACIONS, PRECS I PREGUNTES.
Intervé la Sra. Mellinas, quina intervenció es transcriu integrament per haver-la facilitat
en suport paper:
“Pregunto a la Sra. Rueda si s’ha dotat de protecció contra incendis el cinema
Montserrat, ja que el dia 21/12/2016 es va celebrar un acte amb alumnes i pares de
l’escola Nostre Senyora del Pilar.
L’Informe tècnic, (PAU’s) per garantir la seguretat de tots els participants a festes,
espectacles i fires, que es va elaborar estan Vostè a l’anterior Govern, queda clar que
el cinema Montserrat té una llarga llista de cadències molt greus i imprescindibles per
fer qualsevol acte.
Segons la Normativa: No es poden permetre actes ni espectacles a locals que no
tinguin llicència, tampoc a llocs que no compleixin les condicions de seguretat i higiene
necessàries.
Correspon als Ajuntaments l’inspecció per garantir el compliment de les Normes. I es
considera infracció molt greu obrir establiments per activitats que no tinguin llicència i/o
incompliment de les mesures de seguretat.
Demano a la Sra. Olivé, l’informe tècnic econòmic de la Cavalcada de Reis, així com
també la quantitat de personal encarregat de la seguretat durant el recorregut. A l’hora
de convocar els voluntaris per preparar les carroces l’any passat vem convidar a tots
els voluntaris dels últims anys. Alguns es van retirar per afinitat política. Aquest anys
aquestes persones han tornat i Vostès no han convidat a participar a altres voluntaris
que han treballat des de fa molts anys a la Cavalcada. No trobem bé que barregin
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motius personals i polítics a festes populars on la participació ciutadana és l’eix
fonamental per la bona convivència.
Pregunto a la Sra. Colomé: Aquest diumenge dia 22, després dels assessinats de dos
Agents Rurals i quan la Generalitat havia decretat 24 hores de dol, aquí Sentmenat
des de 1a hora del matí fins el migdia es va deixar que alguns caçadors no ho
respectesin. Han près mesures?
Des de que van entrar al govern han hagut: víctimes del terrorisme, víctimes per
violència de gènere tan a Catalunya com a Espanya, i l’assessinat de dos Agents
Rurals. No han fet cap nota, ni concentració amb minut de silenci, quan per altres
motius que afecten membre de Convergència sí que ho fan.”

El Sr. Vilchez diu que torna a dir al torn de precs i preguntes, el que vaig comentar a la
Comissió Informativa, i no sé si va quedar prou clar en aquell moment. Aquí hi ha dos
decrets, el 161 i el 162 de Recursos Humans, on va realitzar-se el trasllat d’una
persona al departament d’urbanisme, que fins ara estava cobrint un lloc a l’OAC amb
un complement econòmic, jo vaig preguntar si aquest complement se li mantindria a
urbanisme. I a part s’anomena una funcionaria interina per acumulació de feines, a
jornada completa, també adscrita a l’OAC, donant aquest complement a aquesta
persona que segurament si estarà a l’OAC. En el seu moment ja vaig preguntar, i la
Sra. Colomé va respondrem que després de tot el que havia passat m’ho aclariria,
però el problema és que el decret hi és. Voldríem saber si és farà o no, si hi haurà un
decret que anul·li l’anterior...
A la Sra. Alcaldessa, que tant critica al govern anterior, em fa molta gràcia el tema del
pressupost, sembla que li haguem negat el pa i la sal, i que tots els problemes del
pressupost anterior fossin culpa nostra. Quan l’ha interpel·lat el grup d’ERC i li ha dit
que era un pressupost continuista, ella ha respost que era normal que ells portaven en
aquests pressupostos des de l’inici. Tornen a dir la veritat i el contrari, o estan en el
pressupost des del principi i la culpa és de tots si vostè considera que hi ha alguna
cosa mal feta, o només allò que esta mal fet és culpa nostra però el continuisme i
pressupost era feina seva doncs estaven al govern des de l’inici. La llàstima és que de
totes aquelles reunions i la feina feta en aquell moment, no hi hagués ni gravacions ni
documents. Però del que si hi ha documents és “d’algo” que li explicaré ara, el dia 24
de novembre, l’últim Ple, a les 23:54, és a dir, cinc minuts després d’acabar el Ple,
vostè va publicar un Tweet al seu Twitter particular, deia “ara final ja es fa el Ple i ja es
pot escoltar”, amb el “hastag” de transparència i un govern que informa, això va ser el
24 de novembre. Doncs bé, cinc dies després, el dia 29, vostè va signar una resposta
a una veïna de Sentmenat que demanava les gravacions dels Plens, i que portava el
seu propi “pendrive” per tal que se li graves. A part de negar-li la gravació, li deia “les
gravacions que es realitzen als plens són un suport que serveix pel treball intern
d’elaboració de les actes, sense que tinguin caràcter públic, ja que aquest ve donat per
la llei. El departament de secretaria de l’ajuntament aixeca l’acta corresponent”. És a
dir, va negar-li les gravacions. A l’escrit ho posa no els hi va donar. I jo volia preguntar,
si a les gravacions hi té accés vostè i ningú més, o qualsevol ciutadà pot accedir a la
gravació dels plens, quan a més és perquè aquesta persona és sentia interpel·lada en
més d’un ple i volia escoltar les gravacions, sembla que hi ha ciutadans que tenen més
drets que altres.
Referent al tema de recursos humans, seguim amb una treballadora que no té decret i
no sabem ben bé en quin departament esta treballant. Que va estar pràcticament un
mes fent la feina segons el que ella creia, doncs ningú li donava informació sobre a
quina regidoria pertanyia, ni el lloc de treball que ocuparia, ni res. Bé, jo ja vaig dir al
seu dia que això era la mala coordinació del govern, com diu vostè Sr. Pacha que els
anomena “enriquits”. Vostè va dir que un govern amb molts grups polítics és un govern
enriquidor, per això jo dic que és un govern enriquit. Veig que aquesta treballadora va
estar un mes, se li va pagar el sou, això és veritat, el diner públic es va gastar, però
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ningú va dir a quin departament estaria. Va dedicar-se a enviar correus, a informar,
doncs ningú li encomanava cap feina. El tema és que després se l’ha anat a veure i se
li ha dit que ha de tornar a promoció econòmica, després se li ha dit que ha de
continuar allà on està. No té clar el lloc on ha d’estar, però no hi ha cap decret. Jo crec
que contra aquesta persona, que no deixa de ser una treballadora de la casa, hi ha
temes personals. Jo crec que la Sra. Colomé i la Sra. Rueda tenen temes personals,
no vostè Sr. Pacha. Però aquests temes personals amb una treballadora fa que la
cosa no funcioni. Torno a repetir el que deia l’altre dia, quan cadascú tira cap a una
banda, el carro no camina.

El Sr. Verneda diu que té varies preguntes a títol d’informació, doncs després han de
trobar-se amb les entitats per tal de conèixer la seva versió, i les valoracions les faran
al proper plenari. Voldríem saber com ha quedat el tema del local que feia servir
l’Associació de Veïns i els Especials Sentmenat, quines solucions s’han buscat, o com
han quedat amb aquestes entitats.
També ens agradaria que se’ns expliques que va passar amb el festival de patinatge.
A les xarxes socials varem veure insatisfacció dels usuaris.
Ens ha arribat que hi ha hagut alguna reunió amb una plataforma d’afectats per la
hipoteca la setmana passada, ens agradaria saber que demanen i com ha quedat el
tema, o el contingut d’aquesta reunió.
I per últim que s’ha fet amb el tema de Can Fargues, doncs ara tocava la
reparcel·lació. Si hi ha hagut algun moviment, si vol tirar-se enrere, si hi ha alguna data
o cosa prevista.

La Sra. Bargués vol cridar l’atenció i fer un prec en relació a tres problemàtiques
relacionades amb l’incivisme a Sentmenat.
En primer lloc el “botellon” al Parc de la Riera, són activitats que és fan el cap de
setmana i deixen restes de vidres, brutícia... als parcs on després han d’anar a jugar
els nostres nens.
En segon lloc el desgavell de cotxes a l’entrada i a la sortida de l’escola municipal Can
Sorts, hi ha cotxes aparcats a la rotonda de l’escola fins i tot en segona fila. Això és
una cosa que passa sovint, tot i haver un espai per aparcar davant del camp de futbol
tothom aparca allà on vol. Considerem que s’hauria de reforçar la funció de la policia
local present en aquests horaris per ordenar el tràfic, i si cal arribar a actuacions més
contundents per tal que no és repeteixi aquesta situació.
En tercer lloc, ens han arribat queixes en relació a l’aparcament dins del casc urbà de
Sentmenat durant tot el cap de setmana, de vehicles que no són turismes si no
industrials, d’un tamany més gran. Ja tenim poc espai als carrers per anar caminant i
les voreres són massa estretes, per trobar vehicles aparcats damunt de la vorera que
impossibiliten el pas dels peatons. Es podria pensar, que aquest tipus de vehicles
d’unes certes dimensions tinguessin un espai diferenciat fora del casc urbà, però a
prop del poble per tal de poder aparcar, com podrien ser el terreny del institut o el
polígon industrial, s’hauria de buscar una solució.
El nostre prec és que el govern posi fil a l’agulla per tal de solucionar aquestes
situacions esmentades, bé amb una actuació més decidida de la policia local o altres
tipus d’actuacions efectives que el govern pugui proposar.

El Sr. Torroja fa un prec al Sr. Pacha sobre el tema de l’arranjament de la Sala ECUS,
això ja sabem que és una actuació que ve del mandat 2011-2015, voldríem saber si ja
és un tema encarrilat o encara hi ha dubtes de com ho podem solucionar.
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La Sra. Olivé contestà a la Sra. Mellinas que la tècnica hi està treballant i té
pràcticament l’informe dels reis fet, l’únic que ens falta és el tema econòmic, ens falta
que arribin tot l’extracte de factures. No obstant tenim previst fer-ho arribar a vostè i a
la resta de la corporació aquest mes de febrer. Si queda alguna cosa més ja ho
contestaré a la Comissió Informativa.

La Sra. Colomé voldria contestar al Sr. Vilchez respecte els dos decrets de recursos
humans. Pel que fa al 161 entenem que la treballadora va pujar a urbanisme, tal i com
els hi vaig dir en una Comissió Informativa. Llavors varem pensar que aquesta persona
que estava a l’OAC algunes hores podria pujar, però vist que no va acabar d’anar bé la
proposta que fèiem nosaltres, estem a l’espera de veure com solucionem el tema amb
la cap dels serveis tècnics. Tenim clar que refarem el decret doncs no farem la
combinació amb urbanisme amb aquesta persona en concret. Quan tinguem el decret
elaborat ja l’informaré, varem pensar que seria bo per aquest suport que ens varen
demanar i no per el plus de l’OAC que va lligat amb el lloc de feina, i ara hem de
tornar-ho a revisar.
Les afirmacions que ha fet vostè, com ha dit el meu nom, jo li demanaria que les
retires. Dic demanaria en condicional doncs sé que no ho farà, però almenys constarà
en acta que jo he sol·licitat que les retiri.
De l’Assamblea Ciutadana de Sentmenat, les primeres preguntes de la Sra. Mellinas
no sé perquè me las ha dirigit a mi, però és igual, ja les aclarirem a la Comissió
Informativa, sobretot quan ha dit lo de convergència.
El local de l’Associació de Veïns, al portar participació recaurà sobre mi aquest tema,
varem quedar en una reunió que fins a l’exposició de pessebres estarien a l’ubicació
que els hi varen facilitar. Ja els hi varem comentar que canviaríem l’ubicació, doncs
per ordenar les entitats caldria reubicar-ho. Però de moment encara no hem tingut la
reunió amb ells i crec que abans de parlar amb vostès caldria fer aquesta trobada.
Tant punt ho fem ja els hi comunicaré a la Comissió Informativa com ha quedat el
tema.
Referent als precs de incivisme de la Sra. Bargués, el tema del “botellon” és veritat que
s’ha desmarxat aquí i no ens hem de consolar pel fet que sigui diferent a altres
poblacions, i pel tema de la neteja suposo que la Sra. Olivé també haurà pres nota. És
cert que s’ha de mesurar i a temporades la policia local hi va de manera dissuasòria,
però es busca un altre espai una mica més amunt de Plaça Constitució per la part del
darrera. Tenim els llocs identificats, i quan veiem que hi ha massa persones, intentem
que aquell espai quedi més desdibuixat. Hi ha zones identificades, i entenem que en
primer lloc no és bo per la salut, per l’aldarull que hi pugui haver i la deixadesa, agafem
el seu prec i intentarem fer com estem fent i que no és desmarxi més del compte.
Pel tema dels aparcaments és veritat a Can Sorts cada vegada hi ha més cotxes, hi ha
persones que enlloc d’aparcar més amunt ho fan al costat de la porta. Hi ha d’altres
que l’han d’agafar doncs després de deixar els nens marxen directament a la feina.
Demanar que vagin caminant és pot fer o no. Si que és cert, a temporades, com
recordo de l’altre mandat doncs en aquest no ho he vist fer encara, ara començàvem a
multar i anava bé com efecte dissuasori, amb les queixes pertinents. I anem fent
aquestes tandes, de tant en tant tornem a fer l’efecte dissuasori i ens posem allà,
multem o avisem que multarem. Llavors el que farem serà tornar a posar els paperets
sense parar i al cap de poc temps hi tornarem a ser, com passa davant del CAP, que
ara hi ha una mica de moda d’entrar dins. Quan recullen aliments al Casal de Joves
actual, que és posen davant dels comerços, on hi ha vorera de càrrega i descàrrega,
col·loquen el cotxe a sobre. Tenim diferents llocs identificats on no s’aparca bé, i un
d’ells és el de Can Sorts. De tant en tant s’ha de fer una batuda i després va una mica
millor.
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El tema de l’aparcament de camions dins del casc urbà, crec que no em toca. Si que
és veritat que és una barreja entre via pública i seguretat, però bé ja he pres nota i
anirem donant seguiment dins de les Comissions Informatives.

El Sr. Gilgado comenta respecte als problemes o comentaris de les xarxes socials
referents al festival de patinatge. Els puc explicar que aquest és un tema recorrent de
cada any, doncs la data en la que volen realitzar aquest festival és el diumenge
anterior a la setmana de Nadal, i el club de hoquei Sentmenat aquell cap de setmana
acostuma a tenir les eliminatòries més transcendentals del final de la primera fase de
la temporada. L’any 2015 va donar-se una situació similar, però com no és posen
d’acord un club amb l’altre, aquest any ens varem salvar que és pogués fer el festival
el seu dia doncs al final és varen classificar a les eliminatòries del hoquei. Ja que
aquestes depenen de la classificació de tots els equips de hoquei, se’n varen
classificar sis o set i la majoria tenien la tornada fora, i això feia que el diumenge
quedes bastant lliure. El dissabte estava molt ple, i varen fer-se tots els preparatius pel
diumenge i és va salvar la situació. Aquest any, cap el novembre quan varem tornar al
govern, vaig assabentar-me parlant amb el club de hoquei que sis o set ja els tenien
classificats, i tenien opcions de classificar-ne tres o quatre més. Amb aquesta situació i
preveient que el problema seria més gran, des de la regidoria d’esports el tècnic va
enviar un correu al patinatge posant en avís de la situació i aconsellant el canvi de la
data del festival. El patinatge no va voler canviar de data, deien que tenien altres
competicions, el cap de setmana anterior era el del pont de la Constitució, i tenien
altres situacions que no podien resoldre. I per intentar saber si al final és poden ajustar
les hores entre el patinatge i els partits de hoquei, no varem tenir altre remei que
esperar-nos al dimarts previ, que és quan tanquen els partits de la setmana anterior,
fan els sortejos corresponents i saps quins tens a casa i quins fora. El mateix dimarts
al vespre quan vaig veure la comunicació que feia la FECAPA de la situació, inclús el
coordinador del hoquei me la va enviar per WhatsApp, em sembla recordar que hi
havia molts partits el diumenge al matí. Era inviable que el diumenge es podessin jugar
aquests partits de tornada i fer el festival. Es va posar amb contacte amb el patinatge,
es va veure una possibilitat que ajustant molt els horaris es podia acabar a les 4 de
tarda però tenint en compte que no passés res en cap partit, que pot passar i es pot
allargar. Es va posar en coneixement de la junta de patinatge perquè decidissin si
volien fer-ho el diumenge o passar-ho al dissabte que era la opció que semblava més
idònia per tothom, perquè el dissabte només hi havia tres o quatre partits i es podien
fer tots al matí o inclús algun el divendres a la tarda. Al final van acceptar fer-ho al
dissabte com a mal menor, però la seva reacció va ser penjar a les xarxes socials que
havia estat l’Ajuntament o el regidor d’esports qui els hi havien denegat fer el festival el
diumenge a la tarda com tenien previst. Es va demanar a la Junta de fer una reunió
incloent-hi els pares i mares de les nenes de patinatge per donar explicacions a la
setmana següent, van dir que cap problema però millor fer-la al gener perquè part de
la junta no hi podia assistir. Aquesta reunió s’ha fet al gener, s’ha parlat amb ells, no
s’ha arribat a masses acords, la proposta que se’ls hi ha fet es la que es va fer el 2015
i que no es va portar a terme per falta de quòrum. Ara al gener podem fer la
planificació de tota la temporada i veure una mica amb previsió què pot passar amb el
festival aquest any, si es mantenen amb el que volen fer aquell diumenge, perquè
sempre l’han fet mes o menys en aquesta data excepte algun any que l’havien canviat
al dissabte. El hoquei té la força perquè la federació és qui marca que és aquell cap
de setmana quan s’ha de jugar els partits i s’han de jugar entre dissabte i diumenge,
com a màxim es poden avançar al divendres, però s’han de jugar aquell cap de
setmana perquè el dimarts següent ja fan els grups de la segona fase del campionat
que comença al gener. Finalment vam quedar que es convocaria una reunió amb les
entitats afectades i s’intentaria planificar la temporada des de l’inici i preveure amb
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mes temps si poden haver-hi problemes per aquelles dates o si arribem a un acord de
moure el festival, està clar que els partits no es poden moure.

El Sr. Pacha diu al Sr. Vilchez que des d’aquest govern “enriquidor” i no “enriquit” vol
dir-li que en el seu al·legat sobre a una treballadora hi ha un mal entès. Aquesta
senyora està on estava amb vostès, i ha estat a medi natural. Professionalment
treballa molt bé, ha rebut constantment instruccions seves, inclús ha conformat
factures com feia amb vostès del departament. La col·laboració ha estat constant amb
molts projectes i càrrega de treball, no sap d’on ha tret el que ha dit. Pràcticament a
diari menys quan té dies sindicals, de lliure disposició o altres, cada dia 10 o 20 minuts
ha tingut el regidor allà. Han tingut reunions amb tècnics de la Diputació, en el seu
moment amb els del POL i han mirat molts projectes de l’anterior govern i també
projectes que iniciem ara que s’estan porten a terme. Això de que esta allà com una
monja de clausura, no Sr. Vilchez, no digui això. Crec que s’equivoca
Referent a Can Fargues dir al Sr. Verneda que el problema no ve d’ara, ve d’anys i en
el fons és saturació de treball dels serveis tècnics. Hem primat el més important, com
l’Espai Jove que tal com s’ha dit ja s’ha iniciat la licitació perquè si l’obra no està
realitza a 31 de desembre es perd. Hi ha hagut altres temes en que l’Ajuntament
també podria resultar perjudicat econòmicament. Avui mateix ha parlat amb la
presidenta de Can Fargues i properament s’iniciarà el tràmit per donar passos que fins
ara estaven parats perquè entre altres coses hi havia unes al·legacions per resoldre
que s’hauran d’incorporar i revisar el projecte, ja que com tot té data de caducitat,
estem en això perquè es molt important pel municipi.
Responent al Sr. Torroja en relació a l’ECUS dir que les sensibilitats es creuen una
altra vegada, tots som molt sensibles cap aquest espai perquè és un espai públic que
necessitem i que no podem utilitzar, és el tema que en la seva agenda hi dedica més
temps per intentar trobar solucions, que no són fàcils. Hi ha un procés potser no es va
fer adequadament i ara s’ha de començar de nou, si vol el pot informar àmpliament
fora d’aquí. Tots tenim molt interès que es resolgui.

La senyora alcaldessa, comença contestant a la Sra. Mellinas que la única escola
publica municipal és l’escola bressol Sentmenuts, quan van tenir la informació que el
festival es volia fer en un espai que és de propietat privada, però havíem demanat un
informe al respecte, vam informar a la direcció del centre de Can Sorts i els hi vam
donar aquest informe amb les deficiències que hi havia, es va posar sobre la taula i es
va convocar un Consell Escolar hi va ser com regidora d’educació, es va indicar que hi
havia una sèrie de deficiències. Llavors es va dir que es miressin alternatives, però el
que es va fer des de l’Ajuntament és preguntar al tècnic, a la persona que se li havia
demanat el primer projecte inicial d’anàlisis de la situació si era possible fer un protocol
d’actuació per una activitat concreta en un dia concret. El tècnic va dir és que era
possible, va fer un recull de les mesures que s’havien de prendre i com Ajuntament es
van prendre tot i que és escola pública, no municipal perquè es podes fer aquesta
activitat i en aquest dia el festival de Nadal de l’Escola de Can Sorts. Si vol com
regidora li pot ensenyar aquest document.
Respecte el minut de silenci, que hi han hagut diferents víctimes, es cert que se’ls hi
va passar un minut de silenci. Quan estaven en govern, a l’equip de govern també va
passar alguna vegada. Es cert que no s’ha fet i que s’hauria de fer com un acte
simbòlic i s’hauria de fer sempre com acta de rebuig i com a mostra de suport a les
víctimes. Assumeix com alcaldessa la culpa que li correspon per no haver-ho fet.
Referent a la gravació de plens ,la resposta que se li dona a aquesta treballadora no la
fa ella en un despatx i des de la seva voluntat propia, quan arriba la instancia d’una
persona que demana la gravació del ple s’informa per part de secretaria del que es pot
o no es pot donar. En aquest cas els plens són públics perquè hi ha l’associació de la
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ràdio que els fa públics, no es un servei que dóna l’ajuntament. En el seu cas quan el
penja, no és que li donin aquesta gravació, pots tenir algú que estès a casa seva, gravi
el ple i desprès te’l maqueti i el puguis pujar a les xarxes, que és la situació. Però els
plens són públics, ara mateix qualsevol persona ciutadà o ciutadana de Sentmenat,
ens pot escoltar per la ràdio, per tant és un ple públic, no es que es quedi les cintes i
se les guardi i les utilitzi amb finalitats pròpies. Hi ha una associació que retransmet el
plens i qualsevol persona els pot gravar a casa seva o pot fer les consideracions que
fa. La resposta no la fa ella en un despatx asseguda en un ordinador, sinó que la fan
els tècnics i ella només la firma com alcaldessa, tal com anteriorment han signat el Sr.
Verneda, Sra. Colomé o el Sr. Vilaró. Les respostes a les instàncies que envia la gent
no es fan a nivell personal, les informen abans els serveis tècnics corresponents, en
aquest cas els serveis jurídics. Dir-li que si té un amic que grava el ple i llavors el volen
pujar a les xarxes ho poden fer.
Respecte al decret de la treballadora coincideix amb el Sr. Pacha, en cap moment se li
ha donat un tracte diferenciat, ha continuat treballant conjuntament amb el regidor, es
cert que no hi ha un decret fet. S’ha parlat amb ella també . Es va fer un decret de
mobilitat d’una treballadora perquè volíem fer un altre projecte. Aquest decret no es va
acabar de veure com correcte i el que s’està fent es valorar en conjunt. Estem fent
entrevistes amb el personal administratiu que hi ha a la casa per veure la mobilitat que
els hi agradaria, quan temps porten aquí, a veure si podem reestructurar una miqueta
els recursos humans que tenim que al final son els que fan que funcionin aquest
ajuntament. Però tot això s’ha parlat amb ella a nivell personal i no ens ha transmès el
que vostè està dient ara i el que hauria de fer realment es dir-ho, justament fa pocs
dies vam tenir una reunió amb l’AMTU i va estar present i desprès varem estar parlar
normalment, ens ho podria haver dit.
Del tema de la PAH és cert que es van començar reunions amb la PAH de Castellar
que van venir cap el mes de novembre, vam tenir el compromis de partir del mes de
gener-febrer per fer reunions periodiques, va venir amb una familia que es troba
ocupant una vivenda des de fa temps al municipi, es va dir que s’estava treballant amb
el temes de lloguer social, vem estar parlant de diferents temes referents a les
vivendes, s’ha treballat en lloguer social. Demà hi havia un desnonament previst d’una
persona i conjuntament amb el Banc i els serveis socials de l’Ajuntament, vam treballar
amb la mesa d’emergència conjuntament amb la Generalitat i finalment s’ha parat, no
ho penjarem a les xarxes però demà hi havia un desnonament previst i no es farà.
També s’ha parlat amb la PAH de Sabadell, en aquest cas si que hi ha hagut més
diferencies perquè nosaltres estem treballant des de la llei de pobresa energetica i
amb gent amb risc d’exclusió social i ho treballem tot conjuntament amb serveis
socials, el que es demana a molta gent que ve i que se’ls havia assessorat d’una altra
manera es que la via son els serveis tècnics municipals socials, han de ser gent amb
risc d’exclusió social i per tant han de tenir l’informe corresponent de serveis socials.
Respecte Especials Sentmenat que es porta des de Serveis Socials dir que a 28
d’octubre no se’ls hi havia pagat la subvenció, se’ls hi va pagar abans de 31 de
desembre. S’han tingut vàries reunions amb ells, es farà mitjançant conveni. Sempre
que es cedeix qualsevol local públic s’ha de fer amb una cobertura, en aquest cas sera
per conveni. S’està treballant diferents activitats amb ells, se’ls hi ha proposat una altra
conjuntament amb el centre esportiu municipal, que la valorin i tindran de moment un
espai a l’antic centre d’entitats on podran fer les activitats que feien els dissabtes. Falta
acabar de fer el conveni on hi haurà el compromís de l’Ajuntament de la celebració del
dia internacional de persones amb discapacitat, nosaltres com projecte conjunt ens
comprometem a fer-ho cada any.
Precs d’incivisme del grup municipal d’ERC estan totalment d’acord, miraran quines
mesures podran fer en aquest sentit. En el tema de Can Sorts, es cert que per les
tardes ha vist als policies multant a cotxes, especialment quan aparquen els passos
de vianants. És cert l’incivisme, hi ha un aparcament al Parc de la Riera i a la part de
dalt, és cert que és un problema.
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El Sr. Vilchez diu al Sr. Pacha que sap tant bé com ell que durant bastant temps deia
respecte a la treballadora jo la vull a territori i aquestes no volen. Segon digui’m que no
és veritat que va anar fa poc a veure-la al seu despatx i li va dir que se n’anés a
promoció econòmica l’endemà. Per últim digui’m que les gravacions dels plens son
propietat d’una entitat privada, els plens que es graven dins de l’Ajuntament amb un
ordinador de l’Ajuntament, són propietat d’una entitat privada? Perdoni’m però
començarem a pensar quin contracte té aquesta entitat privada per gestionar les
gravacions dels plens, potser demana drets d’autor i prohibeix que el gravin. Els plens
s’han facilitat sempre a tothom, i no digui que cinc minuts desprès del ple un amic que
l’estava gravant per la ràdio, li va passar el ple i el va publicar. Va publicar el ple
perquè tenia accés fàcil i ho ha negat no a una treballadora sinó a una ciutadana de
Sentmenat. Ho va demanar com una ciutadana i presentar una instància per registre.

El Sr. Verneda referent a Can Fargues diu que és un tema complicadíssim que
segueix endavant, per si puc aportar alguna cosa vaig estar en contacte amb l’ACA per
si podem treure algun diner per Can Fargues. El tècnic va dir que per aquest 2017
tenien previst tornar a treure una línia de subvencions per aquestes qüestions, que les
subvencions eren per serveis en Alta però veien que és una urbanització apartada del
poble encara que no sigui connexió en alta entenia que podríem mirar d’aconseguir la
subvenció. Si vol puc passar el contacte.

El Sr. Gilgado en relació al tema de la treballadora de Medi Natural, crec que va ser la
segona setmana de novembre abans no va haver-hi temps. Es va parlar amb ella per
part de tres regidors de l’equip de govern. Es va dir que la nostra intenció era que
portes les dues regidories que ja duia Medi Natural i Mobilitat. També vem dir en
aquest moment que degut en part a la situació dels POLS i que no hi havia lloc físic a
la casa estaria físicament, en promoció econòmica. Això va ser el que es va dir en
aquell moment. La intenció era que a part portés tasques administratives de Promoció
econòmica perquè el mes de desembre s’acaba el Pol i no teníem gent. Com que no hi
havia lloc físic enlloc, posteriorment el mes de gener es va decidir fer una ronda
d’entrevistes a totes les auxiliares administratives, per conèixer la seva situació si
volien canviar i el resultat de les converses que s’acabarà la propera setmana. Jo parlo
amb aquesta persona via telèfon, perquè en mobilitat tampoc hi ha tant treball, però el
Sr. Pacha per Medi Natural ha estat cada dia fent un seguiment dels treballs que porta.
S’ha programat la reunió amb AMTU de mobilitat. No es va poder fer abans perquè
ella tenia un curs i altres temes familiars. Aquest dimarts es va fer la reunió, estem
pendents de la resposta per la seva part. El que preguntaria és si del mes de setembre
era en el lloc on està ara. Perquè l’anterior govern no va fer el decret corresponent?.

El Sr. Vilchez respon que va ser perquè el soci de govern es negava a fer el decret i
era motiu de ruptura de pacte. El mes de setembre es va redactar però no va haver-hi
temps.

El Sr. Gilgado contesta que quan estava a l’equip de govern anterior no es va negar a
fer aquest decret és més ho demanava, vem estar discutint més d’una vegada les
tasques que feia. El mes d’agost, i a petició d’aquest regidor aquesta persona va
substituir a la tècnica que estava de baixa en Promoció Econòmica, en lloc de Medi
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Natural i Mobilitat que és el que feia abans. El Pacte era que a partir de setembre ella
faria Medi Natural i Mobilitat. No entenc perquè no es va fer el decret.

El Sr. Vilchez recorda diferents reunions en relació al tema.

La senyor alcaldessa respon al que ha dit el Sr. Vilchez que cinc minuts desprès del
plenari va “penjar” l’acta a les xarxes. Pregunta en quin format es va donar la gravació
perquè es pogués fer en cinc minuts.

La senyora alcaldessa aixeca la sessió quan són les onze menys cinc minuts del
vespre de la qual s’estén la present acta que autoritzen amb la seva signatura
l’alcaldessa i el secretari en dóna fe.
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