ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL
DIA 30 DE MARÇ DE 2017

A la sala de plens de l’Ajuntament de Sentmenat, quan són dos quarts de vuit del
vespre del dia trenta de març 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·lma. alcaldessa Sra. Montserrat Rueda
Miralles, assisteixen a la sessió els regidors Sr. Eusebio Pacha Risco, Sra. Núria
Colomé i Rodríguez, 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 Fontanet, Sra.
Sandra Bargues Torres, Sr. Jose Peñalver Canovas.
Actua com a secretària la Sra. Silvia Castell Berch, secretària accidental de la
corporació. 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 26 de gener de
2017.
Passada a votació és aprovada per unanimitat.
1.2.- DECRETS
NÚMERO
DECRET

DATA

EXTRACTE

2017-010

02/02/17

2017-011

03/02/17

2017-012

15/02/17

2017-013

15/02/17

2017-014

23/02/17

2017-015

23/02/17

Autoritzar ocupació de la via pública, expedient O1312017-0006-03.
Donar
assabentat
renúncia
llicència
d'obres
expedientO130-2015-0132-03.
Concedir llicència d’obres menors expedient O130-20150093-03
Concedir llicència d'obres menors expedient O130-20160040-03
Concedir llicència d'obres menors expedient O130-20160039-03
Dictar ordre d'execució de las parcel·la situada al carrer
Can Palau, 31 i al carrer Francesc Macià, 38 perquè es
procedeixi a realitzar les actuacions que s'indiquen.

A/30/2017
A/31/2017
A/32/2017

08/02/17
08/02/17
08/02/17

Devolució fiança O130-2015-0097-03.
Imposició Sanció expedient Salut S230-2017-0006.
Incoació expedient sancionador Salut S230-2017-0014.
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A/33/2017
A/34/2017
A/35/2017
A/36/2017
A/37/2017
A/38/2017
A/39/2017
A/40/2017
A/41/2017
A/42/2017
A/43/2017

15/02/17
17/02/17
17/02/17
17/02/17
17/02/17
22/02/17
22/02/17
22/02/17
22/02/17
22/02/17
22/02/17

A/44/2017
A/45/2017

22/02/17
23/02/17

A/46/2017
A/47/2018
A/48/2019
A/49/2017
A/50/2017
A/51/2017
A/52/2017

23/02/17
24/02/17
24/02/17
27/02/17
03/03/17
03/03/17
06/03/17

A/53/2017
A/54/2017

06/03/17
07/03/17

A/55/2017

14/03/17

2n pagament Aprendre a Nedar.
Activació protocol de mossegades Exp S230-2017-0016.
Incoació expedient sancionador Salut S230-2017-0017.
Incoació expedient sancionador Salut S230-2017-0018.
Delegació celebració matrimoni civil.
Ajut urgència social menjador escolar.
Ajut urgència social menjador escolar.
Ajut urgència social per a medicaments.
Ajut d'urgència per a farmàcia.
Ajut d'urgència per a transport.
Ajuts d'urgència per a subministraments bàsics.
Decret audiència i vista expedient responsabilitat
patrimonial.
Autorització per fer examen caní d'ensinistrament pel
campionat d'Espanya.
Ajut urgència social transeünts.
Imposició Sanció expedient Salut S230-2016-0078.
Imposició Sanció expedient Salut S230-2016-0083.
Convocatòria Consell Escolar Municipal.
Llicència de gossos perillosos "ROW" GCV.
Llicència de gossos perillosos "NAPOLEON" GVM.
Obertura sobre 2 licitació obres "Reforma nau Tèxtil
Besòs per Espai Jove".
Decret arxiu expedient sancionador S230-2017-0012.
Ratificació sol·licituds de la subvenció Gestió Forestal
Sostenible.
Decret segell electrònic.

S/06
S/07
S/08
S/09

13/02/17
20/02/17
21/02/17
06/03/17

Convocar C.I. 15/02/17.
Convocar ple ordinari 20/02/17.
Convocar JG ordinària 22/02/17.
Convocar JG ordinària 08/03/17.

C/001

11/01/17

C/002

16/01/17

C/003
C/004
C/005
C/006
C/007

19/01/17
23/01/17
23/01/17
23/01/17
24/01/17

C/008
C/009

24/01/17
24/01/17

C/010
C/011
C/012

25/01/17
25/01/17
31/01/17

Aprovar autoritzacions i comprometre la despesa de la
relació núm. 1/2017.
Aprovar padró de rebuts en concepte de taxa per l'ús dels
serveis de l'escola bressol municipal de la relació núm.
153 corresponents al mes de gener 2017.
Aprovar expedició de pagament a justificar.
Aprovar expedició de pagament a justificar.
Aprovar tancament de compte justificatiu.
Aprovar tancament de compte justificatiu.
Aprovar autoritzacions i comprometre la despesa de la
relació núm. 2/2017.
Aprovar expedició de pagament a justificar.
Aprovar padró de rebuts en concepte de taxa per l'ús dels
serveis de l'escola bressol municipal de la relació núm.
154 corresponents al mes de gener 2017.
Designació d'habilitats en compte restringit de pagaments.
Aprovar modificació de crèdits 1/2017.
Aprovar autoritzacions i comprometre la despesa de la
relació núm. 3/2017.
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C/013
C/014

01/02/17
01/02/17

C/015
C/016
C/017

08/02/17
08/02/17
10/02/17

C/018
C/019

13/02/17
14/02/17

C/020

14/02/17

C/021

15/02/17

C/022

21/02/17

C/023

22/02/17

C/024

24/02/17

C/025

24/02/17

C/026

02/03/17

C/027
C/027bis
C/028
C/029
C/030

02/03/17
02/03/17
02/03/17
02/03/17
06/03/17

C/031

06/03/17

C/032

07/03/17

C/033

13/03/17

C/034

13/03/17

C/035

14/03/17

RR.HH-014
RR.HH-015
RR.HH-016
RR.HH-017

03/02/17
06/02/17
08/02/17
08/02/17

Ordenar pagament de factures.
Aprovar padró de rebuts en concepte de taxa per la
prestació de serveis d'ajut a la llar corresponents al mes
de desembre 2016.
Aprovar relació 01/2017 de liquidacions realitzades.
Aprovar autoritzacions i comprometre la despesa.
Aprovar padró de rebuts en concepte de taxa per l'ús dels
serveis de l'escola bressol municipal de la relació núm.
155 corresponents al mes de febrer 2017.
Ordenar pagament de factures.
Aprovar autoritzacions i comprometre la despesa de la
relació núm. 4/2017.
Aprovar padró de rebuts en concepte de taxa per
l'ocupació pública del mercat setmanal corresponents al
quart trimestre de 2016.
Pagament indemnització en execució de la sentència del
recurs contenciós 480/2012-B.
Aprovar autoritzacions i comprometre la despesa de la
relació núm. 5/2017.
Pagament de costes judicials en execució de la sentència
del recurs contenciós 368/2008-D.
Aprovar obligacions que han seguit el procediment previ
d'autorització i compromís de despesa de la relació
número 1.
Aprovar autoritzacions i compromisos de despesa i/o
reconeixement d'obligacions de la relació número 2.
Aprovar autoritzacions i comprometre la despesa de la
relació núm. 6/2017.
Aprovar expedició de pagament a justificar.
Aprovar expedició de pagament a justificar.
Aprovar tancament de compte justificatiu.
Aprovar tancament de compte justificatiu.
Aprovar padró de rebuts en concepte de taxa per l'ús dels
serveis de l'escola bressol municipal de la relació núm.
156 corresponents al mes de març 2017.
Aprovar autoritzacions i comprometre la despesa de la
relació núm. 7/2017.
Aprovar padró de rebuts en concepte de taxa per la
prestació de serveis d'ajut a la llar corresponents al mes
de gener i febrer 2017.
Aprovar autoritzacions i compromisos de despesa i/o
reconeixement d'obligacions.
No admetre al·legació presentada al pressupost municipal
2017.
Ordenar pagament de factures.
Atorgar bestreta a treballador.
Acceptar baixa voluntària de la Sra. IDPA.
Acceptar baixa voluntària de la Sra. PSR.
Subscriure contracte d'interinitat a temps complert amb la
Sra. PSR per ocupar el lloc de treball de personal laboral
temporal per prestar serveis al Jutjat de Pau de
Sentmenat.
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RR.HH-018

10/02/17

RR.HH-019

21/02/17

RR.HH-020

22/02/17

RR.HH-021

22/02/17

RR.HH-022

22/02/17

RR.HH-023

22/02/17

RR.HH-024

22/02/17

RR.HH-025

24/02/17

RR.HH-026

02/03/17

PL-008

17/02/17

PL-009

17/02/17

PL-010

17/02/17

PL-011

17/02/17

Tramitar baixa a la seguretat social de la Sra. JLA per
finalització contracte.
Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació de
pagament a treballadora de diferència del complement
específic.
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
gener de 2017 al 15 de febrer de 2017.
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 febrer 2017.
Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació de
pagament de la liquidació de despeses i desplaçaments
de diversos treballadors.
Abonar a treballadors diferència en el complement per
incapacitat temporal fins al 100%.
Reconèixer compliment de triennis a diversos
treballadors.
Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació de
pagament corresponent a la nòmina del mes de febrer
2017 del personal funcionari i laboral.
Fer efectiva la reincorporació del Sr. JMM.
Incoar procediment per les presumptes infraccions segons
llistat integrant de l'acord d'incoació núm. 17007577.
Incoar procediment per les presumptes infraccions segons
llistat integrant de l'acord d'incoació núm. 17009235.
Incoar procediment per les presumptes infraccions segons
llistat integrant de l'acord d'incoació núm. 17010580.
Desestimar al·legacions presentades de la relació
17009312.

1.3.- DONAR COMPTE DECRETS
Es dóna compte dels decrets següents:

1.3.1. DECRET D’ALCALDIA COMPT. 034/2017
Identificació de l’expedient: Resposta al·legació al Pressupost municipal 2017.
Aprovat inicialment el Pressupost General d’aquest Ajuntament, en el Ple ordinari de
26 de gener de 2016, corresponent a l’exercici econòmic de 2017, així com les Bases
d’Execució i la Plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de treball, de
conformitat amb el que disposa als articles 168 i 169 del Text Refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, i l’article 18 del Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol 1 del títol VI de la llei 39/1988.
L’edicte de l’anunci d’aquesta aprovació inicial es va publicar al BOP de data 8 de
febrer de 2017.
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Vista l’al·legació presentada pel portaveu del grup municipal d’ERC-AM durant el
període d’informació pública, del 9 de febrer a l’1 de març, ambdós inclosos, relativa a
la regularització del complement de productivitat previst a la relació de llocs de treball.
Vist l’informe d’Intervenció de 2 de març de 2017.
Tenint en compte que la reclamació presentades no es fonamenta en alguna de les
causes taxades en l'article 170.2 TRLHL i sent les mateixes de caràcter excloent, per
al cas que no es prengui en consideració la causa d’intermissió per falta de legitimació
activa, s'ha d'entendre que l'al·legació presentada no té fonament legal i, per tant, en
no ajustar-se a dret no pot ser tinguda en consideració.
Davant la falta d'acreditació de la legitimació activa, d'acord amb el criteri seguit per la
sentència núm. 978/2012, de 21 de juny, de la Sala del Contenciós-Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Madrid, procedeix l'adopció d'un acord en el sentit de
no admetre l'al·legació presentada, ja que, en els regidors reclamants, no concorre la
condició d'interessats als efectes que estableix l'article 170.1 TRLHL.
Per tant,
He resolt
PRIMER.- No admetre l’al·legació presentada pel senyor Jordi Torroja i Fontanet, com
a portaveu del grup municipal d’ERC-AM, per manca de legitimació, al no concórrer la
condició d’interessat a la qual fa referència l’article 170.1 TRLHL.
SEGON.- Notificar el present acord a l’interessat.
Sentmenat, 13 de març de 2017

1.3.2. DECRET D’ALCALDIA 2017-0060
Els tres regidors del grup municipal de Convergència i Unió a l’Ajuntament de
Sentmenat senyores Núria Colomé i Rodríguez i Josefina Olivé i Bonilla i senyor Joan
Sánchez i Sellés han presentat en data dos de març de 2017 instància, amb registre
d’entrada 919 de 2017, on sol·liciten modificar la denominació del Grup Municipal de
Convergència i Unió “CiU” a Grup Municipal de Partit Demòcrata “PDeCAT”.
Atès que l’article 9.4 de la Llei Orgànica 6/2002, de 27 de juny, de partits polítics,
permet el canvi de denominació d’un partit polític.
Vist el que disposen els articles 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local i 50 i 51 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya.
Atès que els articles 23 i següents del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, que regulen la constitució dels grups polítics amb ocasió de la constitució
de la Corporació, no fan referència alguna al supòsit de canvi de denominació, ni
estableixen cap més regles.
Atès que el Reglament Orgànic Municipal no es manifesta contrari a la sol·licitud
realitzada.
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Vist l’informe del secretari de la Corporació que figura a l’expedient.
HE RESOLT
Primer.- Restar assabentada del canvi de denominació del Grup Municipal de
Convergència i Unió “CiU” a Grup Municipal de Partit Demòcrata “PDeCAT”.
Segon.- Donar compte de la present resolució en el proper plenari.
Document signat electrònicament

1.3.- DONAR COMPTE ACORDS DE JUNTES DE GOVERN
Es dóna compte dels acords adoptats a les Juntes de Govern ordinàries del dia 8 i 22
de febrer de 2017.
2.- DECLARACIÓ DE LES OBRES DE RESTAURACIÓ DE LA SOCIETAT CORAL
OBRERA LA GLORIA SENTMENATENCA COM D’ESPECIAL INTERÈS O
UTILITAT MUNICIPAL
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 8 de febrer de 2017, va concedir
a Societat Coral Obrera la Glòria Sentmenatenca, amb NIF número G08727075,
llicència d’obres majors per poder realitzar obres consistents en restauració d'escala
en la caixa escènica, millora de la instal·lació elèctrica, transformació de la galeria de
l'escenari i col·locació de portes d'emergència en recorreguts d'evacuació en l'escenari
i en el teatre a la finca emplaçada al passeig Anselm Clavé, 46-48.
Vista la sol·licitud presentada per Josep Permanyer Argelaguet, en representació de
Societat Coral Obrera La Glòria Sentmenatenca, amb número de registre d'entrada
2017-467 de data 6 de febrer de 2017, en la que exposa que assumeix la direcció per
la restauració d’escala, instal·lació elèctrica i galeria amb col·locació de portes
d’emergència a l’escenari i teatre del Coro i sol·licita acollir-se a la bonificació del 95%
del cost d’aquest permís d’obres.
L’article 6.1 de l’Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, estableix que: “Es concedirà una bonificació del 95% de la quota
de l’impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades
d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals,
històric artístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquen. Aquesta declaració
correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu,
per vot favorable de la majoria simple dels seus membres”.
Vist l’informe tècnic emès en data 20 de març de 2017 en el que s’indica que atès que
aquestes obres tenen com a objectiu adaptar l’edifici existent als requeriments vigents
de seguretat pel bon funcionament del teatre, que constitueixen una primera fase per a
l’adaptació de l’edifici als requeriments normatius de seguretat que la legislació vigent
exigeix segons l’ús al qual està destinat l’edifici, i que amb l’execució d’aquestes obres
es milloren les condicions de seguretat de l’edifici existent, s’informa favorablement la
seva declaració com a obres d’especial interès o utilitat municipal per concórrer
circumstàncies socials, culturals i històric artístiques.
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El Ple de la Corporació per unanimitat acordà:
Primer: Declarar d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies
socials, culturals i històric artístiques les obres consistents en restauració d'escala en
la caixa escènica, millora de la instal·lació elèctrica, transformació de la galeria de
l'escenari i col·locació de portes d'emergència en recorreguts d'evacuació en l'escenari
i en el teatre a realitzar per Societat Coral Obrera La Glòria Sentmenatenca a la finca
emplaçada al passeig Anselm Clavé, 46-48.
Segon: Bonificar el 95% de la quota de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres, per aplicació de l’article 6.1 de l’Ordenança fiscal núm. 5.
Tercer: Notificar el present acord a la interessada i a l’Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona als efectes escaients.

La Sra. Olivé llegeix la proposta.

El Sr. Verneda explica que els sembla correcte el que demanen. Amb l’IBI ja es va fer
una cosa similar. Vol felicitar a la Societat Coral Obrera la Gloria Sentmenatenca que
segueixi amb el mateix esforç en el moment d’arreglar els espais socials i de proposar
activitats a la ciutadania.
Posa sobre la taula que es faci efectiu el conveni que hi havia per obrir la passarel·la
fins el Parc de la Riera, pensem que donaria molta vida al poble i al Parc de la Riera.
No haver de donar la volta facilitaria l’accés, és un pas molt interessant pels ciutadans.
Ho posa sobre la taula. La Societat Coral Obrera fa molt bona feina, tot el que sigui
facilitar la feina benvingut sigui.

El Sr. Torroja manifesta que la modificació de les ordenances fiscals era perquè volem
que s’apliqui a les obres de la Societat Coral Obrera la Gloria Sentmenatenca “El
Coro” i per tant no podem estar-hi més d’acord. Evidentment que hi donarem el nostre
suport. Coincidim amb l’assemblea que hem de dialogar amb la Societat Coral per
veure si podem tirar endavant el conveni del passadís ja que seria en benefici del
poble.

El Sr. Peñalver diu que estan d’acord amb aquestes mesures, les reformes les
consideren necessàries. Donaran el seu suport a la proposta.

La Sra. Olivé respon al Sr. Verneda que ja s’han tingut reunions i s’ha demanat que
s’obri el passadís. Sabeu que han de instal·lar unes vidrieres per separar el local del
passadís. Però han considerat primer adequar les portes d’emergència i després
instal·lar les vidrieres.

Passada la proposta a votació s’aprova per unanimitat.

7
AL-0007-00

3.- MOCIÓ CONJUNTA QUE ELS GRUPS MUNICIPALS ERC-SENTMENAT I
CIUTADANS PRESENTEN PER A LA REVISIÓ DEL IIVTNU EN ELS CASOS ON
NO HAGI EXISTIT INCREMET REAL DE VALOR
ANTECEDENTS
1. Atès que per Sentència del Tribunal Constitucional, de data 16 de febrer de 2017,
s’han declarat inconstitucionals i nuls els articles 4.1, 4.2 a) i 7.4 de la Norma Foral
16/1989, de 5 de juliol, de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana del Territori Històric de Guipúscoa, però únicament en la mesura
que sotmeten a tributació situacions d’inexistència d’increments de valor.
2. Atès que la sentència del TC conté un mandat al legislador perquè porti a terme les
modificacions o adaptacions del règim legal de l’Impost sobre l’Increment del Valor
dels Terrenys de Naturalesa Urbana per tal que els supòsits d’inexistència d’increment
de valor dels terrenys de naturalesa urbana deixin d’estar-hi subjectes.
3. Atès que, si bé el TC encara no s’ha pronunciat sobre la regulació de l’IIVTNU
continguda al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), el text dels articles 107 i 110.4 d’aquesta
llei és pràcticament idèntic al de les disposicions de la norma foral de Guipúscoa
declarades inconstitucionals, raó per la qual podem preveure que el TC, quan s’hagi
de pronunciar sobre els esmentats articles del TRLHL que regulen el que popularment
es coneix com a pressupost sobre la plusvàlua, ho farà en termes equivalents als de la
Sentència de referència.
4. Atès que l’aplicació de la doctrina del TC podria comportar que els ajuntaments
haguessin de procedir a la devolució de quantitats liquidades en concepte d’IIVTNU en
relació a terrenys que no havien experimentat un increment de valor, com a
conseqüència d’una regulació estatal incorrecta els efectes negatius de la qual no
s’han d’assumir, en cap cas, pels ens locals afectats.
El ple de la Corporació per unanimitat, va adoptar els següents:
ACORDS:
PRIMER.- Instar el Govern de l’Estat perquè presenti, amb urgència, un projecte de llei
de modificació del TRLHL per la qual els supòsits d’inexistència d’increment de valor
del sòl deixin d’estar subjectes a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (IIVTNU) i situï el marc jurídic d’aquest impost en els termes
establerts a l’esmentada Sentència del TC.
SEGON.- Instar el Govern de l’Estat a incloure en la Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat per a 2017 una partida específica per compensar els ajuntaments, en el cas
que, per efecte d’una Sentència del Tribunal Constitucional, hagin de procedir a la
devolució de quantitats liquidades en concepte de l’IIVTNU aplicat en relació a terrenys
el valor dels quals no havia experimentat cap increment.
TERCER.- Promoure, juntament amb les entitats municipalistes, un debat públic al
voltant del finançament dels ens locals, amb l’objectiu que esdevinguin unes
administracions sostenibles econòmicament i puguin desenvolupar de forma eficient
les competències que els pertoquen.
QUART.- Que l’Ajuntament de Sentmenat, en els expedients iniciats a partir de la data
d’aquest acord els interessats puguin acreditar documentalment la manca d’increment
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real de valor dels terrenys per tal que l’Ajuntament no emeti la liquidació, sempre i
quan els serveis tècnics resolguin que ha quedat suficientment demostrat aquest
supòsit. Sempre que no es contradigui la normativa vigent.
CINQUÈ.- Dotar els recursos tècnics i humans necessaris per assessorar els
ciutadans en tot allò referent a la gestió i liquidació de l’impost sobre l’Increment de
Valors dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
SISÈ.- Notificar d’aquest acord al Govern de l’Estat, als diferents grups del Parlament
de Catalunya, del Congrés de Diputats i del Senat, a l’ACM, a l’FMC i a l' Organisme
de Gestió Tributaria local.
El Sr. Peñalver explica que compleix el compromís del seu programa electoral de
donar suport a les mocions d’altres grups en benefici dels ciutadans de Sentmenat.

El Sr. Torroja dóna les gràcies, diu que al tractar-se d’una moció conjunta vol dir unes
paraules. Vol donar les gracies al portaveu de ciutadans, al cap i a la fi ell va ser el
primer en presentar la moció. Nosaltres varem presentar una moció alternativa i al final
hem fusionat les dues mocions. És el model aprovat a altres pobles amb el suport de
diversos partits.

El Sr. Verneda diu que el seu grup votarà a favor.

El Sr. Sánchez manifesta que l’equip de govern està a favor de la moció presentada,
però tenim uns límits legals i tècnics com manifesta l’interventor de la casa. La
sentència del Tribunal Constitucional va afectar a la normativa de la Diputació en
l’àmbit foral de Guipúscoa, casualment l’article és idèntic a l’establert a la Llei
d’hisendes locals.
Normativament i segons diu la Direcció General de Tributs, en aquest supòsit,
esperem que canviï la normativa a la major celeritat possible. Actualment nomes es
pot jugar amb el tipus de la plusvàlua municipal que el tenim al màxim, el 30%, en el
supòsit que no hi hagi canvi de normativa. L’ajuntament pot no suspendre els
expedients sinó pactar mitjançant ordenances la reducció del tipus de la plusvàlua
municipal. Preveient que seria una merma en els ingressos futurs i com que podem
tenir de fer devolucions, caldria fer una disposició de fons sobre tot per les liquidacions
que no estan prescrites, només afectaria els 4 últims anys.
Al ser una moció de caràcter polític l’equip de govern està totalment d’acord. Votaran a
favor.
Pren la paraula el senyor interventor manifesta que segons l’informe d’intervenció si es
vota literalment el punt quatre de la moció no s’adaptaria a l’informe que recomana que
no s’aprovi el punt quart. L’informe no és vinculant.

El Sr. Torroja manifesta que és un informe valuós però no vinculant, creu que no
s’estaria incorrent en il·legalitat.
El senyor interventor respon que s’està instant a no emetre les liquidacions. A Sant
Quirze del Vallès ho explico a l’informe, es van trobar a la mateixa situació. Per sortir
de dubtes davant l’incertesa vaig fer la consulta a la Direcció General de Tributs van
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contestar que als ajuntaments no ens corresponia i qüestionava molt les resolucions
judicials de tribunals i dels jutjats que no liquidaven la plusvàlua. El problema és que té
més pes? La determinació de la base imposable o el fet imposable?. Segons la llei
d’hisendes locals, sempre hi haurà increment de valor. Els valors cadastrals en principi
no baixen i per tant hi haurà un increment de valor. Aquesta és la qüestió fonamental.
Malgrat això sembla evident i la Direcció General de Tributs va respondre que cal
aplicar el mateix criteri fins que hi hagi un canvi de la llei d’hisendes. El canvi es
produirà arran de la sentència, no sabem quan ni de quina manera. Fins que no hi hagi
el canvi de la llei, no aconsellaria deixar de liquidar. Podria ser una pèrdua de
recursos. L’informe no és vinculant, però la seva opinió és no deixar de liquidar. És un
impost més que qüestionable.

La senyora alcaldessa manifesta que encara que l’informe no sigui vinculant en aquest
cas i segons criteri d’un tècnic no d’un polític instem treure aquest punt quatre o que
consti en acta clarament que no farem res respecte aquest punt ja que sabem que hi
ha un informe no recomanable del senyor interventor de la corporació.

El senyor interventor diu que algun ajuntament va deixar de liquidar fins que es
resolgués, deixar de liquidar comporta pèrdua d’ingressos. El meu consell és continuar
amb la situació actual.

El Sr. Vilchez diu que el fet de rebaixar el tipus significaria també reduïr el tipus als que
tenen guanys i no tenen pèrdues. En segon lloc tinc el dubte, els ajuntaments ja sé
que no podem interpretar la llei que la tenim de complir però en aquest cas sabem o
preveiem que hi haurà sentències possiblement contra la normativa, l’ajuntament
tindrà sobre cost perquè caldrà que torni els diners més els interessos. No sé si es pot
deixar de liquidar perquè després tindrem de tornar-ho amb interessos.

El senyor interventor diu que dependrà si judicialment té raó. Recordo en el cas de
Guipúscoa s’ha tingut en compte el preu de venda, en canvi el valor del bé pot ser
superior al preu de venda. Caldrà tenir en compte al final que és té en consideració. La
rebaixa de tipus seria universal. Potser es podria matissar el punt quatre.
El Sr. Torroja diu que es podria afegir al punt quart a criteri de intervenció.

La Sra. Colomé indica que tenim un informe on ens adverteix, pensa que si es treu el
punt quatre, no afectaria a la moció.

El Sr. Vilchez diu que si s’aprova una moció contra Llei no es pot complir, li sembla bé
afegir seguint criteris de la intervenció, no es canvia la voluntat i es cenyeix a la Llei.
El Sr. Verneda diu que no hi ha micròfon a la taula tècnica i les intervencions dels
tècnics no es poden escoltar per la ràdio.

El senyor interventor diu que afegiria al punt quart “sempre que no es contradigui la
normativa vigent”.
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Passada la proposta a votació amb afegint al punt quatre “sempre que no es
contradigui la normativa vigent” s’aprova per unanimitat.
4.- INTERPEL·LACIONS, PRECS I PREGUNTES
La Sra. Mellinas diu que vol manifestar a la Sra. Olivé que ens hem adonat que no
figura el “logo de l’Ajuntament”, a la publicitat de la festa dels Tres Tombs repartida per
les cases. Quin és el motiu?.
L’any passat es va fer la Festa Holi, amb gran participació de públic. La farem aquest
any la festa Holi?
També volem saber perquè es va pagar el 2014 per “adelantat” el manteniment de tres
anys del Camí de Guanta, quan això no es pot fer i a més els manteniments no s’han
fet.

El Sr. Vilchez manifesta que en primer lloc vol fer una intervenció en relació al decret
60/2017 que és el decret del canvi de nom de CiU a PDeCAT. Veu que en el decret diu
que hi ha un informe de secretaria. M’agradaria veure’l, però com ja hem vist és
possible que l’informe sigui favorable. I com acabem de veure no sempre la llei va
acompanyada del sentit comú i la lògica. El PDeCAT és un partit de nova creació i no
inclou als antics socis de govern amb que es van presentar a les eleccions. Hi ha un
escrit que es va publicar a un diari digital i voldria llegir-ne un paràgraf on el Sr.
Espadaler quan va fer el tancament del partit d’Unió Democràtica va dir textualment
que: “Apelaba a los alcaldes y concejales que tienen en Catalunya a seguir ejerciendo
sus funciones con total normalidad hasta finales del 2019, hasta acabar el mandato
manteniendo la denominación de Unió en la nomenclatura de los grupos municipales y
supramunicipales”. Traslladava el seus agraïments als que han mantingut el
compromís amb el partit fins l’últim moment.
Vol dir que encara que tingui un informe favorable i sigui legal, crec que sembla poc
ètic. Primer perquè l’excusa era que els tres membres son del PDeCAT, ningú no diu
que demà no hi entri gent nova que no estigui d’acord.
Jo no sóc del PDeCAT, estem defraudant al votant a vostès els sembla molt bonic,
però la gent que ha votat, que és d’Unió Democràtica o simpatitzant ara queden fora
de l’ajuntament. No sé si és legal però com a mínim és poc ètic. Canviar el nom i
deixar fora a una gent que en el seu moment va votar unes sigles i ara no estan
inclosos en la denominació. Llegirem l’informe jurídic del secretari i si no ens sembla
convincent presentarem recurs al decret.
Pregunta per la tècnica que tenim contractada en territori per capítol II. En el moment
que es va produir la ruptura del govern anterior, en els dos plenaris previs a la Moció
de Censura, la senyora representant del partit socialista va preguntar pel tècnic i quant
temps duraria. Poc temps desprès tenen un altre tècnic també contractat per capítol II i
no tenim informació. Volem saber quan durarà el tècnic contractat per capítol II.
En relació a recursos humans tenim un correu que hem rebut del Comitè d’Empresa
que es queixa que no es convoca la mesa de negociació per tractar temes pendents,
entre ells el Calendari Laboral 2017. Pregunto perquè no es convoca. Demanem les
explicacions pertinents.
Una pregunta més, el concurs del Casal de Joves, l’altre dia es van obrir els sobres de
la plica i es va dir que el concurs no tenia cap part subjectiva i es tenia de resoldre. En
aquell moment es va parlar de requerir a l’empresa que va guanyar per veure si hi
havia una errada en el moment de transcriure els 50 anys de garantia proposats. No
sé si han contestat. És una cosa preocupant, la pregunta és: S’ha adjudicat?. No
s’adjudicarà per alguna raó?. Si s’adjudica a aquesta empresa l’obra costarà més
diners. Cal tenir en compte que aquesta empresa és una societat limitada unipersonal.
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Garantia de 50 anys d’un edifici?. És possible que en uns anys l’empresa no existeixi.
Ho dic per una raó molt senzilla, la prova la tenim en el que ha dit la companya del
Camí de Guanta es va pagar un manteniment que no es va fer. En aquest cas també
pagarem una garantia que no sabem si es farà. A l’escola bressol també va passar el
mateix, ens van fer un gol, al final l’obra no va ser com calia que fos. Són molts gols en
el tema dels concursos.
Crec Sr. Pacha, que vostè és part implicada. És el regidor. El que vull dir, és que
adjudicar un concurs que en el millor dels casos ens costarà diners i que serà més car
i en el pitjor dels casos, si no s’adjudica i acabem en el Tribunal de Contractes de la
Generalitat, potser perdrem la subvenció.
I perdrem especialment la credibilitat de l’Ajuntament davant les empreses que no
sabem quin parer tindran. Pregunta si s’ha parlat amb l’empresa, si l’obra s’ha
adjudicat, qui farà l’obra i que aclareixin el referent a la plica que es rocambolesca.

El Sr. Verneda pregunta pels comptadors d’aigua i vol saber si es segueix el protocol.
Pregunta en el cas que es posin comptadors que ens diguin quants, voldria tenir la
informació.
Veiem que a la façana de l’ajuntament hi ha la bandera de l’orgull gai. Ens agrada. El
que passa és que no sabem perquè s’ha posat. Entenem que quan es fa una cosa així
al nostre ajuntament és per una moció. Suposem que és fruit dels atacs constants que
pateix l’alcalde de Terrassa amb el qual ens solidaritzem. Ens hagués agradat saber el
perquè.
L’altra qüestió és el tema repetitiu de Sorea en relació a l’aigua. Es va fer una feina
amb intervenció de reclamar una sèrie de documentació de números. Va costar molt
que els portessin, els van portar incomplerts, es van tornar a demanar. El Sr.
interventor sabrà de que parlem. En un moment va semblar que teníem tota la
documentació i es pot estudiar en profunditat. Hi ha un lloguer de local que no se sap
perquè no s’estava cobrant, hi havia falta d’informació en aquest tema.
Volíem saber com està, si s’ha parlat amb Sorea i si han arribat a un acord.
Volíem saber com està l’assumpte dels rebuts de la Junta de Compensació del Pla
Parcial de Can Vilar. Es va enviar un primer avís no sabem si s’han girat els rebuts o
no, faltava fer el procediment administratiu i a dia d’avui no sabem si això s’ha fet.
Plaça Lluís Companys, hi havia un projecte per refer la Plaça i arranjar-la, en el
moment que va arribar la nova arquitecta va dir que aquest projecte tenia anomalies
amb el tema de la mobilitat perquè no tenia accessos per minusvàlids, s’havia de refer
i tornar a valorar perquè les qüestions econòmiques no semblaven adequades. Fa
temps que donem llargues, fa molt temps que esperen aquest arranjament que es
podria fer.
Suposem que ERC, que va ser la que va presentar les al·legacions al pressupost ja
farà una intervenció més extensa. Volem escoltar una resposta de l’equip de govern
més extensa, pensem que no va ser gaire correcte.

La Sra. Bargués pegunta a la regidora Sra. Castañeda per les analítiques de fongs
dels vestuaris dels pavellons esportius perquè han arribat queixes de diferents usuaris.
Volíem saber si tenim la informació disponible. Recorda que van demanar els ajuts de
llibres.

El Sr. Torroja diu que té quatre qüestions a fer, primer un tema recorrent, la Sala Ecus,
cada dia que passa és un problema de seguretat, aigües negres soscaven el subsòl i
minen els fonaments de l’edifici. No negarem que diferents regidors han fet esforços
per resoldre el tema però estem igual. No ha canviat res. S’ha abaixat el preu d’un
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pressupost però el tema de fons no canvia res, el problema principal és de seguretat.
Creiem que ha de ser la principal prioritat. Cal fer alguna cosa ja.
Respecte l’enllumenat públic crec que si no està del tot, gairebé ho està. Hem
presentat instàncies per demanar informació. El que demanaríem és que en un termini
d’un mes o dos poder tenir informació de l’estalvi. Hi anava un sistema de telegestió i
tenim les factures de cada quadre. És per demanar informació concreta de l’estalvi, és
el que tots estem esperant.
Del Casal de Joves, al fil del del que deia el regidor de l’Assemblea Ciutadana,
nosaltres vam estar a l’obertura de pliques, no sabem que passa amb els concursos a
Sentmenat. Valorem l’esforç que es va fer perquè els criteris fossin objectius i no
tinguéssim el problema que hi va haver en el de l’enllumenat. Entenem que hi va haver
una clàusula objectiva que es va interpretar d’aquella manera. Valorem la plica que
s’ha presentat, encara que lamentem que s’hagi tret una de les millores que es van
demanar. Però ens han “colat” el tema de la garantia. L’únic que demanem és que en
propers concursos no ens “colin” més temes com aquest de la garantia. Demanem al
pressupost que no ens tornin a “colar” aquest gol.
Per acabar voldria parlar de l’al·legació que es va presentar, el govern no ens va voler
contestar perquè és un tema incòmode. En altres Ajuntaments grups municipals han
presentat al·legacions i es contesten i ja està. Vostès tenen dificultats d’explicar a la
persona del carrer que per presentar-lo com a grup municipal no s’admeti i que si
l’hagués presentat la Sra. Josefa o el Sr. Manuel calia donar resposta. A partir d’aquí,
vull que consti en acta els paràgrafs més importants de la moció que es va presentar.
A continuació faré dos precs.
Dèiem: A l’informe econòmic financer i d’intervenció 2/2017 en relació a l’aprovació del
Pressupost General per l’exercici de 2017, a l’apartat a) de Personal corresponent a
l’apartat Estat de despeses, s’hi diu:
- A la valoració de la plantilla i d’acord a la relació de llocs de treball al seu dia
aprovada s’inclou com remuneració de caràcter fix i periòdic un determinat import en
concepte de productivitat.
Aquesta assignació és contrària a la normativa vigent prevista a l’article 5 del RD
861/1986. L’esmentada norma assenyala que el complement de productivitat es
destinarà a retribuir l’especial rendiment, l’activitat extraordinària i l’interès i iniciativa
en el desenvolupament del treball. Així mateix, aquestes quanties assignades no
podran originar cap tipus de drets individuals respecte a les valoracions corresponents
a períodes successius.
Considerant que:
- La subsanació d’aquesta assignació contrària a la normativa vigent que fa massa
anys que dura a aquest ajuntament requereix com a mínim d’una valoració complerta
dels llocs de treball que no afectaria només al complement de productivitat, i d’una
negociació amb la representació dels treballadors, essent tan la valoració com la
negociació processos complexos que requeriran mesos per arribar a un resultat final
que combini la justícia retributiva, la normativa vigent, i els drets dels treballadors,
- L’import elevat d’aquestes assignacions irregularment aplicades a aquesta proposta
de pressupost, d’un valor total com a mínim de valors en euros de sis dígits, pot portar
a conseqüències legals molt greus a qui segueixi donant la seva aprovació, tan per
activa com per passiva, a aquesta assignació irregular.
Aquest grup demana prorrogar els pressupostos del 2016. Evidentment ens referim al
2017. Demanem si al 2018 es pot presentar un pressupost amb la cosa arreglada.
Creiem que un any és el temps correcte per fer-ho. És un tema incòmode.
Faig dos precs en nom de la transparència volem que en el proper butlletí es dediqui
una pàgina per parlar d’aquest tema una meitat pel govern municipal, i una altra per
nosaltres. Preguem que no utilitzin una “argucia fiscal”, per no entrar a discutir un tema
del qual no els interessa parlar. Això no té res a veure amb el dret i és contrari als
principis de transparència, participació i retre comptes al poble. Recordar que ens
devem al poble de Sentmenat.
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La senyora alcaldessa diu que no ha entès el referent al butlletí.

El Sr. Torroja aclareix que voldríem fer-ho com un tema de debat. En diferents
butlletins es podria parlar de diferents temes. En aquest cas nosaltres parlaríem de
l’al·legació i vostès donarien resposta, expliquin perquè no han admès l’al·legació o no
ho diguin. Nosaltres direm la nostra. Demanem una pàgina del butlletí municipal una
meitat per vostès i una meitat per nosaltres. Debat sobre l’al·legació d’ERC en relació
als pressupostos 2017.

El Sr. Peñalver fa un prec, a la Comissió Informativa vostès ens van explicar que ja
estava tancada la partida d’inversions, el prec seria que ens puguem asseure i parlar
en que ens gastem el diner.

La Sra. Castañeda contesta a la Sra. Mellinas en relació a la Festa “HOLI” que va ser
una activitat de joventut, es va fer dins les activitats de l’estiu jove, va ser la festa de
tancament de l’estiu. De moment les activitats de l’estiu no les tenim programades.
Desconeixem si es tornarà a fer. Però ho tindré en compte.
De les analítiques contestarà el meu company.

El Sr. Gilgado comenta que estan fent gestions amb el departament de salut i fent les
revisions dels pavellons per veure en quina situació estan i quines mesures cal
prendre. No tenim constància de cap instància que hagi entrat en relació a aquest
tema. Si comentaris de la gent dels clubs. Les gestions les faran igualment. Sorprèn
que no hi hagi cap instància en aquest sentit.

La Sra. Bargués espera que no calgui que hi hagi instàncies, si cal diré a les persones
que tenen queixes que facin instàncies.

El Sr. Gilgado manifesta que en cas de haver fet una instància s’hagués avançat més.
El Sr. Pacha, agraeix a la Sra. Mellinas l’interès pel Camí de Guanta i les seves
reserves respecte si es va pagar un manteniment perquè no s’ha fet. No en sabia res.
Vostè ha dit que era del 2014. Fa uns mesos vostè va parlar del camí. Els serveis
tècnics van fer un informe de com s’havia deteriorat el camí, però no s’ha pogut
localitzar a la mercantil. Ho lamento, és una cosa del 2014 i ara el 2017 no s’ha trobat
sortida. També hi ha hagut altres regidors que podien haver-se preocupat.
El concurs del Casal de Joves, quan es va fer reunió ningú havia guanyat res. Hi havia
uns criteris objectius. En la mesa de classificació hi ha la puntuació atorgada pel tècnic
i s’ha demanat aclariment. Desprès s’adjudicarà. En qualsevol cas és una qüestió
tècnica, la puntuació és la que és. Els polítics no decidim res, tècnicament s’ha de fer
el que correspon legalment.
Respecte les quotes de Can Vilar, sap que el tema porta molts anys. En arribar ell a la
responsabilitat de la regidoria ho va reactivar. És una qüestió tècnica la tenen sobre la
taula els tècnics. Si no han enviat la quota cal resoldre-ho. Els terminis, pel que he
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llegit a l’informe no prescriuen, és un procediment tècnic, el que diguin i marquin. No
ho diu el regidor. Estem en aquest impàs.
De la Plaça Lluís Companys, realment no existeix tal projecte. És un aparcament i una
vorera, això és el que he trobat al departament. El govern vol fer una plaça, la Plaça
Lluis Companys, s’han demanat tres pressupostos a tres despatxos, tenim la valoració
i a la propera Junta de Govern s’adjudicarà el projecte. Serà una plaça peatonal de
plataforma única que tindrà uns aparcaments per minusvàlids, carrega i descarrega i
habilitarem una zona per més aparcaments, el principi fonamental és una plaça. En el
moment que es presenti l’avantprojecte podran dir la seva.
El tema Sala Ecus fem els esforços que fem, però més enllà del que he dit diverses
vegades perquè és repetitiu, ara tenim una cosa més urgent. Aquesta setmana ha
vingut la Diputació, en relació a l’accessibilitat i el terra, està pitjor.
Jo oferia a la comunitat de propietaris una possibilitat dins el projecte existent que era
rebaixar de l’ordre d’un terç el preu de les obres, però la comunitat diu que es culpa de
l’Ajuntament per les obres que es van fer fa 12 anys. Els tècnics diuen que no. Jo estic
en mig del criteri dels tècnics i el desig dels veïns que volen que nosaltres fem la
despesa. Es farà un informe i no parlarem com un propietari més, els farem venir a
l’ajuntament i tindrem un altre criteri. Estic d’acord amb vostè ja que cal donar-hi un
final. Mirarem si podem resoldre el tema.
Ja he contestat el tema del Casal de Joves no està adjudicat, s’ha classificat i demanat
documentació.

El Sr. Torroja expressa que ell ha dit que tinguin en compte el tema de la garantia.
Presentar 50 anys de garantia són coses “inversemblants”. No és res en contra del
govern en concret.

El Sr. Pacha diu que estem d’acord, és bo dir-ho per evitar-ho en properes licitacions.
Estem d’acord. Gràcies.
La Sra. Colome contesta al Sr. Vilchez en relació al comitè i perquè no ens hem reunit.
No sé si els han informat. Ens vem reunir vàries vegades, el novembre, el desembre,
pel gener i pel febrer. Reunions amb la Cap de Recursos Humans en dues ocasions.
El dia 16 de gener vem tenir també reunió. Hi ha hagut més reunions que la del mes
de novembre.
Va ser en l’ultima reunió que van dir que passaven a fer eleccions de representant dels
funcionaris. Nosaltres no podem intervenir a les eleccions sindicals. La tramitació fa
pocs dies que s’ha acabat amb el Departament de Treball. La qüestió és que fa una
setmana que tenim el nou delegat de funcionaris. Si demanen la mesa comuna el
calendari és pels dos col·lectius, només s’ha endarrerit per les eleccions.
Sorprèn que en el correu de que vostè parla hi hagi aquesta celeritat del calendari
laboral de l’any 2017. No sé si recorda una convocatòria que es va fer el dia 11 d’agost
passat amb tres temes i un tema era el calendari laboral. Aquest any estem al març.
Sorprèn la celeritat que s’utilitza o no. Vostès tenen accés directe a parlar amb el
Comitè i amb el representant dels funcionaris. Fins el dia 17 d’abril es podran
presentar instàncies per la nova plaça de Cap de Recursos Humans i Riscos Laborals,
sense Serveis Generals. Quan tinguem aquesta persona serà més fàcil treballar que
en aquest moment. Ara cal que algú de l’empresa contractada ens ajudi i per tant és
més lent. No tenim cap motiu per no reunir-nos. Consta formalment en una acta que
no podia fer-se sense el delegat de funcionaris.
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La Sra. Olivé contesta a la Sra. Mellinas sobre el tema dels “Tres Tombs”, vaig veure
que a la publicitat faltava un “logo” no era el de l’Ajuntament, era el logo de Protecció
Civil. Vaig fer la reclamació i vaig demanar que en els propers anys no passi. Ens ho
mirarem bé. L’altra pregunta ja està contestada per la regidora que tocava.
Contesta al Sr. Verneda sobre el tema de les tarifes, hem fet alguna reunió, s’havia
d’incorporar en el lloguer del local. Dir que s’ha fet una liquidació amb el lloguer del
local dels anys es va passar per tarifes
Ara estem pendents de la reunió per les tarifes. Em comprometo a fer-la i que abans
de l’estiu passaran les tarifes de l’aigua. S’ha acabat la inversió de la portada d’aigües
Ter Llobregat i per aquest motiu s’ha de canviar el sistema de tarifes. Pel que fa els
comptadors a tota persona que demana l’alta del comptador se li està donant.
Al Sr. Torroja comentar que a la Comissió Informativa vaig dir que el dia 21 de març
s’havia acabat la implantació de la inversió, fa 9 dies no tenim factures de mesos
complerts, ni podem donar explicacions de quin és l’estalvi.
El Sr. Torroja manifesta que la implantació ha durat uns mesos, dels quadres que es
van fer inicialment ja deuen tenir factures segur. Penso que amb el que s’ha fet ja es
podria començar a donar informació.
La Sra. Olivé respon que aquesta informació la voliem donar en el moment que estigui
implementat al 100% el servei. Esperem a l’estiu i podrem veure la comparativa. No
obstant parlant amb l’enginyer municipal ha comentat que es comença a notar alguna
cosa. Fem-ho al 100%. Esperem un parell de mesos i comparem.

El Sr. Sànchez diu respecte les al·legacions d’ERC, crec que ja vaig ser suficientment
clar a la Comissió Informativa. Dir que el govern en base a “argucias legals”, no ha
volgut contestar les seves al·legacions. Simplement si un tècnic ens diu que vostès
com a grup municipal no tenen legitimació activa necessària perquè han votat en
contra del pressupost. També podien fer les aportacions en el moment de negociar els
pressupostos. A part anteriorment havia votat a favor de pressupostos que tenien
aquesta condició, és un mal endèmic que volem solucionar. No entro en tema de
recursos humans, parlo com a regidor d’hisenda vostè diu que hem buscat la llei, la
sentència, l’article 171 de la llei d’hisendes locals per no contestar-lo a vostè. Si un
tècnic diu que no té legitimació activa perquè ha votat en contra ho crec i ja està, en
tot cas si vol explicacions, seran més tècniques que politiques, té l’interventor i el
secretari a la seva disposició. En relació al tema comunicació, vostè té dos mil
caràcters a la seva columna per posar el que millor consideri el seu grup. Gràcies.

El Sr. Verneda demana que s’aclareixi el torn de paraules ja que no acaben d’entendre
els torns d’aquest ple.

Pren la paraula la senyora alcaldessa, respon al Sr. Vilchez en relació a la tècnica del
capítol II. Vostè era regidor de recursos humans quan es va convocar la plaça de Cap
de Serveis Tècnics i Arquitecte Municipal. És una persona que va aprovar les
oposicions per cobrir la plaça de Cap de Serveis Tècnics i Arquitecte Municipal. Era la
tercera, la primera ara té la plaça, al segon se’l va requerir va dir que treballava en un
altre lloc i no l’interessava i per tant va entrar la tercera. Caldria que contestin
exactament el procés que es va fer per la contractació de l’arquitecte, que va ser-hi en
el temps quan es feia l’oposició i desprès va ser-hi uns mesos més. Exactament seria
interessant que diguin el perquè es va agafar aquest i no un altre. I si es va fer la
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trucada a les persones que són al col·legi d’arquitectes. Perquè s’agafa aquesta
arquitecta?. Ja ve de temps. És cert que hi havia molts projectes pendents, vostè està
preocupat pel Casal de Joves però a 28 d’octubre no estava aprovat el que és
necessari per poder fer la licitació. Al final, si tots els treballs tècnics no es fan no es
podrà dur a terme cap projecte urbanístic, faci un llistat dels projectes aprovats o no i
veurà si és necessària aquesta treballadora. Respecte al Casal de Joves han dit el
malament que s’ha fet. En aquest cas torno a donar suport als treballadors de
l’ajuntament, jo he treballat en licitacions, la llei de contractes no és fàcil. Al final hi ha
molta gent treballant, la part tècnica i administrativa. La llei de contractes és
complicada. No hauria de ser tan fàcil criticar el treball dels altres.
Respecte al tema de la bandera es va passar a “Informacions de presidència” de la
Comissió Informativa prèvia al plenari on es va passar una declaració en contra de la
homofòbia i feia referència al Sr. Jordi Ballart. També es van saber diversos incidents
com els de Berga, es va parlar a l’equip de govern i vam creure convenient donar
suport al col·lectiu LGTIB amb una bandera al balcó. En la documentació de la
Comissió Informativa hi havia informació de la declaració.
Respecte a l’al·legació d’ERC al pressupost reitero el que ha dit el Sr. Sánchez. No es
una decisió política, dir que és una decisió política quan és una decisió tècnica és
manipular. Perquè al final jo no decideixo, ni faig les lleis especifiques. Sorprèn el tema
de la productivitat que ara es parli que és il·legal. Quan en els informes posa que és
“un reparo no suspensivo”. Per tant, cal ser curosos amb el vocabulari que utilitzem.
No és el mateix “reparo no suspensivo” que il·legal. És un tema que ve de fa 20 anys,
tots tindrem la part de culpa. Esperem resoldre-ho aviat, també estem en negociacions
amb Diputació. És una cosa que coneixem de fa molts anys i ha passat per tothom.
Crec que cal ser una mica més curosos.
El Sr. Vilchez diu que cada vegada que es demana explicacions a aquest govern
sempre se la carreguen els tècnics. El regidor de territori diu que ho tenen d’aclarir els
tècnics, a vostè li han fet un gol. Digui el que digui. Vostè desmenteix als tècnics.
El tècnic va dir que no hi havia condicions subjectives. Amb la qual cosa, els punts que
sortien de les condicions objectives, a mi ja em surt qui ha sortit adjudicatari. Que està
pendent d’adjudicar? Vostès diguin el que vulguin, a 31 de desembre s’ha de tenir la
ultima certificació d’obres. Jo ja sé qui ha guanyat, l’empresa que va ofertar els 50
anys de garantia. Si no s’adjudica presentarà recurs. Si presenta recurs i ho paralitza
tindrem un problema en el moment de justificar. No dono la culpa als tècnics, he dit
que el concurs s’ha fet malament, la culpa és dels politics. Justifiquin que una empresa
que és una societat limitada unipersonal dóna 50 anys de garantia. Tenim l’antecedent
del Cami de Guanta vostè ha dit que no troba l’empresa que es va comprometre a fer
el manteniment. Vostè trobarà aquesta empresa dintre de 50 anys?. Els han “colat un
gol per l’esquadra” i això és responsabilitat política. Això és un tema greu. S’ha fet un
concurs, si no tenim coneixements suficients calia assessorar-se millor. No preocupa
tant el fet que l’adjudicació sigui o no sigui adequada sinó la imatge davant les altres
empreses, van quedar amb cara de quadre. No és “gafe”, és mala gestió. Vostès no
han gestionat bé aquest concurs i ens costarà diners.
Pel que fa a recursos humans nosaltres vam aprovar l’ampliació de dies de permís i
de dies de vacances i faltaven les festes oficials. És va enviar una carta i en les
següents reunions es va seguir parlant. Només transcric el que m’han passat en un
correu, el comitè diu que el 21 de març va demanar una reunió i que no s’ha contestat,
que no s’ha convocat al comitè. L’any passat es van aprovar els dies de festa, dies de
“moscosos” i dies de “permís”. Aquest any ni tant sols s’ha confirmat si tindran aquests
dies. Estem al mes de març i no s’ha confirmat. Algú podria necessitar aquests dies.
Només faltava per confirmar les festes locals.
Pel que fa a la tècnica de territori, nosaltres vam contractar un senyor en base a uns
pressupostos i es va escollir el més assequible, teníem tres pressupostos. Vam agafar
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un tècnic perquè el tècnic de territori es va jubilar. Ens van recordar que teníem un
tècnic per capítol II. Va ser el temps de traspàs de funcions del que s’havia jubilat a la
nova tècnica. I ara he preguntat quan temps durarà. Demano quin criteri i no m’ha
contestat el temps que durarà.
La imatge que hem donat per futures contractacions a les empreses, alguna que es va
presentar com la que va fer l’escola bressol no sap si es tornarà a presentar en algun
concurs.

El Sr. Verneda manifesta respecte els comptadors de l’aigua que no es referia a les
obres. Ja sé que si es demana una llicència es posa el comptador, anava per serveis
socials i preguntava per si s’havia posat un comptador d’acord amb el protocol que es
va aprovar i ho pregunto perquè li ha arribat que es denega a una usuària que ho ha
demanat i que va ser usuària del pis d’urgència social, per tant entenc que compleix
els barems. Ho pregunto perquè arriba l’estiu, el que passarà és que les persones que
compleixen els barems i no se’ls posa el comptador punxaran l’aigua i ompliran les
piscines i el consum el pagarem entre tots.
I per això pregunto perquè es deneguen si és pels barems. Vull saber si es fa o no es
fa.
Respecte de la bandera, hem llegit al plenari multitud de manifestos o mocions
condemnant la xenofòbia, el racisme, els atacs a les persones homosexuals, els
subscric. Ja he començat dient que veia perfecte que la bandera sigui al balcó. Per
nosaltres pot quedar-se per sempre.
Dic, que cada vegada que s’ha volgut penjar una bandera s’ha passat un acord pel
plenari. Vostès diuen que ho van decidir com equip de govern, hagués tingut més força
si ens ho haguessin dit nosaltres també ens haguéssim sumat. Com més siguem més
força farem en contra dels atacs a les persones homosexuals. Podia haver-hi una nota
a la pagina web. Ens solidaritzem amb l’alcalde de Terrassa que està patint per això.
Una ultima qüestió, avui hem viscut un plenari molt desordenat, voldríem que tingui
més ordre, torns de paraula quan toca i les rèpliques quan toquen. A part ens
agradaria que el to de la senyora alcaldessa fos d’alcaldessa, ens fa l’efecte que cada
cop que parla puja molt el to i crispa el plenari, nosaltres també ens crispem. Pensem
que l’alcaldessa ha de tenir un to més suau, ha de dir el que pensa en un to més suau,
més amable.

El Sr. Torroja diu que vol fer unes puntualitzacions respecte l’al·legació al pressupost.
L’informe parla d’assignació contrària a la normativa, estem parlant d’un tema de més
de 500.000 euros. Veig tres senyors que ho han aprovat una vegada sent govern, tres
que ho han aprovat tres, un senyor que ho ha aprovat 20 vegades i tres senyors i
senyores que ho han aprovat 9 vegades, jo quatre vegades. Vostès políticament han
decidit no contestar les al·legacions, els informes d’intervenció i de secretaria, no son
vinculants, ha estat una resposta política, basada en el que vostès vulguin, però una
decisió política. Reiterem l’argúcia legal. Posarem exemples basats en preceptes
legals. S’ha sabut que la jutgessa d’Olot que va exigir que parlessin en català els
advocats i un gran tribunal per indefensió no ha entrat en el fons de la qüestió, la
sentència de l’adolescent de les piulades cap un personatge com Carrero Blanco,
jurídicament han utilitzat aquesta eina. La inhabilitació d’un diputat per posar les urnes.
Vostès han seguit la línia d’aquests despropòsits. Haurien d’haver contestat les
al·legacions, s’han de recolzar en informes de tècnics però ha estat una decisió
política no contestar les al·legacions.
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El Sr. Pacha diu al Sr. Vilchez que no ha donat les culpes als tècnics, si la qüestió son
les bases les fan els tècnics, s’aproven per junta de govern i consten a l’acta, si les ha
llegit i les veia tan malament perquè no avisava.
La senyora alcaldessa diu en referència a la licitació que mai s’ha posat en qüestió el
procediment, depèn dels tècnics. L’informe que classifiqui és el de la cap de serveis i
arquitecte municipal, es qüestionarà aquest informe. Si s’ha fet alguna cosa malament,
hi ha processos molt complicats tots som humans, tampoc seria tota la culpa de la
persona que treballa l’expedient. A mi em preocupa el casal de joves vaig dir durant
molt temps que s’havia de licitar, hi va haver varis problemes, el 28 d’octubre no
estava fet el plec tècnic. On estava vostè amb les seves preocupacions.
Respecte els comptadors i el protocol, a l’anterior ple es va explicar que és diferent la
legalitat vigent que un protocol, l’expedient administratiu no només es l’informe de
serveis socials, a més s’ha de tramitar un expedient i saber si la casa ocupada és d’un
gran tenidor o particular, s’ha de fer un expedient administratiu el que no es pot fer mai
és posar els comptadors a dit sense l’expedient ni sense l’informe de serveis on es
digui que la persona està en vulnerabilitat social. És el que mai s’ha s’hauria d’haver
fet.
El Sr. Vilchez manifesta que ell el 28 d’octubre estava resolent les al·legacions al
projecte, no es va licitar al seu dia perquè hi havia al·legacions pendents i també
estàvem pendents d’un informe de l’ACA, no sap si se’n recordarà perquè vostè poc
temps abans estava al govern i no s’assabentava de res, perquè quan un esta fent
aquagym no s’entera de les coses d’aquí dintre, tots sabem on estava a les deu del
matí i li seguiré recordant.

La senyora alcaldessa expressa que les faltes de respecte no es toleren en el ple,
crida al Sr. Vilchez a l’ordre és una manca de respecte, és vostè irrespectuós i mal
educat, finalitza el ple.

El Sr. Vilchez diu que se li ha retirat la paraula

La senyora alcaldessa respon que li retira la paraula per la manca d’educació en
aquest ple.

La senyora alcaldessa aixeca la sessió quan falten cinc minuts per dos quarts de deu
del vespre de la qual s’estén la present acta que autoritzen amb la seva signatura
l’alcaldessa i la secretària accidental en dóna fe.
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