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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE
DEL DIA 25 D’OCTUBRE DE 2018
A la sala de plens de l’Ajuntament de Sentmenat, quan són dos quarts de vuit del vespre
del dia vint-i-cinc d’octubre de dos mil divuit 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’alcaldessa Sra. Núria Colomé i Rodríguez,
assisteixen a la sessió els regidors Sr. Eusebio Pacha Risco, Sra. Montserrat Rueda
Miralles, Sr. Jordi Gilgado Ortiz, Sr. Laureano Gutiérrez Agudo, Sra. Josefina Olivé
Bonilla, Sr. Joan Sánchez i Selles, Sr. Marc Verneda Urbano, Sr. José Manuel Vilchez
Rendon, Sra. Lidia Mellinas Galmés, Sr. Jordi Torroja Fontanet, Sr. Jordi Mercader i
Soler i Sr. José Peñalver Canovas.
Actua com a secretari el titular de la corporació Sr. Gonzalo LLuzar i López de Briñas,
assistit de la Sra. Ana Belén Morejón Gómez, cap de secretaria. Assisteix l’interventor
Sr. Cristian Mas Font.
Comprovat el quòrum d’assistència per la presidència s’obre la sessió.
Seguidament es passa a desenvolupar els assumptes compresos a l’ordre del dia.
1.- DESPATX D’OFICI
1.1. APROVACIÓ ACTES
Es posa a consideració dels assistents, per la seva aprovació, l’acta del ple del dia
27 de setembre de 2018.
Passades a votació són aprovades per unanimitat.
1.2.- DECRETS
Número Decret

Resum

Data

DECRET ALCALDIA 2018-0384
DECRET ALCALDIA 2018-0385
DECRET ALCALDIA 2018-0386
DECRET ALCALDIA 2018-0387
DECRET ALCALDIA 2018-0388

Decret casament
Decret interinitat Escola Bressol
Decret devolució de fiança (obres)
Decret convocatòria C.I. 19-09-18
Decret avançament paga extraordinària
desembre
Linies fonamentals 2019.Resolució
Alcaldia
Pagament alcaldia accidental agost
2018
Decret ajuda oftalmològica JPH
Decret secretària accidental agost
Decret ajudes oftalmològiques J.J.N
Decret rescissió i quitança A.P.P
Convocatòria Ple 27-09-18
Sol·licitar prorroga grades camp futbol

14/09/18
14/09/18
17/09/18
17/09/18
19/09/18

DECRET ALCALDIA 2018-0389
DECRET ALCALDIA 2018-0390
DECRET ALCALDIA 2018-0391
DECRET ALCALDIA 2018-0392
DECRET ALCALDIA 2018-0393
DECRET ALCALDIA 2018-0394
DECRET ALCALDIA 2018-0395
DECRET ALCALDIA 2018-0396

19/09/18
20/09/18
20/09/18
20/09/18
20/09/18
20/09/18
24/09/18
24/09/18
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DECRET ALCALDIA 2018-0397
DECRET ALCALDIA 2018-0398
DECRET ALCALDIA 2018-0399
DECRET ALCALDIA 2018-0400
DECRET ALCALDIA 2018-0401
DECRET ALCALDIA 2018-0402

DECRET ALCALDIA 2018-0403
DECRET ALCALDIA 2018-0404
DECRET ALCALDIA 2018-0405
DECRET ALCALDIA 2018-0406
DECRET ALCALDIA 2018-0407
DECRET ALCALDIA 2018-0408
DECRET ALCALDIA 2018-0409
DECRET ALCALDIA 2018-0410
DECRET ALCALDIA 2018-0411
DECRET ALCALDIA 2018-0412
DECRET ALCALDIA 2018-0413
DECRET ALCALDIA 2018-0414
DECRET ALCALDIA 2018-0415
DECRET ALCALDIA 2018-0416
DECRET ALCALDIA 2018-0417
DECRET ALCALDIA 2018-0418
DECRET ALCALDIA 2018-0419
DECRET ALCALDIA 2018-0420
DECRET ALCALDIA 2018-0421
DECRET ALCALDIA 2018-0422
DECRET ALCALDIA 2018-0423
DECRET ALCALDIA 2018-0424
DECRET ALCALDIA 2018-0425
DECRET ALCALDIA 2018-0426
DECRET ALCALDIA 2018-0427
DECRET ALCALDIA 2018-0428
DECRET ALCALDIA 2018-0429
DECRET ALCALDIA 2018-0430
DECRET ALCALDIA 2018-0431
DECRET ALCALDIA 2018-0432
DECRET ALCALDIA 2018-0433

Comunicació prèvia d'obres - Enrajolar
pati amb gres, 66 m2
Comunicació prèvia d'obres
Comunicació prèvia d'obres
Decret devolució de fiança (obres i
residus)
Decret devolució de fiança (obres i
residus)
Aprovació memòria valorada i sol·licitud
PC per a l'execució d'actuacions
d'abastament en baixa per a l'any 2018
Decret major responsabilitat neteja
viària
Decret major responsabilitat OAC
Decret complement IT ELLN
Proposta decret renúncia nínxol
Decret de la convocatòria
Decret hores extraordinàries personal
laboral
Decret delegació matrimoni
Decret ajuts socials i llibres
Decret despeses desplaçaments
Decret major responsabilitat PL
Decret Gratificacions i nocturnitat
Policia Local
Decret Plus Presència i Puntualitat
0001 Proposta resolució
0001 Proposta resolució
0001 Proposta resolució
Decret nomenant provisional
interventor
Decret nòmines setembre
Resolució contractació obres
climatització biblioteca
Sol·licitar pròrroga biblioteca
1611 Resolució ajust subvenció per
menjador d'escoles bressol
Decret POL Agent cívic
Resolució aprovació conveni Boscos
Nets
Decret Pla Ocupació Agent Cívic
Delegació matrimoni
Decret compareixença
Decret Oficial 1ª FSG
Decret excedència forçosa BNM
Decret reducció 1 terç jornada cura de
fill
Decret prorroga tresorer municipal
Resolució d'incoació d’expedient
sancionador
Convocatòria Junta Govern Local 1010-18

24/09/18
24/09/18
24/09/18
24/09/18
24/09/18
25/09/18

25/09/18
25/09/18
25/09/18
25/09/18
25/09/18
25/09/18
25/09/18
25/09/18
25/09/18
25/09/18
26/09/18
26/09/18
26/09/18
26/09/18
26/09/18
26/09/18
27/09/18
28/09/18
28/09/18
28/09/18
28/09/18
28/09/18
01/10/18
01/10/18
05/10/18
08/10/18
08/10/18
08/10/18
08/10/18
09/10/18
09/10/18
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Resolució d'incoació d expedient
sancionador. Expedients sancionadors
en matèria d'animals
Resolució d'incoació d expedient
sancionador. Expedients sancionadors
en matèria d'animals
Resolució d'incoació d’expedient
sancionador. Expedients sancionadors
en matèria d'animals
Resolució d'incoació d’expedient
sancionador. Expedients sancionadors
en matèria d'animals
Resolució d'incoació d’expedient
sancionador. Expedients sancionadors
en matèria d'animals
Resolució d'incoació d’expedient
sancionador. Expedients sancionadors
en matèria d'animals
Resolució d'incoació d’expedient
sancionador. Expedients sancionadors
en matèria d'animals

09/10/18

Tancament compte a justificar ITVs
Tancament compte a justificar
Desplaçaments
Aprovació de liquidacions - setembre
Decret de Reconeixement i Ordenació
de pagaments Setembre 2018 - 4
Decret d'aprovació relació AD's núm.
28
Tancament compte a justificar ARPA I
Decret de Reconeixement i Ordenació
de pagaments Setembre 2018 - 5
Decret padró escola bressol setembre
2018
Aprovació padró SAD gener-juny 2018
correcció

13/09/18
13/09/18

DECRET POLICIA LOCAL 2018-0047
DECRET POLICIA LOCAL 2018-0048
DECRET POLICIA LOCAL 2018-0049
DECRET POLICIA LOCAL 2018-0050

Acord incoació 18039001
Acord incoació 18040143
Acord incoació 18040770
Acord incoació 18041183

19/09/18
25/09/18
27/09/18
08/10/18

DECRET RRHH 2018-0114

09/10/18

DECRET URB TERRITORI MEDI AMB
2018-0093

Resolució d'incoació d’expedient
sancionador. Expedients sancionadors
en matèria d'animals
Requeriment d'esmenes devolucions
de fiança d'obres

DECRET URB TERRITORI MEDI AMB
2018-0094

Requeriment d'esmenes devolucions
de fiança d'obres

24/09/18

DECRET ALCALDIA 2018-0434

DECRET ALCALDIA 2018-0435

DECRET ALCALDIA 2018-0436

DECRET ALCALDIA 2018-0437

DECRET ALCALDIA 2018-0438

DECRET ALCALDIA 2018-0439

DECRET ALCALDIA 2018-0440

DECRET COMPTABILITAT 2018-0126
DECRET COMPTABILITAT 2018-0127
DECRET COMPTABILITAT 2018-0128
DECRET COMPTABILITAT 2018-0129
DECRET COMPTABILITAT 2018-0130
DECRET COMPTABILITAT 2018-0131
DECRET COMPTABILITAT 2018-0132
DECRET COMPTABILITAT 2018-0133
DECRET COMPTABILITAT 2018-0134

09/10/18

09/10/18

09/10/18

09/10/18

09/10/18

09/10/18

14/09/18
19/09/18
24/09/18
25/09/18
27/09/18
03/10/18
05/10/18

24/09/18
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DECRET URB TERRITORI MEDI AMB
2018-0095
DECRET URB TERRITORI MEDI AMB
2018-0096

Requeriment d'esmenes devolucions
de fiança d'obres
Incidències a la via pública Comunicats desperfectes a la via
pública

24/09/18
04/10/18

1.3. DONAR COMPTE DECRET
1.3.3 .- DECRET D’ALCALDIA 390/2018
1.4.- DONAR COMPTE ACORDS DE JUNTES DE GOVERN
Es dóna compte dels acords adoptats per les Juntes de Govern Local ordinàries en les
sessions dels dies 12 i 26 de setembre de 2018.
2.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE LES BASES D‘EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
DEL 2018.
Atès que en data 23 de desembre de 2017, es va procedir a publicar en el BOE el Reial
Decreto 1040/2017, de 22 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 635/2014,
de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de
pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el
procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, prevists en la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Atès que el mencionat Reial Decret, modifica la metodologia de càlcul del període mitjà
de pagament. En l’Exposició de motius, es recull el següent:
Així mateix, s'ajusta la metodologia de càlcul del període mitjà de
pagament a proveïdors, aclarint la manera en el qual s'han de computar els dies
de pagament, així com els dies pendents de pagament, quan es requereixi
l'aprovació de la corresponent certificació d'obra, sigui necessari acreditar la
conformitat amb els béns lliurats o serveis prestats o no resulti d'aplicació un
procediment d'acceptació o comprovació dels béns o serveis prestats.
Vist el text de la modificació de la metodologia de càlcul es el següent:
S'entendrà per nombre de dies de pagament, els dies naturals transcorreguts des de:
a)
La data d'aprovació de les certificacions d'obra fins la data de
pagament material per part de l'Administració.
b)
La data d'aprovació dels documents que acreditin la conformitat
amb els béns lliurats o serveis prestats, fins avui de pagament material
per part de l'Administració.
c)
La data d'entrada de la factura en el registre administratiu, segons
consti en el registre comptable de factures o sistema equivalent, fins avui
de pagament material per part de l'Administració, en els supòsits en els
quals o bé no resulti d'aplicació un procediment d'acceptació o
comprovació dels béns o serveis prestats o bé la factura es rebi amb
posterioritat a l'aprovació de la conformitat.

AL-0007-00

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

5
Vist l’informe favorable de Intervenció, emès en data de 11 d’octubre de 2018.
El Ple de la Corporació, va adoptar els següents acords:
Primer.- Incorporar a l’article 27.- Reconeixement i liquidació d’obligacions, punt
tercer, de les Bases d’Execució del Pressupost, el paràgraf següent:
A efectes del càlcul del Període mig de pagament, per les certificacions d’obres
es tindrà en compte l’inici del còmput en el moment de la seva aprovació; pel que fa a
les factures l’inic del còmput serà la data de l’acord d’aprovació de les obligacions que
inclourà també l’aprovació del document que manifesta la conformitat amb els béns
integrats o serveis prestats.
De tal forma que la redacció de l’article 27 de les Bases D’execució del Pressupost,
quedaria de la forma següent:
Article 27.- Reconeixement i liquidació d'obligacions
La factura serà, amb caràcter general, el document necessari per al reconeixement de
l'obligació, la fase “O” de despeses, havent-se d'observar els preceptes següents:
1. Les factures expedides pels proveïdors o contractistes es lliuraran al registre
general de la Corporació en els 30 dies naturals següents a l’entrega efectiva
dels béns o a la finalització de la prestació del servei, essent trameses, un cop
registrades, a la Intervenció Municipal perquè es procedeixi al seu registre
comptable al Registre de factures.
2. Una vegada comprovades i registrades les factures per part de la Intervenció
Municipal en el subsistema comptable corresponent, es faran arribar al centre
gestor corresponent per a ser conformades. Aquest acte implica que el servei o
subministrament s'ha executat d'acord amb les condicions contractuals.
3. Les factures, una vegada conformades, es tornaran a Intervenció, en el termini
màxim de quinze dies a comptar de la recepció per part del servei gestor
corresponent per a la seva fiscalització, comptabilització i aprovació per l'òrgan
competent.
A efectes del càlcul del Període mig de pagament, per les certificacions d’obres
es tindrà en compte l’inici del còmput en el moment de la seva aprovació; pel
que fa a les factures l’inici del còmput serà la data de l’acord d’aprovació de les
obligacions que inclourà també l’aprovació del document que manifesta la
conformitat amb els béns entregats o serveis prestats.
4. La constància de l'aprovació de les factures es materialitza per mitjà de la
diligència i la firma del secretari general municipal, que han de constar en la
mateixa factura o en el llistat d'aprovació elaborat per la Intervenció General
Municipal.
5. Si alguna factura té problemes per a ser conformada, el responsable del
departament de compres o del serveis trametrà un escrit a la Intervenció
Municipal on exposi les causes de la disconformitat, i tramitarà paral·lelament
amb el proveïdor la seva anul·lació o l'abonament segons que correspongui.
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6. Els certificats d'obra hauran de presentar-se conjuntament amb la factura
corresponent.
7. Les factures aprovades es remetran a la Tresoreria municipal, perquè d'acord
amb el Pla de disposició de fons aprovat, procedeixi al seu pagament.
8. Totes les factures hauran de contenir les dades següents:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificació clara del deutor, tant si és d'Ajuntament, com si és d'un
organisme autònom.
Identificació del proveïdor.
Número de la factura.
En els casos en què la compra hagi estat tramitada pel Departament
Centralitzat de Compres, s'especificarà el número de comanda emesa
pel mencionat Departament, com a justificant de l'orde de compra; en la
resta de casos, s'haurà de detallar el servei prestat i el centre gestor al
qual va destinat.
Centre gestor que va efectuar l'encàrrec.
Import facturat amb anterioritat a càrrec de la mateixa comanda.
Descripció del subministrament o serveis.
Direcció.
NIF.
Compte bancari on realitzar el pagament.
Segell o firma de l'empresa.
Data.
Import facturat.
En la factura figurarà desglossat l'import l'IVA.

A partir del 15 de gener de 2015, de conformitat amb la disposició final octava de la Llei
25/2013, de 27 de desembre d’impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures en el Sector Públic, tots els proveïdors que hagin lliurat béns o
prestat serveis a l’Administració Pública poden expedir i remetre factura electrònica. En
tot cas, estan obligades a l’ús de la factura electrònica i a la seva presentació a través
del punt general d’entrada que correspongui les entitats següents:
•
•
•
•
•
•

societats anònimes;
societats de responsabilitat limitada;
persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin
nacionalitat espanyola;
establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol
en els termes que estableix la normativa tributària;
unions temporals d’empreses;
agrupació d’interès econòmic, agrupació d’interès econòmic europea, fons de
pensions, fons de capital de risc, fons d’inversions, fons d’utilització d’actius, fons
de regularització del mercat hipotecari, fons de titulització hipotecària o fons de
garantia d’inversions.

Podran estar excloses d’aquesta obligació de facturació electrònica les factures que
siguin per import igual o inferior a 5.000 euros.
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Segon.- D’acord amb els arts. 168 i següents del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora d’Hisendes locals, una
vegada aprovada inicialment la modificació pel Ple, exposar al públic durant 15 dies,
durant els quals els interessats podran examinar-la i presentar al·legacions. En cas de
que no es presentin reclamacions, la modificació s’entendrà definitivament aprovada;
en cas contrari, el ple disposarà d’un mes per a resoldre-les.
De totes les intervencions en queda constància en el següent enllaç:
Http://sentmenat.videoacta.es/?pleno=20181025&punto2
Passada a votació és aprovada per nou vots a favor, tres en contra i 1 abstenció.
Vots a favor: PDeCAT, PSC, PP, ERC.
Vots en contra: ACS.
Abstencions: CD’s.
3.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 2019
Atesos els articles 15 a 27 i 41 a 48 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Atès el que disposa el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en
els seus articles 15 al 19, procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances
Fiscals reguladores dels tributs locals.
Atès que concretament l’article 16 del text legal esmentat determina que els acords de
modificació i aprovació de les Ordenances hauran de contenir la nova redacció de les
normes afectades i les dades de la seva aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Vista la necessitat de modificar les Ordenances Fiscals de 2019 acreditada als informes
dels departaments
Vist l’informe d’Intervenció de data de 11 d’octubre de 2018.
El Ple de la Corporació, per la majoria que requereix la llei, va adoptar els següents
ACORDS
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2019 i següents les modificacions de
les Ordenances Fiscals que a continuació es relacionen:
-1. Impost sobre Béns Immobles.
-4. Impost sobre Increment de Valor de Terreny de Naturalesa Urbana.
-5. Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
-14 Preus Públics per la prestació dels serveis de l’Escola Bressol Municipal.
-15 Taxa per la utilització dels serveis i instal·lacions municipals.
-20 Preus Públics per la realització de programes del Casal d’Estiu, Escola d’Adults,
Centre d’Ensenyament Musical, Activitats Esportives i Altres Activitats
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-24. Taxa per la prestació del servei d’ajut a la llar (SAD).
Segon.- Mantenir la vigència de les Ordenances fiscals no ressenyades en els acords
precedents fins que no s’acordi la seva modificació o derogació.
Tercer.- Sotmetre aquest acord a exposició pública, mitjançant anunci al Butlletí Oficial
de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de trenta dies
hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el
Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe, en els termes previstos a l’article 18 del Text Refós de la LIei d’Hisendes Locals,
podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els
acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Quart.- Publicar l’acord definitiu del text íntegre de la modificació de les Ordenances en
el Butlletí Oficial de la Província, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2019, i
regiran mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
Cinquè.- Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de
modificació d’Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin
aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’art. 2.) del Decret 947/1994,
de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments
de Governació i d’Economia i Finances.
De totes les intervencions en queda constància en el següent enllaç:
http://sentmenat.videoacta.es/?pleno=20181025&punto3
Passada a votació és aprovada per 7 vots a favor i 6 abstencions.
Vots a favor: PDeCAT, PSC, PP.
Abstencions: ACS, ERC, CD’s

4.- PROPOSTA D’INCREMENT GLOBAL DE LES RETRIBUCIONS DE TOT EL
PERSONAL
“ Vist que està constituïda la Mesa General de Negociació de matèries comunes (en
endavant MGNmc) de l’Ajuntament de Sentmenat, amb la representació sindical de
CCOO, UGT i aleshores SPP-CAT, actualment SPL-CME, de conformitat amb els
resultats obtinguts en les darreres eleccions sindicals a l’empara de la legitimitat
atorgada per l’article 36 del text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic,
aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, (en endavant TREBEP), en
relació amb l’àmbit de negociació recollit a l’article 37.1.c), del citat text refós, ha
endegat, procés negociador sobre l’increment salarial per a l’any 2018 d’aplicació als
empleats públics de l’Ajuntament de Sentmenat.
Vist el procés de negociació efectuat amb data 21.09.208 convocada la MGNmc a les
13:30 hores en sessió a la sala de plens de l’Ajuntament de Sentmenat, la corporació i
les seccions sindicals de CCOO i SPL-CME, han arribat amb data 10 d’octubre de 2018,
a l’Acord que a continuació es transcriu:
“D’acord amb l’Article 18.2 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals
de l’Estat per a l’any 2018 (en endavant LLPGE2018), l’Ajuntament de Sentmenat
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realitzarà un increment global de les retribucions de tot el personal de l’1,5% respecte a
les vigents a 31 de desembre de 2017 i de manera retroactiva des de l’1 de gener de
2018. D’acord amb el mateix articulat, també es realitzarà un altre 0,25% d’increment
salarial amb efectes d’1 de juliol de 2018.
Pendent la negociació de l’increment salarial addicional del 0’2/0’3% d’acord amb el que
disposa la LLPGE2018”.
Vist l’Informe-proposta de Recursos Humans amb data 11 d’octubre de 2018.
Vist l’informe emès per la Intervenció general.
Vist que existeix crèdit adequat i suficient per imputar aquesta despesa al Capítol 1.
El Ple de la Corporació, per la majoria que requereix la llei, acordà:
Primer. Aprovar l’increment global de les retribucions de tot el personal de l’1,5%
respecte a les vigents a 31 de desembre de 2017 i de manera retroactiva des de l’1 de
gener de 2018. Aprovar també un altre 0,25% d’increment salarial amb efectes d’1 de
juliol de 2018.
Segon. Aplicar la pujada salarial a les aplicacions pressupostàries corresponents del
Capítol 1 atès que hi ha crèdit adequat i suficient per vinculació jurídica al Capítol 1.
Tercer. Notificar aquest acord als representants dels i les treballadores d’aquest
Ajuntament.”
De totes les intervencions en queda constància en el següent enllaç:
http://sentmenat.videoacta.es/?pleno=20181025&punto4
Passada a votació és aprovada per 11 vots a favor i 2 abstencions.
Vots a favor: PDeCAT, PSC, PP, ACS, CD’s.
Abstencions: ERC

5.- MOCIÓ PEL CANVI DE NOM DE LA PLAÇA CONSTITUCIÓ PER LA PLAÇA 1
D’OCTUBRE.
“El dia 1 d’octubre de 2017, malgrat tots els entrebancs, el referèndum convocat i
organitzar pel govern legítim de la Generalitat es va fer. Es va fer perquè el va convocar
i organitzar el govern amb el suport de la majoria parlamentària legítima del Parlament
de Catalunya, però també es va fer per un fet extraordinari.
A tots els municipis de Catalunya, a Sentmenat, als més petits i als més grans, hi va
haver gent, molta gent, moltíssima gent, que va defensar els col·legis electorals. Sense
aquesta mobilització gegantina no hagués estat possible. Liberals, conservadors,
comunistes, socialdemòcrates, anticapitalistes, tots, junts, ho van fer possible.
I tot, malgrat les amenaces de l’Estat als membres del govern i a la gent que va defensar
els locals electorals i va anar a votar. Gent que van ser els primers a rebre les
conseqüències. Ningú oblidarà mai les agressions de la policia espanyola i la guàrdia
civil a gent pacífica que volia votar. Votar!!!!
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Ara mateix, la totalitat dels membres d’aquell govern són presos polítics, exiliats, o en
llibertat provisional pendents de judici. Amb l’acusació evidentment falsa de rebel·lió. Al
codi penal espanyol organitzar un referèndum no és delicte, i molts menys un delicte
que comporti fins a 30 anys de presó.
El nom dels carrers de Sentmenat, com els de qualsevol municipi, no és una qüestió
tancada. Canvis polítics de gran magnitud o esdeveniments excepcionals, provoquen
que una part important de la ciutadania demani el canvi del nomenclàtor municipal.
Qüestió que cal resoldre democràticament.
Centenars de ciutadans han signat pel canvi de nom de la plaça de la Constitució pel de
Plaça 1er d’octubre. I cal que els donem resposta.
En memòria dels esdeveniments de l’1 d’octubre i com a resposta a la recollida de
signatures de ciutadans de Sentmenat, el Ple de l’Ajuntament de Sentmenat acordà:
1.- El canvi de nom de la Plaça de la Constitució pel de Plaça 1 d’octubre de 2018”.
De totes les intervencions en queda constància en el següent enllaç:
http://sentmenat.videoacta.es/?pleno=20181025&punto5
Passada a votació és aprovada per 8 vots a favor i 5 en contra.
Vots a favor: PDeCAT, ACS, ERC.
Vots en contra: PSC, CD’s, PP.

6.- INTERPEL.LACIONS, PRECS I PREGUNTES
De totes les intervencions en queda constància en el següent enllaç:
http://sentmenat.videoacta.es/?pleno=20181025&punto6
La senyora alcaldessa aixeca la sessió quan són les 22,35 hores de la qual s’estén la
present acta que autoritzen amb la seva signatura l’alcaldessa i el secretari en dóna fe.
Document signat electrònicament
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