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SESSIO ORDINARIA DE PLE 1ª Convocatòria 

 
Data: 20 de març de 2017 
 
Hora d’inici: 19:30 hores 
 
Alcalde-President: Sr. Miquel Solà i Navarro (ERC-AM) 
  
Regidors assistents:  Sra. Dina Pérez i Ramos (ERC-AM) 
   Sr. Jordi Riera i Heredia (ERC-AM)  
   Sr. Josep Estradé i Calmet (GIC-FEM COLLBATO-E) 
   Sra. Maria Teresa Casanovas Archs (CiU) 
   Sra. Ana Úbeda Vázquez (IND)(SdeC-CP) 

Sra. Concepció Alsina Solé (SdeC-CP) 
   Sr. Josep Maria Martín Jorge (SdeC-CP) 
   Sr. Salvador Valls Cuello (SdeC-CP) 

Sra. Júlia Pons Obiols (IND) (SdeC-CP) 
   Sr. Jordi Serra i Massansalvador (GIC-FEM COLLBATO-E)-regidor no 
adscrit. 
 
 
Regidors absents que han excusat la seva assistència: Cap 
 
Regidors absents que no han excusat la seva assistència: Cap 
 
Secretaria: Pilar Ferrer Garrido, la qual fa constar que el Ple es constitueix vàlidament per 
existir el quòrum legal establert a l‟art. 90.1 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, 
Reglament d‟Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
La sessió ha estat convocada amb caràcter ordinari amb el següent ordre del dia: 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de ple ordinari celebrat en data 16 de 
gener de 2017. 
2.- Donar compte Decrets d’alcaldia. 
3.- Donar compte d’acords adoptats en Junta de Govern Local. 
4.- Donar compte del canvi de denominació del Grup Municipal de CiU, per passar a 
denominar-se PDeCAT.  
5.- - Donar compte dels escrits rebuts d’Esquerra Unida i Alternativa, de MES, Moviment 
d’Esquerres i de Procés Constituent, en relació a la manca de reconeixement de la 
representació i dels escrits presentats sota les seves sigles per part del regidor Sr. Jordi 
Serra i Massansalvador. 
6.- Proposta d’aprovació definitiva compte general 2015 
7.- Proposta de resolució reclamació presentada pels Socialistes de Collbató, contra la 
modificació de crèdit num. 16/2016. 
8.- Proposta de modificació ordenança fiscal num.  25-Taxa per la prestació de serveis a 
la piscina municipal. 
9.- Proposta d’aprovació del Protocol d’adhesió-Xarxa de Memòria Democràtica del Baix 
Llobregat. 
10.- Moció conjunta que presenten els grups municipals d’ERC-AM, GIC-FEM 
COLLBATÓ-E, PdeCAT i SdeC-CP, de suport a les resolucions del Consell Consultiu de 
la Gent Gran del Baix Llobregat. 
11.- Moció conjunta que presenten els grups municipals d’ERC-AM, GIC-FEM 
COLLBATÓ-E, PdeCAT i SdeC-CP, per demanar la millora urgent dels serveis de salut 
dels usuaris de l’àrea d’influència de la Fundació Hospital Sant Joan de Deu de Martorell. 
12.- Moció conjunta que presenten els grups municipals d’ERC-AM, GIC-FEM 
COLLBATÓ-E, PdeCAT i SdeC-CP, d’adhesió al Pacte Nacional pel referèndum. 
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13.- Moció conjunta que presenten els grups municipals d’ERC-AM, GIC-FEM 
COLLBATÓ-E, PdeCAT i SdeC-CP, per l’acollida immediata a Catalunya de persones 
refugiades i migrants. 
14.- Moció conjunta que presenten els grups municipals d’ERC-AM, GIC-FEM 
COLLBATÓ-E, PdeCAT i SdeC-CP, 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. 
15.- Moció que presenta el Grup Municipal dels SdeC-CP, relativa a la sol.licitud de l’inici 
urgent dels processos de concertació territorial amb els municipis en matèria 
d’ocupació. 
16.- Moció que presenta el Grup Municipal dels SdeC-CP, per recuperar places 
residencials per a gent gran i centres de dia als municipis. 
17.- Donar compte renuncia del càrrec de Regidora de la Sra. Júlia Pons i Obiols.  
18.- Donar compte renuncia del càrrec de Regidora de la Sra. Dina Pérez Ramos. 
19.- Precs i preguntes. 
 
El Sr. alcalde dona la benvinguda als Srs. regidors i públic assistent. 
 
Abans d‟iniciar el primer punt de l‟ordre del dia, el Sr. alcalde assabenta que el regidor Sr. Jordi 
Serra ha presentat tres propostes de resolució que demana siguin incloses en l‟ordre del dia del 
present ple ordinari, prèvia votació de la urgència. 
 
Informa el Sr. alcalde que, de conformitat amb el disposat a l‟art. 106 de la Llei municipal que 
diu que els grups o un mínim de tres membres de la corporació poden presentar al ple 
propostes de resolució per a debat i votació i donat que al no ser el Sr. regidor grup polític no 
ha presentat les propostes amb el mínim exigit, per tant, no les pot admetre. 
 
Afegeix el Sr. alcalde que aquesta condició ja li va ser informada, de fet, tenim dos informes 
que conclouen el mateix. 
 
El Sr. J. Serra diu que en altres plens s‟han presentat propostes de resolució i han estat 
admeses. 
 
El Sr. alcalde respon que eren presentades per grups polítics. 
 
El Sr. J. Serra demana que consti en acta que l‟alcalde es nega a incorporar aquestes 
propostes presentades. 
 
El Sr. alcalde l‟assabenta que aplica el que diuen els informes jurídics. 
 
 
Tot seguit el Sr. alcalde passa a tractar el primer punt de l‟ordre del dia. 
  
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de ple ordinari celebrat en data 16 de 
gener de 2017. 
 
El Sr. alcalde pregunta si algun regidor ha de formular esmenes o modificacions a l‟acta de ple 
celebrada el dia 16 de gener de 2017. 
 
Demana la paraula el Sr. Serra qui diu que a la primera pagina, on consta la relació de regidors 
assistents, apareix la referència a la seva persona com a regidor no adscrit. En aquest sentit, 
tal i com va dir en el darrer ple, ha sol·licitat que no consti com a regidor no adscrit ja que per la 
existència de grups s‟ha de constituir i en aquest ajuntament no estan constituïts, per tant, no 
admet la referència com a regidor no adscrit i en conseqüència, com que no s‟ha modificat  
l‟acta anterior ha de constar el seu vot en contra. 
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Admesa la modificació proposada, es rectifica l‟acta anterior en el sentit indicat. 
 
Sotmesa a votació, l‟acta de la sessió del tractat ple ordinari celebrat en data 16 de gener de 
2017 resta aprovada amb 10 vots a favor, d‟ERC-AM, GIC-Fem Collbato-AM, CiU i SdeC-CP i 
el vot en contra del Sr. J. Serra. 
  
 
2.- Donar compte Decrets d’alcaldia. 
 
 
Es dóna compte al Ple del següent Decret d‟Alcaldia: 
 
 
“Decret  d’Alcaldia núm. 11/2017 

Considerant que no resulta possible complir, abans de 31 de desembre, els tràmits necessaris 
perquè el Pressupost del proper exercici entri en vigor l'1 de gener de 2017.  

 
Vist l‟informe de Secretaria-Intervencio de data 25 de gener de 2017, sobre la pròrroga per a 
l'any 2017 del Pressupost municipal actualment en vigor. 

 
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb 
l'establert en els articles 169.6 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 21.4, segon paràgraf, del Reial 
decret 500/1990, de 20 d'abril, pel present, 

 

RESOLC 

 
Primer.- Procedir a la pròrroga el pressupost per a l'any 2017 amb el contingut assenyalat en 
informe de Secretaria-Intervenció de data 25 de gener de 2017 que s‟adjunta al present Decret 
i que és el resultant, el resultant de l'aplicació als crèdits inicials del Pressupost d‟ingressos de 
2016 els ajustos a la baixa que han d'efectuar-se sobre els crèdits inicials del Pressupost 
anterior, a fi que no es prorroguin els crèdits recollits per l'article 21.2 del Reial decret 500/1990, 
de 20 d'abril, essent el Pressupost d'ingressos prorrogat d‟un import de 4.498.431,54 euros i el 
Pressupost de despeses prorrogat d‟un import de 4.402.684,79 euros. 
 

Segon.- Donar compte de la present Resolució al Ple de la corporació en la propera sessió que 
celebri.” 

 
El Sr. J. Serra diu que a l‟informe de secretaria-intervencio, en principi hi veu una reducció 
d‟ingressos previstos en la partida de coves, respecte l‟any passat de 70.000 euros i pregunta 
per que aquesta previsió no es considera prorrogable i altres si. 
 
El Sr. alcalde respon que si mantinguéssim la mateixa previsió d‟ingressos que l‟any passat ens 
estaríem enganyant, en aquest cas apliquem una reducció en la previsió d‟ingressos per 
prudència i per que sabem que no els tindrem. 
 
El Sr. J. Serra demana que consti en acta que s‟ha produït modificació pressupostaria amb 
aquesta prorroga. 
 
Els Srs. regidors es donen per assabentats. 
 
 
3.- Donar compte d’acords adoptats en Junta de Govern Local. 
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Es dóna compte al Ple dels següents acords adoptats en les sessions de Junta de Govern 
Local que s‟indiquen: 
 
Acord adoptat en Junta de Govern Local de data 6 de febrer de 2017 
 
 
“Aprovació de la borsa de treball d’educadors/es infantils, per ordre de puntuació, fruït 
del procés selectiu que ha tingut lloc a l’Ajuntament de Collbató i la contractació de les 
dues persones amb puntuació més alta. 
 
Antecedents: 
 
1. La Junta de Govern Local de 18 de juliol de 2016, va acordar aprovar les bases i 

convocatòria d‟una borsa de treball per cobrir necessitats concretes prioritàries de caràcter 
temporal i/o vacants sobrevingudes amb caràcter temporal d‟ Educador/a de la Llar 
d‟Infants l‟Abellerol. 
 

2. Entre els dies 14/11/2016 i 11/01/2017 s‟han realitzar les proves corresponents a aquest 
procés selectiu segons les bases aprovades. 
 

3. En data 12 de gener de 2017 el Tribunal Qualificador d‟aquest procés emet acta amb el 
resultat del procés, proposant a l‟òrgan competent la declaració de la borsa de treball, 
d‟acord amb el següent ordre de puntuació: 

 

Final NIF 
PUNTUACIÓ 

TOTAL 

165M 13,95 

610E 13,10 

829G 13,00 

086E 12,35 

193W 11,35 

178X 8,90 

584F 8,60 

974Y 8,30 

177V 7,85 

958J 7,50 

846N 7,10 

405D 6,75 

013J 6,25 

 
4. En data 24 de gener de 2017, el servei de Recursos Humans de l‟ajuntament de Collbató, 

rep informe emès per la tècnica d‟educació i la directora de la llar d‟infants Abellerol, el qual 
indica la necessitat de contractar un/a educador/a, atès que actualment tenen dues mestres 
de la llar amb jornada reduïda per cura de fill i hi ha previsió de la incorporació de dos 
infants més a la llar durant el mes de febrer. 

 
5. La Sra. N.A.G., educadora a la llar d‟infants, es troba en situació de baixa de maternitat, la 

qual finalitza el dia 15 de març de 2017, tenint dret al gaudi de les vacances corresponents 
a l‟any 2016 i havent sol·licitat la compactació de la lactància.  Actualment està contractada 
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la Sra. A.S.C. per cobrir la baixa maternal fins a la finalització del procés selectiu 
d‟educadors/es infantils. 

 
Fonaments de Dret: 
 
1. Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l‟educació infantil i els 

requisits dels centres. 
 

2. Articles 15. 1 b) de Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 de octubre, pel qual s‟aprova el 
text refós de la Llei de l‟Estatut dels treballadors. 

 
3. Decret d‟Alcaldia 74/2015 sobre delegació de competències atribuïdes a l‟Alcaldia en favor 

de la Junta de Govern Local segons art. 21 i 23 de la Llei 7/85, de 2 d‟abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local. 
 

Per tot l‟anteriorment exposat, 
 
La Junta de Govern Local adoptà els següents acords: 
 
Primer: APROVAR la borsa de treball d‟educadors/es infantils per a la Llar d‟Infants Abellerol, 
segons el següent ordre: 
 

Final NIF 
PUNTUACIÓ 

TOTAL 

165M 13,95 

610E 13,10 

829G 13,00 

086E 12,35 

193W 11,35 

178X 8,90 

584F 8,60 

974Y 8,30 

177V 7,85 

958J 7,50 

846N 7,10 

405D 6,75 

013J 6,25 

 
 
Segon:  CONTRACTAR a la Sra. G.N.O, amb NIF xxx165M, qui ocupa la posició número 1 de 
la borsa, mitjançant contracte laboral eventual, com a educadora infantil a la llar d‟infants 
Abellerol, a jornada completa,  des del dia 8 de febrer de 2017 i fins al dia 26 de juliol de 2017. 
 
Tercer:  APROVAR la continuïtat del contracte de treball que vincula a la Sra. A.S.C., amb NIF 
xxx610E, amb aquesta corporació, atès que està a la posició número 2 de la borsa, fins a la 
reincorporació al seu lloc de treball de la Sra. Nerea Acosta Giménez, o en tot cas, fins a la 
data màxima del dia 26 de juliol de 2017. 
 
Quart.- COMUNICAR aquest acord als representants dels treballadors. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades. 
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Sisè.- DONAR compte d‟aquest acord al Ple Municipal en la propera sessió que se celebri.” 

 

 

Acord adoptat en Junta de Govern Local de data 20 de febrer de 2017 
 
 
“Nomenament de la Sra. S.B.V. com a funcionaria interina per a l’execució de programa. 
 
 
Antecedents: 
 
1. En data 1 de setembre de 2016, i un cop realitzat el procés selectiu corresponent d‟acord 

amb el disposat a l‟art. 10.2 del R.D.L.5/2015, de 30 d‟octubre, es va nomenar la Sra. S. B. 
V., com a funcionària interina, per un termini de sis mesos, per a realitzar les tasques de 
prospectora d‟empreses, per haver obtingut la puntuació més alta en el procés selectiu 
convocat per a la contractació de personal i desenvolupament de serveis que es 
consideren prioritaris, en el marc del pla d‟ocupació local subvencionat per la Diputació de 
Barcelona.  
 

2. Prèviament, la tècnica de promoció econòmica va elaborar, al juliol de 2016, una proposta 
de treball de prospecció d‟empresa la qual establia diferents fases i accions i proposava un 
calendari per a la seva execució prevista en sis mesos. L‟objectiu d‟aquest projecte era 
promoure l‟apropament entre teixit empresarial, els emprenedors i l‟ajuntament, en un marc 
d‟intermediació per conèixer quines són les seves activitats principals del sector 
empresarial del municipi, definició del sector al que es dediquen, identificació de les 
demandes, el seu mercat i la demanda laboral. A més es proposava disposar d‟un directori 
actual de totes les activitats industrials, comercials o de serveis de Collbató així com la 
detecció de necessitats i dades de contacte. 
 

3. En data 20 de febrer de 2017, la tècnica municipal de promoció econòmica ha emès 
informe on indica que la prospectora d‟empresa ha presentat memòria del treball realitzat a 
les empreses de Collbató durant el període comprés entre l‟1 de setembre i el 17 de febrer 
de 2017, posant de manifest que no s‟han pogut realitzar totes les fases previstes en el 
termini de sis mesos, vista la manca de dades de base per poder realitzar les tasques 
assignades. 
 

4. Amb la finalitat d‟assolir un treball complet i útil per als objectius proposats, la regidoria de 
promoció econòmica considera necessari la continuïtat del projecte detallat anteriorment i 
recomana aprofitar els coneixements de la persona que ha engegat el projecte, així com la 
identificació per part de les empreses del referent del projecte. 
 

5. El període estimat per la regidoria de promoció econòmica per a la finalització d‟aquest 
projecte es considera en sis mesos. 
 

6. Altrament i en el marc de la Promoció empresarial del municipi, l‟Ajuntament ha sol·licitat 
un ajut extraordinari per poder dur a terme una intervenció de millora de les infraestructures 
de serveis i comunicacions al polígon de Les Ginesteres, devenint necessària la seva 
definició. 
 

7. Atès que existeix dotació pressupostària al Capítol 1 del pressupost per cobrir la despesa 
d‟aquesta contractació. 
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Fonaments de Dret: 
 
1. Art. 10.c. del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d‟octubre, pel qual s‟aprova el text refós 

de la Llei de l‟Estatut Bàsic de l‟Empleat Públic. 
 
2. Decret d‟Alcaldia 74/2015 sobre delegació de competències atribuïdes a l‟Alcaldia en favor 

de la Junta de Govern Local segons art. 21 i 23 de la Llei 7/85, de 2 d‟abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local. 
 

Per tot l‟anteriorment exposat, 
 
La Junta de Govern Local adoptà els següents acords: 
 
Primer:  APROVAR el programa “Promoure l‟apropament entre teixit empresarial, els 
emprenedors i l‟ajuntament, en un marc d‟intermediació per conèixer quines són les seves 
activitats principals del sector empresarial del municipi, definició del sector al que es dediquen, 
identificació de les demandes, el seu mercat i la demanda laboral” per donar continuïtat a les 
tasques iniciades mitjançant finançament de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon: NOMENAR interinament a la Sra. S.B.V., amb NIF xxx350K, per a l‟execució temporal 
de programa, com a prospectora d‟empreses, a partir del dia 1 de març de 2017 i per un 
període de sis mesos, amb les retribucions corresponents al grup C1, complement de destí 16 i 
complement específic 413,11€ 
 
Tercer: NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada i al departament de promoció 
econòmica. 
   
Quart:  COMUNICAR aquest acord al representant del personal funcionari. 
 
Quart.- DONAR compte d‟aquest acord al Ple Municipal en la propera sessió que se celebri.” 

 

 
 
Acord adoptat en Junta de Govern Local de data 13 de març de 2017 
 
 
“Contractació de la Sra. P.R.U. com a educadora social. 
 
Antecedents: 
 
1. La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 27 de febrer de 2017, va acordar aprovar 

la constitució de la borsa de treball d‟educadors/es socials i la proposta de contractació de 
la persona amb la puntuació més alta, per cobrir el lloc de treball d‟educadora social 
mitjançant contracte laboral a jornada parcial, d‟acord amb les bases del procés selectiu 
aprovades en data 17 d‟octubre de 2016. 
 

2. En data 6 de març de 2017, la persona proposada per a la contractació com a educadora 
social, per ser la que ha obtingut la puntuació més alta, presenta instància (RE 751), on 
sol·licita sigui acceptada la seva renúncia a la contractació proposada, atès que actualment 
està treballant. 

 

3. En data 8 de març de 2017, des del servei de Recursos Humans  es procedeix a avisar per 
ordre de puntuació a la següent persona integrant de la borsa d‟educadors/es socials, i es 
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proposa a la Sra. P.R.U., amb NIF xxx934M, qui ocupa la posició número 2, per cobrir el 
lloc de treball esmentat. 
 

6. Existeix consignació pressupostària per a la contractació d‟un/a educador/a social. 
 

Fonaments de Dret: 
 

1. Bases específiques per a la convocatòria de concurs - oposició lliure per a la provisió 
mitjançant contracte laboral d‟interinitat, d‟un lloc de treball d‟educador/a social, i per a la 
creació d‟una borsa de treball per cobrir necessitats urgents i inajornables que es 
produeixin amb posterioritat, aprovades per Junta de Govern Local el 27 d‟octubre de 2016. 
 

2. Articles 15. 1 c) de Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 de octubre, pel qual s‟aprova el 
text refós de la Llei de l‟Estatut dels treballadors. 

 
3. Decret d‟Alcaldia 74/2015 sobre delegació de competències atribuïdes a l‟Alcaldia en favor 

de la Junta de Govern Local segons art. 21 i 23 de la Llei 7/85, de 2 d‟abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local. 
 

Per tot l‟anteriorment exposat, 
 
La Junta de Govern Local adoptà els següents acords: 
 
Primer: PROPOSAR la contractació de la Sra. P.R.U., amb NIF xxxx934M, com a educadora 
social, mitjançant contracte d‟interinitat a temps parcial, 30 hores/setmana, a partir del dia 10 
d‟abril de 2017 i fins a la provisió definitiva del lloc de treball. 
 
Segon: NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada i als representants del personal 
laboral. 
 
Tercer: PUBLICAR aquest acord als BOP. 
 
Quart.- DONAR compte d‟aquest acord al Ple Municipal en la propera sessió que se celebri.” 
 
La Sra. Alsina diu que en algun d‟aquests acords es parla de retribucions i en altres no i 
pregunta per que. 
 
El Sr. alcalde diu que en aquests moments no li pot dir, però no hi ha cap mena 
d‟intencionalitat. 
 
La Sra. Úbeda diu que han vingut a mirar un expedient i s‟ha trobat amb les actes del tribunal, 
algunes signades, altres no; en algun cas hi ha la proposta d‟alcaldia però troba a faltar que hi 
hagi l‟informe d‟intervenció que acrediti de quina partida pressupostaria surt la despesa. 
 
El Sr. alcalde diu que s‟imagina que esta parlant del contracte de la Sra .S.B., al que la Sra. 
Úbeda respon que si. 
 
El Sr. alcalde assabenta que la tècnica de Recursos Humans està de baixa i per la tramitació 
d‟aquest expedient es va sol·licitar la motivació de la contractació que es proposava a la 
tècnica i també un projecte que definís les tasques a realitzar. 
 
La Sra. Úbeda diu que l‟informe tècnic ha de dir per que es contracta com a funcionari interí i 
no com a laboral, per exemple, per que son situacions que es consoliden per manca de 
justificació. 
 
Aprofita la Sra. Úbeda per sol·licitar fotocopia dels expedients. 
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El Sr. J. Serra diu que en la mateixa línia del manifestat per la regidora, informa que també ha 
vist l‟informe tècnic. Es tracta d‟un contracte de sis mesos que s‟acaba i entén que caldria fer 
nova convocatòria, a més cal anar amb compte per que potser persones que no es varen 
presentar en el seu dia per que era un contracte de sis mesos, hi haguessin sabut que era de 
dotze mesos, s‟haurien presentat. 
Està d‟acord amb la regidora que hauria de figurar la partida d‟ón es finança aquesta despesa i 
afegeix que, simplement, és poc clar i caldria justificar. 
 
La Sra. Casanovas intervé i informa que aquest programa que es composa de diverses 
accions, es va iniciar per sis mesos però no ha donat temps a finalitzar-lo ja que no hi havia 
base de treball realitzat i s‟ha partit de zero. Quan es va valorar la necessitat de finalitzar-lo es 
va estimar que, en termes d‟eficiència era més interessant que ho continués la persona que ho 
havia iniciat ja que si s‟incorporava una persona nova, s‟havia d‟invertir temps en el traspàs 
d‟informació, per això es va considerar mes eficient que fos la mateixa persona. 
 
Pel que fa al finançament, ha sortit del capítol 1 
 
La Sra. Úbeda demana que es faci un informe per saber de quina partida surt el finançament i 
que consti en tots el expedients. 
 
Els Srs. regidors es donen per assabentats. 
 
 
4.- Donar compte del canvi de denominació del Grup Municipal de CiU, per passar a 
denominar-se PDeCAT.  
 
En data 1 de juliol de 2015, la Sra. Maria Teresa Casanovas i Archs va formalitzar davant 
l‟Ajuntament la voluntat expressa de pertànyer al Grup Municipal de Convergència i Unió de 
Collbató, designant portaveu del grup.  
 
En data 26 de gener de 2017,  la regidora única del Grup Municipal de Convergència i Unió 
presenta escrit en el què sol·licita es tingui per presentada la seva petició de canvi de nom del 
grup polític municipal, per passar a denominar-se Grup Municipal de Partit Demòcrata 
“PDeCAT” 
 
La posició de la Junta Electoral Central té reiteradament declarat que els assumptes referits a 
la creació, disolució o denominació dels grups municipals són questions de règim local i no 
electoral, de tal manera que no són competència de la JEC. 
 
L‟art. 50.3 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, estableix “Només el regidor o els 
regidors d‟una mateixa llista electoral poden constituir grup municipal”; altrament l‟art. 50.2 de la 
mateixa norma disposa que cada llista electoral que obtingui representació a l‟ajuntament pot 
formar grup municipal. 
 
Atès que l‟escrit presentat manifesta que la Federació de Convergència i Unió es troba en un 
procés de dissolució essent l‟acció política d‟aquesta federació substituïda per la nova formació 
Partit Demòcrata Europeu Català explicitant que la petició es formula en virtut de l‟acord de 
transitorietat aprovat en data 8 de juliol de 2016 per Convergència Democràtica de Catalunya. 
 
Tenint en compte que la denominació proposada és signada per la única representant del Grup 
Municipal de Convergència i Unió i que la denominació resultant no indueix a confusió amb la 
denominació de la resta de grups municipals representats en el sí d‟aquesta Corporació. 
 
Atès que no hi ha impediment legal per modificar la denominació d‟un grup polític municipal, pel 
present es dona compte a l‟Ajuntament Ple de la modificació de la denominació del Grup 
Municipal de Convergència i Unió (CiU), que ha passat a ser de GRUP MUNICIPAL DEL 
PARTIT DEMÒCRATA –PDeCAT. 
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El Sr. J. Serra diu que enten que és el mateix que PDeCAT està tramitant pel canvi de nom a 
diferents municipis i, en aquest sentit vol dir dues coses: Una, que no cal el canvi de nom 
perquè no hi ha grups municipals constituïts i segona, demana que consti en acta que l‟informe 
de l‟ACM diu literalment que “El grup també hauria de quedar desvinculat del partit polític com a 
tal. És a dir els partits polítics son entitats privades que es regeixen per la Llei de partits i els 
seus Estatuts, i en canvi els grups, podríem dir que son fórmules organitzatives dels càrrecs 
electes en el marc del règim de funcionament de les Corporacions Locals i els seus òrgans 
col·legiats, que com s‟ha encarregat de determinar la Junta es sotmeten al règim local”. 
 
Els Srs. regidors es donen per assabentats. 
 
 
5.- - Donar compte dels escrits rebuts d’Esquerra Unida i Alternativa, de MES, Moviment 
d’Esquerres i de Procés Constituent, en relació a la manca de reconeixement de la 
representació i dels escrits presentats sota les seves sigles per part del regidor Sr. Jordi 
Serra i Massansalvador. 
 
Atenent a la petició formulada per Esquerra Unida i Alternativa, Procés Constituent i Moviment 
d‟Esquerres, es dona compte als Srs. regidors dels escrits rebuts d‟aquestes formacions en els 
què assabenten a aquest Ajuntament de la manca de reconeixement de la representació del 
regidor Sr. Jordi Serra i Massansalvador de les seves formacions així com la manca de 
reconeixement dels escrits que pugui presentar amb la rúbrica de les seves sigles. 
 
El Sr. alcalde pregunta al Sr. J. Serra si té res a dir, al que el Sr. J. Serra respon que no, son 
assumptes interns. 
 
Els Srs. regidors es donen per assabentats. 
 
 
6.- Proposta d’aprovació definitiva compte general 2015. 
 
Reunida la Comissió Especial de Comptes en data 30 de gener de 2017, en el qual es van 

examinar els estats comptables corresponents a l‟exercici econòmic de 2015, i sobre els quals 

la Comissió de Comptes hi va donar conformitat, amb el vot en contra del regidor Sr. Jordi 

Serra i Massansalvador; donant-se per assabentada del seu contingut, com acredita l‟acta de la 

Comissió. 

 

Havent procedit a la preceptiva publicació del Compte General de l‟exercici 2015 mitjançant 

inserció d‟anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 3 de febrer de 2017 i a la web 

municipal en data 31 de gener de 2017, sense que durant el període d‟exposició pública s‟hagi 

presentat cap reclamació ni al·legació al respecte. 

 

Vist el disposat a l‟art. 212 del RDL 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de 

les Hisendes Locals, es proposa als Srs. Regidors l‟adopció del següent acord: 

 

Primer.- Aprovar definitivament el Compte General de l‟exercici 2015. 

 

Segon.- Remetre el present acord, juntament amb el dossier del Compte general definitivament 

aprovat, acompanyat dels informes i dictamen de la Comissió Especial de Comptes a la 

Sindicatura de Comptes, a Direcció General d‟Administració Local i al Ministeri d‟Economia i 

Hisenda, en compliment de l‟establert a la legislació esmentada. 

El Sr. J. Serra diu que es du a aprovació el compte general de 2015. A la comissió especial de 
comptes ja va dir que es presentava tard; en relació al contingut, té un parell de dubtes com ara 
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el període de pagament a proveïdors però votarà en contra per dos motius: Un perquè es 
presenta tard, i dos, perquè l‟equip de govern no esta legitimat per presentar el compte general. 
 
La Sra. Úbeda pregunta si ja s‟ha realitzat la liquidació de l‟exercici 2016, al que la secretaria 
informa que en aquests moments s‟està revisant, com sempre, amb la Diputació de Barcelona. 
 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada a l‟obtenir 10 vots a favor, d‟ERC-AM, GIC-Fem 
Collbato-AM, CiU i SdeC-CP i el vot en contra del Sr. J. Serra. 
 
 
7.- Proposta de resolució reclamació presentada pels Socialistes de Collbató, contra la 
modificació de crèdit núm. 16/2016. 
 
Antecedents: 
 
Per acord del ple de l‟Ajuntament de Collbató, es va aprovar inicialment l‟expedient de 
modificació de crèdit numero 16 del pressupost municipal. 
 
L‟edicte de publicació de l‟anunci preceptiu va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona en data 16 de desembre de 2016 disposant l‟obertura d‟un termini de quinze dies 
per la presentació de reclamacions que es considerin adients. 
 
Dins del termini de presentació d‟al·legacions, s‟ha presentat en data 9 de gener de 2017, 
registre entrada núm. 72 una reclamació per part del Grup Municipal dels Socialistes de 
Collbató en la que manifesten: 
 
Primer.- Que la modificació del pressupost numero 16 no pot tenir efectes dins del mateix 
pressupost de 2016 atès que la seva aprovació definitiva no s‟ha produït dins de l‟exercici 2016. 
 
Segon.- Que la tipologia de la modificació presentada per majors ingressos no s‟adequa a la 
normativa vigent en matèria d‟hisendes locals donat que no s‟ha aplicat als destins autoritzats 
per la Llei al no tractar-se d‟amortitzacions de deute públic. 
 
Sol·liciten que per aquests motius, la modificació aprovada inicialment quedi sense efecte. 
 
A la votació de l‟acord, els Socialistes de Collbató varen votar en contra la proposta. 
  
 
Legislació aplicable: 
 
Art. 180 del D.L. 2/2003, de 28 d‟abril, Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya. –LMRLC- 
Art. 163  RDL2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. -
LRHL- 
Art. 12 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d‟abril, d‟estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera –LEPSF- 
Art. 3 RD 500/1990, de 20 d‟abril 
 
 
Legitimació activa 
 
L‟article 180.1.d) de la LMRLC, en relació a la impugnació d‟actes i acords disposa que són 
subjectes legitimats per a la impugnació els membres de les corporacions locals que han votat 
en contra dels actes o els acords; en aquest sentit, els Socialistes de Collbató es troben 
legitimats per la formulació de la reclamació presentada per haver votat en contra de la 
proposta impugnada. 
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En relació a l‟apartat primer de la reclamació. 
 
L‟acord emès pel Ple de la corporació va ser proposat en temps i forma; tot i així la publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província de l‟anunci d‟informació pública en data 16 de desembre de 
2016, ha provocat que la finalització del termini d‟exposició pública, -termini que ha de  
 
transcórrer per considerar l‟acord aprovat definitivament i devenir executiu- va finalitzar el dia   
10 de gener de 2017. 
 
 
L‟article 163 de la LRHL, en relació amb l‟article 3 del RE 500/1990 estableixen que l‟exercici 
pressupostari coincidirà amb l‟any natural.  
 
Atès que la modificació de crèdit numero 16 tenia com a finalitat habilitar partides de despesa 
per comptabilitzar despesa generada a l‟anualitat de 2016, al no ser executiva en aquesta 
anualitat es produeix el trencament del principi d‟anualitat pressupostaria, motiu pel qual 
procedeix estimar la reclamació presentada. 
 
 
Respecte l‟apartat segon de la reclamació presentada. 
 
L‟article 12.5 de la LEPSF disposa que “els ingressos que s‟obtinguin per damunt del que està 
previst, s‟han de destinar integrament a reduir el nivell de deute públic”. 
 
El concepte de deute públic esta compost pel conjunt de les obligacions del sector 
“administracions Públiques”, incloses les financeres i les comercials, aquestes últimes conforme 
al desenvolupament efectuat per la Llei 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute 
comercial en el sector públic. 
 
La despesa que habilitàvem mitjançant l‟aplicació dels majors ingressos efectivament recaptats 
possibilitaven l‟assumpció de les despeses derivades del retorn de la paga extraordinària 
retallada als treballadors a l‟anualitat 2012, deute de naturalesa pública, reconeguda per la 
Resolució de 18 d‟abril de 2016 conjunta de les secretaries d‟Estat de Pressupostos i Despeses 
i d‟Administracions Públiques que, en la seva instrucció I.4 disposava “4. El reconocimiento del 
derecho a recuperar las cantidades dejadas de percibir se produce por imperativo de la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 2016 y produce sus efectos a partir del presente año, 
por lo que todas las cantidades que se reconozcan en virtud de lo dispuesto en la disposición 
adicional constituyen percepciones correspondientes al ejercicio de 2016.”, instrucció que 
derivava de la Disposició addicional dotzena de la Llei 48/2015, de 29 d‟octubre, de 
Pressupostos Generals de l‟Estat per a l‟any 2016. 
 
Altrament s‟habilitava despesa per la concessió d‟una subvenció nominativa a la Fundació 
Privada per la Integració Laboral de les persones amb problemes d‟inserció; fundació de 
caràcter públic a l‟estar formada per diversos municipis, i que es troba sectoritzada pel Ministeri 
d‟Hisenda i Administracions Públiques com a fundació del sector públic. 
 
Acreditava el corresponent expedient d‟aprovació de la subvenció nominativa que dita 
subvenció es justificava al Pla de viabilitat de la Fundació emès a data d‟octubre de 2016 que 
analitzava la situació econòmica de FIL i la evolució financera de l‟entitat pel període 2013-juny 
2016 del qual, entre altres, conclou la situació de dèficit estructural de la fundació i proposa 
mesures per resoldre l‟actual situació, entre altres la subvenció es proposava per possibiltar 
que FIL pogués assumir els deutes que té contrets bàsicament amb el seu personal. Requeriria 
l‟estudi i la presa en consideració de les finalitats d‟aquesta subvenció adreçada a una 
Fundació del sector públic de la que l‟Ajuntament de Collbató en forma part, per categoritzar si 
les finalitats que s‟indiquen constitueixen deute públic essent si més no discutible aquesta 
consideració.  
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No obstant això; atès el caràcter imperatiu de l‟àmbit temporal del pressupost indicat 
anteriorment, 
 
Vist l‟informe de secretaria-intervencio emès en data 6 de març de 2017, es proposa als Srs. 
regidors l‟adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Estimar la reclamació presentada pels Socialistes de Collbató atès que resta acreditat 
que la finalització de la publicació de la modificació de crèdit núm. 16/2016 i per tant la seva 
aprovació definitiva finalitzava el dia 10 de gener de 2017 i, per tant, es produeix el trencament 
del principi d‟anualitat en els termes regulats a l‟article 163 de la LRHL, en relació amb l‟article 
3 del RE 500/1990 que estableixen que l‟exercici pressupostari coincidirà amb l‟any natural.  
 
Segon.- Deixar sense efectes la modificació de crèdit núm. 16/2016. 
 
Tercer.- Notificar els presents acords al grup municipal dels Socialistes de Collbató per al seu 
coneixement i efectes. 
 
La Sra Úbeda diu que en aquesta modificació hi havia dues parts, una era la liquidació de la 
paga extra dels treballadors de 2012 i l‟altra era una subvenció pel FIL i pregunta en quina data 
es va liquidar la paga extra. 
 
El Sr. alcalde diu que no té aqui la data concreta però va ser al desembre. 
 
Pregunta la Sra. Úbeda d‟on va sortir el finançament, al que el Sr. alcalde diu que va sortir del 
pressupost. 
Respon que així doncs, al pressupost hi havia dotació suficient per al seu finançament. 
 
Sotmesa a votació la proposta a votació és aprovada per unanimitat. 
 
 
8.- Proposta de modificació ordenança fiscal num.  25-Taxa per la prestació de serveis a 
la piscina municipal. 
 
Vist el redactat actual de la taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal i partint de 
l‟experiència de la gestió de les darreres temporades d‟estiu, i amb la finalitat d‟atendre en la 
mesura del possible les demandes de la ciutadania, la regidoria d‟esports es planteja la 
modificació de l‟ordenança fiscal indicada als efectes de poder incorporar per una banda alguns 
beneficis fiscals i per l‟altra la modificació de la redacció actual de la tarifa de la piscina jove. 
 
Les propostes de modificació es concreten en: 
 
- Modificació de l‟article 5.- Beneficis fiscals, apartat 1-Bonificacions f) es proposa ampliar la 
franja d‟edat beneficiaria de la bonificació del 30 per cent en les activitats d‟aquagym, per 
incorporar com a beneficiaris els majors de 60 anys. 
 
També es proposa modificar l‟actual apartat g) establint com a beneficiaris d‟una bonificacio del 
100 per cent per als joves i infants acollits. 
 
Finalment, es proposa modificar l‟art. 6-Quota tributària, tarifa setena 2) en el sentit que on 
actualment diu Piscina jove hi digui Piscina Nit. 
 
Les modificacions quedarien incorporades amb el text que s‟indica: 
 
Article 5-Beneficis fiscals 
../... 
Bonificacions 
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../... 
 
f) Els jubilats i/o majors de 60 anys tindran una bonificació del 30% en els abonaments d‟adults 
i gent gran. Per gaudir d‟aquesta bonificació caldrà presentar el document que acrediti que té 
60 anys o més i/o que està jubilat/da. Per a les persones que no compleixin se‟ls aplicarà la 
taxa segons programa d‟activitats i número de sessions/setmana. 
  
g) Els infants i joves refugiats i/o acollits temporalment a Collbató per famílies del municipi 
gaudiran d‟una bonificació del 100 % de la taxa d‟entrada a la piscina municipal. 
 
 
Article 6-Quota tributària 
 
Tarifa setena apartat 2) 
 
2) Piscina Nit 1,00 € 
 
 
Vist el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a 
l‟aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals; 
 
Vist l‟informe emès per la tècnica de Cultura Esports i Joventut en data 6 de març de 2017, es 
proposa als Srs. regidors l‟adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar provisionalment la modificació de la ordenança fiscal núm. 25, reguladora de 
la Taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal, consistent en les següents 
modificacions. 
 
Article 5-Beneficis fiscals 
../... 
Bonificacions 
../... 
 
f) Els jubilats i/o majors de 60 anys tindran una bonificació del 30% en els abonaments d‟adults 
i gent gran. Per gaudir d‟aquesta bonificació caldrà presentar el document que acrediti que té 
60 anys o més i/o que està jubilat/da. Per a les persones que no compleixin se‟ls aplicarà la 
taxa segons programa d‟activitats i número de sessions/setmana. 
  
g) Els infants i joves refugiats i/o acollits temporalment a Collbató per famílies del municipi 
gaudiran d‟una bonificació del 100 % de la taxa d‟entrada a la piscina municipal. 
 
 
Article 6-Quota tributària 
 
Tarifa setena apartat 2) 
 
2) Piscina Nit 1,00 € 
 
 
Segon.- Exposar al públic,mitjançant inserció de l‟anunci en el butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, a la web municipal i al tauler d‟anuncis de l‟Ajuntament l‟anterior acord provisional, 
així com el text l‟Ordenança fiscal en la part que ha estat modificada, 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. 
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Durant el període d‟exposició pública de l‟Ordenança, els qui tinguin un interès directe o resultin 
afectats, en els termes previstos a l‟article 18 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
podran examinar l‟expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes a les 
oficines de l‟Ajuntament, en horari d‟atenció al públic, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i 
els dijous de 17 a 19,30‟ hores. Transcorregut el període d‟exposició pública sense haver-se 
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats sense necessitat 
de resolució expressa.  
 
El Sr. Riera explica que la modificació que es proposa té varis continguts; un és l‟ampliació dels 
beneficis que fins ara s‟adreçaven als jubilats per incorporar les persones de 60 anys o més; 
una altra per establir la bonificacio del 100 per cent de la taxa per als infants i joves acollits o 
refugiats i explica que amb aquesta bonificació es considera més transparent la gestió que la 
que ara es realitza i finalment, es modifica el concepte actual de piscina jove per passar a 
denominar-se piscina nit ja que havia prestat confusió. 
 
El Sr. J. Serra diu que consiera que el govern no té legitimitat per presentar aquesta proposta, 
de totes maneres, està d‟acord amb incorporar els beneficis fiscals als infants i joves acollits i 
refugiats, per tant, el seu vot serà d‟abstenció. 
 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada a l‟obtenir 10 vots a favor, d‟ERC-AM, GIC-Fem 
Collbato-AM, CiU i SdeC-CP i l‟abstenció del Sr. J. Serra. 
 
 
9.- Proposta d’aprovació del Protocol d’adhesió-Xarxa de Memòria Democràtica del Baix 
Llobregat. 
 
Vist que d‟acord amb la Llei 13/2007, de 31 d'octubre, del Memorial Democràtic, així com 
l‟article 45 de l‟Estatut d‟Autonomia de Catalunya, sobre la  Memòria Històrica, la Generalitat de 
Catalunya i els altres poders públics han de vetllar pel coneixement i el manteniment de la 
memòria històrica de Catalunya com a patrimoni col·lectiu que testimonia la resistència i la lluita 
pels drets i les llibertats democràtiques.  

 
Atès que amb aquesta finalitat han d'adoptar les iniciatives institucionals necessàries per al 
reconeixement i la rehabilitació de tots els ciutadans que han patit persecució com a 
conseqüència de la defensa de la democràcia i l'autogovern de Catalunya. 
 
Vist que el Baix Llobregat compta amb un ric teixit social i associatiu que ha estat sensible a les 
polítiques de recuperació de la memòria democràtica, donant lloc a una sèrie de línies 
d‟actuació, projectes i iniciatives centrades en la recerca, la divulgació, la restitució i la 
commemoració.  
 
Atès que en el congrés “El Baix Llobregat a debat: identitat, cohesió i entorn”, el Centre 
d‟Estudis Comarcals del Baix Llobregat, entitat promotora juntament amb una vintena més 
d‟institucions i associacions, va detectar aquesta necessitat, tot convocant la “Primera Trobada 
de Memòria del Baix Llobregat” i que entre els acords presos en la mateixa es troben crear una 
Xarxa de Memòria Democràtica del Baix Llobregat i constituir un consell de coordinació de la 
xarxa. 

 
Vist que el Consell Comarcal forma part d‟aquest àmbit de treball i actuació i que amb data 1 de 
desembre va celebrar una trobada amb els regidors/des de cultura de la comarca i les entitats, 
experts, centres d‟estudis i arxius comarcals del Baix Llobregat per a la presentació dels treball 
previs relatius a la Memòria Històrica. 

 
Vist l‟acord segon dels emesos pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, pel qual s‟acorda 
instar els Ajuntaments, entitats i organitzacions interessades a l‟adhesió a la Xarxa, tot 
explicitant la seva voluntat mitjançant l‟aprovació de l‟adhesió, que s‟haurà de produir 
preferentment abans del mes d‟abril d‟aquest any 2017. 
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És en virtut d‟aquests antecedents que proposo al Ple l‟adopció dels següents acords: 
  
PRIMER.- Aprovar el Protocol d‟adhesió a la Xarxa de Memòria Democràtica del Baix 
Llobregat, amb la participació dels municipis de la comarca i entitats i organismes que 
desenvolupen projectes de memòria democràtica, d‟acord amb el document que s‟adjunta com 
a part integrant d‟aquest acord i s‟aprova de forma simultània. 
 
SEGON.- Comunicar el present acord als ajuntaments de la comarca, al Centre d‟Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat i a les entitats culturals, cíviques i educatives de Collbató, a les 
entitats i organismes vinculats als projectes de memòria democràtica i a la Generalitat de 
Catalunya i Diputació de Barcelona. 
 
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per unanimitat. 
 
 
10.- Moció conjunta que presenten els grups municipals d’ERC-AM, GIC-FEM 
COLLBATÓ-E, PdeCAT i SdeC-CP, de suport a les resolucions del Consell Consultiu de 
la Gent Gran del Baix Llobregat. 
 
Atès que el Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat va ser creat l‟any 1995 com a 
òrgan de consulta i participació del col·lectiu de persones grans, així com de les entitats 
cíviques i de serveis socials relacionades amb els temes de vellesa de la comarca. 
 
Atès que entre les funcions del Consell Consultiu es troben la realització d‟informes, dictàmens, 
recomanacions i propostes, no preceptius, sobre els projectes normatius o d‟altres accions que 
afectin el col·lectiu de persones grans. 
 
Atès que durant el 2016 les tres comissions de treball del Consell Consultiu han elaborat els 
següents dictàmens:  
 

1. La nova llei de Gent Gran de Catalunya (annex 1). 
2. Les persones grans i el sistema públic de pensions (annex 2). 
3. El bon tracte a les persones grans (annex 3). 

 
Atès que aquests dictàmens que van ser aprovats per l‟assemblea anual del Consell Consultiu, 
que es celebrà el passat desembre, i proposats per a la seva aprovació pel Ple del Consell 
Comarcal, i posteriorment pels ajuntaments de la comarca. 
 
Atès que els dictàmens recullen importants reivindicacions de les persones grans del Baix 
Llobregat, com per exemple la promoció al Parlament de Catalunya d‟una llei que reculli les 
especificitats del col·lectiu, en la línia d‟altres lleis aprovades en els darrers anys, com la de 
joventut o la d‟infància i adolescència. 
 
Atès que al Baix Llobregat hi ha actualment prop de 133.000 persones amb 65 anys o més, el 
que suposa més d‟un 16,5% del total de la població de la comarca, i que la previsions indiquen 
que en 10 anys aquest percentatge s‟elevarà més enllà del 21%, o el que és el mateix, gairebé 
170.000 persones. 
 
Atès que, per a l‟assoliment de les reivindicacions que contemplen aquests dictàmens, el 
conjunt de delegades i delegats del Consell Consultiu ha considerat indispensable el suport del 
Consell Comarcal i dels ajuntaments de la comarca. 
 
Vist l‟acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat en data 30 de gener de 
2017, pel qual donen suport a les resolucions aprovades pel Consell Consultiu de la Gent Gran 
del Baix Llobregat i resolen sol·licitar als Ajuntaments de la comarca l‟aprovació de la moció de 
suport per part dels corresponents plenaris. 
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Els grups municipals d‟ERC-AM, GIC-FEM COLLBATÓ-E, PdeCAT I SdeC-CP, proposen  al 
ple de la corporació l‟adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Donar suport a les resolucions aprovades pel Consell Consultiu de la Gent Gran del 
Baix Llobregat. 
 
Segon.- Donar trasllat d‟aquests acords al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 
la Generalitat de Catalunya, a l‟Àrea d‟Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, a 
tots els grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya i al Consell Consultiu de la 
Gent Gran del Baix Llobregat, per al seu coneixement i efectes. 
 
Sotmesa a votació la moció, és aprovada per unanimitat. 
 
 
11.- Moció conjunta que presenten els grups municipals d’ERC-AM, GIC-FEM 
COLLBATÓ-E, PdeCAT i SdeC-CP, per demanar la millora urgent dels serveis de salut 
dels usuaris de l’àrea d’influència de la Fundació Hospital Sant Joan de Deu de Martorell. 
 
La Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell dóna servei d‟atenció sanitària 
especialitzada a 13 municipis de les comarques del Baix Llobregat Nord, Anoia i Alt Penedès. 
És l‟Hospital de referència per a un total de 160.000 persones. 
  
L‟estructura física de l‟Hospital és insuficient per donar resposta a la demanda assistencial 
generada en la seva àrea d‟influència. Les mancances estructurals i la insuficiència 
pressupostària, agreujada per les retallades econòmiques, implica que l‟objectiu de donar 
atenció hospitalària amb equitat a tot el territori de referència no s‟assoleix i aquest fet es 
tradueix en demores per la realització de proves diagnòstiques, llistes d‟espera per visitar als 
pacients i, també, llistes d‟espera quirúrgiques.  
 
La situació no és nova, però si s‟ha agreujat per la infradotació econòmica. Des de fa anys es 
planteja la seva necessària ampliació, fins i tot l‟any 2007 el Departament de Salut va plantejar 
la construcció d‟un nou hospital a Martorell. L‟any 2008 i l‟any 2015 es van presentar al 
Departament de Salut Plans Estratègics i Directors per intentar donar resposta adequada i 
objectiva a les mancances assenyalades. 
  
Hem de tenir en compte que l‟envelliment de la població i l‟augment dels malalts crònics 
complexos demana una adequació dels serveis sanitaris del nostre territori, que no s‟ha 
produït. 
  
El dèficit estructural, la insuficiència pressupostària i l‟arribada de la grip ha precipitat i 
evidenciat la situació de mancança estructural, agreujant la situació. Les darreres setmanes 
l‟actual estructura hospitalària no ha pogut donar resposta adequada a la demanda 
assistencial, fet que es tradueix en demores en l‟atenció per als nostres ciutadans. 
 
Per les raons exposades, els grups municipals d‟ERC-AM, GIC-FEM COLLBATÓ-E, PdeCAT I 
SdeC-CP, de l‟ajuntament de Collbató,  proposem al Ple l‟adopció dels següents: 

ACORDS 
 
Primer. Demanar una reunió amb el Conseller de Salut i un compromís públic del Departament 
de Salut per donar resposta als problemes plantejats. 

Segon. Desenvolupar el Pla Estratègic i Director que garanteixi l‟ampliació de l‟Hospital de 
Martorell, amb la millora estructural i els professionals necessaris per donar resposta adequada 
i necessària a la demanda de salut dels nostres veïns. 
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Tercer. Reclamar al Departament de Salut la dotació econòmica necessària per desenvolupar 
les millores adequades i exigides. En concret i de manera prioritària: 

a. El desenvolupament d‟una Unitat d‟Hospitalització Domiciliària i una unitat de 
subaguts a l‟àrea. 

b. L‟ampliació dels recursos sociosanitaris per donar resposta a la complexitat dels 
pacient crònics. 

c. La millora dels recursos destinats a l‟atenció primària per afavorir la prevenció i les 
activitats comunitàries i assistencials que han de permetre que es resolguin la majoria 
de les urgències de nivell 4 i 5 fora de l‟àmbit hospitalari i que els pacients siguin atesos 
satisfactòriament  al nivell assistencial que correspongui. 

Quart. Traslladar aquests acords al Conseller de Salut, als grups parlamentaris del Parlament 
de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, als Consells Comarcals del Baix Llobregat, l‟Anoia i 
l‟Alt Penedès i als ajuntaments de Martorell, Sant Andreu de la Barca, Pallejà, Olesa de 
Montserrat, Esparreguera, Abrera, Sant Esteve de Sesrovires, Castellví de Rosanes, Gelida, 
Sant Llorenç d'Hortons, Masquefa i el Bruc. 

Sotmesa a votació la moció, és aprovada per unanimitat. 
 
 
12.- Moció conjunta que presenten els grups municipals d’ERC-AM, GIC-FEM 
COLLBATÓ-E, PdeCAT i SdeC-CP, d’adhesió al Pacte Nacional pel referèndum. 
 
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat mes 
de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte Nacional pel 
Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi Elena, Maite Arqué, 
Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González, Francesc Pané i 
Carme Porta.  
 
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest, els 
objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el següent:  
 
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum  
 
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables arrels 
històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps. Avui, 
Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història, 
lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el 
reconeguin així.  
 
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant del 
món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat d’una 
gran majoria de la seva població.  
 
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de 
decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de 
ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum.  
 
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un 
referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica i 
democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a 
favor del seu dret a decidir.  
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret constitucional, 
permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.  
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Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels 
Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser entès 
com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne 
de nous o per agreujar els existents.  
 
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST entenem el 
referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat polític 
plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços.  
 
Per tot això :  
 
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els 
apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i 
necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el 
resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.  
 
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la 
voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi sorgeixin 
per a l’articulació d’aquest Referèndum.  
 
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure 
expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han 
expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.  
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho 
fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el 
coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot.  
 
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és 
necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les 
legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.  
 
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de manifestar 
l‟adhesió a la celebració d‟un referèndum on el poble de Catalunya decideixi llur futur, aquest 
Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania de Catalunya i als valors 
expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum  
 
Per tot això, els grups municipals de l‟Ajuntament de Collbató  proposen al Ple Municipal els 
següents:  
 
ACORDS  
 
1. Manifestar l‟adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.  
 
2. Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.  
 
3. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al Pacte 
Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.  
 
4. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al 
Pacte Nacional pel Referèndum, a l‟Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a 
l‟Associació Catalana de Municipis (ACM).  
 
Sotmesa a votació la moció, és aprovada per unanimitat. 
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13.- Moció conjunta que presenten els grups municipals d’ERC-AM, GIC-FEM 
COLLBATÓ-E, PdeCAT i SdeC-CP, per l’acollida immediata a Catalunya de persones 
refugiades i migrants. 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
L‟acollida de les persones refugiades i migrants s‟ha convertit en un clam per part de la 
ciutadania i les entitats catalanes i ha estat una prioritat de l‟acció de la Generalitat en 
col·laboració amb els ens locals. Fruit d‟aquesta col·laboració, el Govern de la Generalitat ha 
comunicat al Govern de l‟Estat espanyol i a l‟ACNUR que posa a disposició un mínim de 4.500 
places per acollir a persones refugiades. Tot i això, les demandes de la Generalitat per fer 
possible l‟acollida de més persones refugiades no han estat ateses i s‟ha constatat la falta de 
voluntat de cooperació per part de l‟Estat. 
 
La Generalitat disposa de competències per acollir a les persones refugiades que arriben a 
Catalunya amb l‟objectiu d‟assolir la plena ciutadania. El treball conjunt entre les organitzacions 
no governamentals i el Departament de Treball, Afers Social i Famílies ha identificat 271 casos 
de persones refugiades amb diferents nivells de vulnerabilitat que necessiten poder venir 
urgentment a Catalunya. Els entrebancs i la ineficiència de la burocràcia espanyola ha provocat 
que només 14 d‟aquestes hagin pogut arribar a dia d‟avui al nostre país.  La pressió de la 
Generalitat a l‟Estat espanyol per augmentar el nombre de persones refugiades ha estat 
constant i s‟ha basat en propostes concretes com l‟extensió de permisos d‟estudi a estudiants 
que acollirien les universitats catalanes o l‟extensió de visats humanitaris als consolats i 
ambaixades espanyoles, interpretant adequadament la Llei d‟Asil de l‟Estat. 
 
Tot i tenir les competències, com en tants altres àmbits, l‟Estat espanyol no transferirà a 
Catalunya ni un euro dels 32.000 M€ que l‟Estat rebrà del Fons Europeu d‟Asil, Migracions i 
Integració (FAMI). Aquest fet i les traves administratives i polítiques limiten en gran mesura la 
possibilitat d‟acollida del poble català que no pot fer-ho sense els recursos adients, encara que 
14 sentències avalen la invasió de competències de l‟Estat en matèria d‟acollida i immigració. 
 
El treball transversal per a l‟acollida de persones refugiades ha portat el Govern a treballar en 
programes d‟educació i refugi, de salut i salut mental, l‟increment dels recursos d‟aprenentatge 
intensiu de català amb el Consorci per la Normalització Lingüística (CPNL) i l‟obertura d‟un nou 
protocol a les oficines del SOC perquè les persones refugiades tinguin accés a les Polítiques 
Actives d‟Ocupació quan tenen permís de residència i encara no de treball, entre altres. Tota 
aquesta tasca quedarà recollida en el Programa Català de Refugi, pioner a Europa, i que a 
partir de bones pràctiques locals i internacionals es basarà en la mentoria i en el compromís 
per part de la persona refugiada a seguir un Pla Individual d‟Activitats (PIA). 
 
La voluntat del món local per contribuir a l‟acollida de persones refugiades ha estat evident els 
darrers mesos mitjançant la col·laboració amb l‟Inventari de Recursos amb aportacions de la 
Generalitat, d‟Ajuntaments, Entitats i Particulars d‟on han sortit el 52% de les places del 
programa d‟acollida estatal. A més, tots els municipis disposen d‟un Servei de Primera Acollida 
que, entre altres funcions, coordina tots els serveis públics municipals i de la Generalitat per a 
l‟acollida. En el marc del nou Programa Català de Refugi, la implicació dels ens locals 
continuarà essent essencial a través del seguiment dels PIA des de la proximitat. 
 
Per tots aquests motius, els grups municipals d‟ERC-AM, GIC-FEM COLLBATÓ-E, PdeCAT I 
SdeC-CP, proposen  al ple de la corporació l‟adopció dels següents acords: 
 

ACORDS 
 

Primer.- Declarar l‟ajuntament de Collbató com institució adherida a la campanya Casa Nostra 
És Casa Vostra. 
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Segon. Reclamar que l‟Estat espanyol traspassi a la Generalitat la totalitat de les competències 
en matèria d‟acollida i immigració i els recursos per fer-les efectives. 
 
Tercer. Manifestar el suport d‟aquest Ajuntament al Programa Català de Refugi i garantir la 
seva col·laboració. 
 
Quart.  Reclamar l‟establiment de vies legals i segures de manera que les persones refugiades 
puguin arribar a Catalunya amb plenes garanties i puguin ser reconegudes ràpidament com a 
sol·licitants d‟asil. 
  
Cinquè.- Donar suport a totes aquelles iniciatives que sorgeixin des del teixit associatiu local 
per ajudar als refugiats o per informar a la població de la situació en les qual es troben. 
 
Sisè. Penjar al balcó de l‟Ajuntament la banderola de la campanya “Casa nostra, casa vostra” i 
convidar a la ciutadania a fer-ho i a participar activament de les iniciatives d‟acollida i en 
defensa dels drets de les persones refugiades. 
 
Setè. Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a 
l‟Associació pel refugi Casa Nostra Casa Vostra, a Stop Mare Mortum, al Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament, a les entitats municipalistes i al govern de l‟Estat.  
 
Sotmesa a votació la moció, és aprovada per unanimitat. 
 
 
14.- Moció conjunta que presenten els grups municipals d’ERC-AM, GIC-FEM 
COLLBATÓ-E, PdeCAT i SdeC-CP, 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. 
 
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 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 
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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. 
 
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. 
  
L‟aprovació el passat 20 de gener del Reial Decret Llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures 
urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl ens sembla insuficient: les 
persones afectades han de recuperar tots els seus diners, sense quitances, amb els interessos 
que corresponen, en el menor temps possible i d'ofici. 
 
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. 
 
Per tot això Els grups municipals d‟ERC-AM, GIC-FEM COLLBATÓ-E, PdeCAT I SdeC-CP, 
proposen  al ple de la corporació l‟adopció dels següents acords: 
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1. Instar el govern de l‟Estat a tramitar el Decret Llei com a projecte de llei pel procediment 
d'urgència per a permetre la millora de l‟articulat i per establir un mecanisme general de 
devolucions automàtiques de les quantitats defraudades i d‟aquesta manera donar 
compliment a 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.  
 

2. Instar el Govern de l‟Estat i el Govern de la Generalitat de Catalunya si la normativa 
legal ho permet 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 
 

3. 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.  
 

4. Instar el Govern de l'Estat perquè des del respecte a l'autonomia dels diferents 
organismes recomani al Banc d'Espanya, la Comissió Nacional de Mercats i la 
Competència l'inici d'actuacions inspectores i si escau de sanció necessàries sobre 
l'actuació de les entitats financeres en el cas de clàusules abusives. 
 

5. 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. 
 

6. 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. 

 

7. Facilitar l‟oferiment de serveis gratuïts de primera acollida per garantir un 
assessorament objectiu i equitatiu en defensa dels drets de les persones afectades per 
les clàusules sòl, despeses indegudes en la formalització de les hipoteques i sobre els 
crèdits contractes en base a l'Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH) 

 

8. Instar el Consell Comarcal de Baix Llobregat, a traves dels seus serveis de per tal 
proposi el Col·legi d‟Advocats de Barcelona la signatura d‟un acord de col·laboració per 
a la defensa jurídica d‟aquestes persones tal i com s‟ha anat instrumentant en el 
funcionament del Servei d‟Intermediació dels Deutes de l‟Habitatge.  

 

9. Convocar, a través de les OMIC o els seus equivalents a les administracions 
supramunicipals, 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 

 

10. 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. 

 

11. Traslladar aquests acords a les associacions de consumidors del municipi, a les entitats 
bancàries del municipi, al Govern de l‟Estat, al Govern de la Generalitat, a la Diputació 
de Barcelona (Lleida, Tarragona, Girona) a la FMC i a l‟AMC. 
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El Sr. J. Serra diu que, en general per aquesta moció i les anteriors estan totes presentades per 
grups municipals i aquí no hi ha grups municipals. 
 
Per altra banda observa que l‟apartat 8 no s‟entén.  
El Sr. alcalde aclareix que es fa esment al Consell Comarcal per que és on adrecem els veïns 
que consulten sobre aquest tema, ja que nosaltres no tenim aquest servei d‟assessorament. 
 
El Sr. J. Serra fa referència als punts 9 i 11 on es fa referència a les entitats bancàries del 
municipi i aquí no n‟hi ha i informa que una moció similar es va modificar i aprovar indicant les 
entitats bancàries que actuaven al municipi i proposa modificar als punts 9 i 11 per referir-nos a 
entitats bancàries dels municipis limítrofs. 
 
S‟obre un debat sobre quina seria la millor redaccio d‟aquests dos apartats, concloent 
unànimement referir-nos a “entitats bancaries”. 
 
Els punts 9 i 11 quedarien redactats com s‟indica: 
 
9.- Convocar, a través de les OMIC o els seus equivalents a les administracions 
supramunicipals, a les persones directores de bancs i caixes de les entitats bancaries 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 
 

11.- Traslladar aquests acords a les associacions de consumidors del municipi, a les entitats 
bancàries, al Govern de l‟Estat, al Govern de la Generalitat, a la Diputació de Barcelona (Lleida, 
Tarragona, Girona) a la FMC i a l‟AMC. 
 
Sotmesa a votació la moció, és aprovada per unanimitat. 
 
 
15.- Moció que presenta el Grup Municipal dels SdeC-CP, relativa a la sol.licitud de l’inici 
urgent dels processos de concertació territorial amb els municipis en matèria 
d’ocupació. 
 
L‟atur és el principal problema de la nostra societat, com recullen les enquestes del CEO. La 
crisi econòmica ha tingut un impacte molt dur sobre l‟ocupació i l‟any 2008, en poc més de 12 
mesos, l‟atur es va incrementar en un 49 %. La taxa d‟atur registrada va arribar al seu màxim 
l‟any 2013, i encara se situa en el 14,6%, lluny de les xifres anteriors al 2008. 
 
La fallida del sector immobiliari va afectar molt especialment a les feines poc qualificades, el 
que dificulta la reinserció laboral de les persones provinents de la construcció. Aquestes 
dificultats expliquen el percentatge d‟atur de molt llarga durada d‟un 2,4 % i que afecta molt 
especialment a les persones majors de 45 anys i amb menys formació.  
 
La Generalitat exerceix les competències referents a les polítiques d‟ocupació per mitjà del 
Servei d‟Ocupació de Catalunya (Llei 17/2002) i, d‟acord amb l‟art.14 de la Llei 13/2015 
d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, les 
administracions locals també formen part del Sistema d‟Ocupació.  
 
El SOC és l‟organisme intermedi del Fons Social Europeu a Catalunya, el principal recurs 
disponible per promoure l‟increment dels nivells d‟ocupació i la qualitat de l‟ocupació. El SOC 
és el responsable de la gestió i l‟execució d‟aquests FSE per al període 2014-2020 dins dels 
objectius marcats per l‟Estratègica Europa 2020. Per la seva part, els ajuntament són els 
agents que desenvolupen en el territori bona part dels programes del SOC. 
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Amb la crisi i l‟augment de l‟atur, els ajuntaments i els serveis locals d„ocupació han fet un 
esforç suplementari per atendre tota la demanda, amb la dificultat afegida de la contenció 
pressupostària i de les plantilles imposades per les polítiques d‟austeritat. Els programes 
d'ocupació subvencionats a través del SOC, que combinen accions com la informació, 
l'orientació, la formació, la cerca de treball, les pràctiques a empreses, la tutoria i el seguiment 
es convoquen anualment i tenen principalment una durada d‟1 any. Incorporen, a més, partides 
per a la contractació dels professionals que els han de dur a terme i coordinar-los en favor de 
les persones en situació d‟atur.  

Aquests professionals, dels quals depenen en última instància els resultats i la eficàcia del 
conjunt de polítiques actives d‟ocupació, pateixen situacions de precarietat laboral: contractes 
temporals d‟obra i servei, la incertesa de les convocatòries anuals i l‟encadenament de 
contractes. L‟atenció i el seguiment de les persones desocupades i la prospecció territorial 
requereixen d‟un mínim de continuïtat laboral que, en aquests moments i d‟acord amb la 
normativa general i específica, no gaudeixen la majoria dels professionals dels serveis 
d‟ocupació locals.   

En molts casos, els programes del SOC exigeixen indicadors de resultats a les administracions 
locals, sense disposar aquestes d‟un personal estable i suficient, amb prou coneixement dels 
col·lectius de més difícil inserció i de la realitat socioeconòmica de l‟entorn. 

Els problemes estructurals de l‟ocupació al país, i la necessitat de millorar l‟ocupabilitat de la 
població activa demanen un servei d‟ocupació ben dotat de professionals. La llei 13/2015 
preveu que el SOC ha d‟iniciar amb les administracions locals la concertació territorial i 
estratègies territorials, que fomentin l‟ocupació i el desenvolupament econòmic i que coordinin 
les iniciatives públiques i privades destinades a la creació d‟ocupació. Mitjançant aquests 
instruments es podria garantir l‟estabilitat laboral entre els professionals dels serveis d‟ocupació 
locals.  

Per tot això, el ple de l‟ajuntament acorda: 

 

1) Instar al Servei d‟Ocupació de Catalunya a iniciar urgentment els processos de 
concertació territorial i les estratègies territorials amb col·laboració amb els ajuntaments 
i consells comarcals per tal de fomentar l‟ocupació i el desenvolupament econòmic i 
que coordinin les iniciatives públiques i privades destinades a la creació d‟ocupació.  

2) Instar que mitjançant aquests instruments es pugui garantir l‟estabilitat laboral entre els 
professionals dels serveis d‟ocupació locals 

3) Donar trasllat d‟aquest acord al Departament de Treball de la Generalitat, Afers Socials 
i Família, al Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i a la 
Federació de Municipis de Catalunya. 

 
La Sra. Casanovas diu que en aquesta moció parlem de varies coses que tenen aspectes 
nacionals i aspectes que afecten a Collbató i diu que l‟estabilitat laboral cap govern l‟ha resolt. 
  
Pel que fa a Collbató informa que les meses de concertació territorial deixen Collbató en una 
situació més precària que la que té ara ja que es planteja una segmentació a partir de municipis 
de mes de 20.000 habitants; es minven en els ingressos respecte els actuals i ens obliguen a 
competir amb municipis com el nostre. 
 
 
Sotmesa a votació la moció és aprovada amb 7 vots a favor de SdeC-CP, GIC i Sr. J. Serra i 4 
abstencions de CiU i ERC-AM. 
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16.- Moció que presenta el Grup Municipal dels SdeC-CP, per recuperar places 
residencials per a gent gran i centres de dia als municipis. 
 
Catalunya és una de les comunitats autònomes on més problemes genera l‟aplicació de la Llei 
de la Dependència i l‟Autonomia Personal. El darrer informe de l‟Associació Estatal de 
Directores i Gerents de Serveis Socials posa de manifest la situació crítica de les persones amb 
dret a dependència a Catalunya. Segons aquest informe, Catalunya és la comunitat autònoma 
que més ha reduït el nombre de persones ateses durant el darrer any, tot i tenir una llista 
d‟espera superior al 40%. 
 
El temps de permanència en la llista d‟espera per rebre una prestació de la dependència és, a 
Catalunya, un 150% més alt que la mitjana espanyola. Amb el ritme actual, Catalunya 
necessitaria 10 anys per acabar amb la llista d‟espera que té actualment més de 90.000 
persones que té actualment. 
 
Avui en dia, els ajuntaments conviuen amb la realitat de famílies sense els recursos suficients 
per pagar una plaça de residència privada, ja que la llista d‟espera en les públiques les invalida 
com a recurs. Les capacitats normatives dels ajuntaments davant aquesta realitat és limitada, 
però tot i així, alguns municipis han treballat conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i els 
organismes que gestionen el desenvolupament del marc legal derivat, per avaluar la idoneïtat 
de l‟actual desplegament de la llei per als diferents nivells i graus de dependència, cercant la 
millora dels procediments i circuits que aplicats. 
 
A la manca de finançament per part del Govern de l‟Estat hi hem de sumar algunes de les 
decisions preses pel Govern de Catalunya, que han limitat l‟accés als serveis i recursos que 
contempla la Llei. Cal destacar-ne la reducció de les prestacions vinculades a residència, les 
llargues llistes d‟espera per accedir a una plaça de residència pública o concertada, o la manca 
d‟agilitat en la tramitació de les valoracions. 
 
En aquest sentit, cal que el Govern de la Generalitat recuperi la universalitat de les Prestacions 
Vinculades a Residència, retallades des del 2014. Així es podria donar resposta a la meitat de 
les més de 6.700 places buides que existeixen actualment a molts municipis catalans.  
 
De la mateixa manera, cal accelerar els Plans Individuals d‟Atenció (PIA) per a les persones 
amb graus II i III de dependència i fer un estudi que permeti reduir les llargues llistes d‟espera 
de les revisions i estableixi criteris més justos quan es redueix el grau de dependència.  
 
Cal prioritzar l‟ocupació de places de residència pública actualment buides i elaborar, en 
col·laboració amb els ajuntaments, un Pla d‟Inversions per construir noves residències i centres 
de dia, amb un èmfasi especial a la transparència, és a dir, que sigui públic el temps orientatiu 
d‟espera per accedir a les residències a Catalunya. 
 
A més, el fet que en el darrer any no s‟hagi convocat la Comissió de Seguiment de Promoció 
de l‟Autonomia Personal i Atenció a la Dependència -l‟òrgan més important de seguiment de la 
dependència al nostre país i que hauria de convocar-se dos cops l‟any-, és un clar símptoma 
de la manca de resposta i actuació en aquest àmbit. 
 
Per tot l'exposat,  es proposa al  ple de la Diputació de Barcelona l‟adopció dels següents 
acords :  
 
1.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya:  
 
1.1.- Garantir, d'acord amb la Llei de l'Estat 39/2006, del 14 de desembre, de promoció de 
l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, i la Llei 12/2007, de 
l'11 d'octubre, de serveis socials, a data 31 de gener de 2018, l'accés a les prestacions 
econòmiques vinculades al servei d'atenció residencial (PEVS) segons els criteris de l'Ordre 
ASC/443/2007 que determinen l'import de les prestacions econòmiques del Sistema per a 
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l'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), per tal de recuperar la seva universalitat i els 
terminis de gestió previstos a la Llei.  
 
1.2. Aplicar de manera efectiva, en un termini de tres mesos, els Programes Individuals 
d'Atenció (PIA) de residència i centre de dia per a persones amb grau de dependència que 
tenen adjudicades places de residència o centre de dia públiques, així com per aquelles 
persones que tenen reconegudes prestacions vinculades a residència.  
 
1.3 Establir, dins les competències del Govern, un sistema més àgil i transparent per a la 
tramitació administrativa dels expedients de dependència, que permeti que qui té dret a una 
prestació sàpiga el termini en el qual començarà a rebre-la.  
 
1.4.- Establir una programació per a l'ocupació de les places de residència i centre de dia 
públiques i concertades que hi ha actualment, tant sigui en forma de concert, col·laboració o 
prestació vinculada, de manera que:  

a) Redueixi a la meitat la llista d'espera actual de cadascuna de les residències de 
Catalunya, d'acord amb les entitats representatives del sector.  

b) La programació d'ocupació de noves places haurà d'establir quins municipis seran 
prioritaris, sempre en col·laboració amb els ajuntaments o consells comarcals.  

c) Tingui en compte criteris demogràfics, de llista d'espera, de manca de serveis 
residencials i centre de dia al territori i de compromisos anteriors presos pel Govern de la 
Generalitat.  

d) Es prioritzi l'ocupació de les places de residència i centre de dia públiques. En segon 
lloc, les places concertades, i prioritzant el sistema de prestacions vinculades a residència 
abans que la col·laboració de places privades.  
 
1.5.- Elaborar un Pla d'Inversions Específic per a la construcció de noves residències i centre 
de dia públics, així com dotar els equipaments ja construïts que actualment romanen tancats.  
 
1.6.-  Publicar, en el termini de tres mesos, mitjançant el web del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, el temps d'espera orientatiu previst per a accedir a les places de residència i 
centre de dia, desglossat per cadascun dels centres i el territori al qual pertanyen, i, per la 
mateixa via, publicar trimestralment les dades sobre revaloracions dels programes individuals 
d'atenció (PIA), tant de sol·licituds de revisió de demandes com del canvi de grau de 
dependència resultant.  
 
1.7.- Reunir-se, en el termini de dos mesos, amb tots els responsables dels ajuntaments de 
Catalunya que disposen d'equipaments de residència i centre de dia tancats i/o projectats, i 
també amb aquells que sol·liciten una ampliació de les places actuals. 
 
2. Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a 
l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, a la Taula 
d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 
 
El Sr. alcalde diu que el seu grup hi votarà a favor però aclareix que el problema prové de com 
es va impulsar la llei de la dependència que comporta que el 48 per cent de la despesa l‟hagin 
d‟assumir les Comunitats Autònomes i el 18 per cent l‟Estat; amb els problemes de finançament 
de les Comunitats Autònomes i amb el nou pressupost de la Generalitat aquestes partides han 
augmentat considerablement. 
 
La Sra. Casanovas afegeix que li sorprèn que presentin aquesta moció ja que per resoldre 
aquest problema cal tenir uns pressupostos aprovats i sabem, per que ja ho han anunciat, que 
el PSC votarà en contra d‟aquests pressupostos de la Generalitat i no solament hi votarà en 
contra sinó que ha dit que si s‟aproven ho duran al Constitucional, per tant, dubta que els 
objectius d‟aquesta moció tinguin efectivitat. 
 
Sotmesa a votació la moció, és aprovada per unanimitat. 
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17.- Donar compte renuncia del càrrec de Regidora de la Sra. Júlia Pons i Obiols.  
 
El Sr. Alcalde assabenta als Srs. Regidors de la dimissió presentada per la regidora Sra. Júlia 
Pons i Obiols, en data 2 de març de 2017, registre entrada 715 qui indica que per motius 
personals i professionals no pot continuar assumint aquesta responsabilitat. 
 
 
La Sra. Pons diu: 
 
Renuncio oficialment a la meva acta de regidora de l‟Ajuntament de Collbató. Des de les 
passades eleccions del 2015, malgrat els resultats, he estat treballant des de l‟oposició 
juntament amb els altres 4 regidors del grup per a fer de Collbató un lloc millor. 
 
Avui deixo el càrrec de regidora per motius personals i professionals, és el moment de tancar 
una etapa i obrir-ne una de nova, d‟intentar assolir els objectius pels quals fa temps que 
treballo. Crec fermament que els meus companys seran totalment capaços de seguir treballant 
i lluitant per a que en el nostre municipi es duguin a terme les accions polítiques necessàries i 
s‟atengui a totes les necessitats dels veïns, doncs no hem d‟oblidar mai que les persones per a 
les quals treballem són les que ens han donat la seva confiança i ens han permès ser on som. 
 
Vull agrair a l‟Anna Úbeda la confiança que va dipositar en mi al incorporar-me a la seva llista, 
a tots els companys que des d‟un primer moment em van donar suport, però sobretot, a tota la 
gent que el dia de les eleccions van votar a la llista dels Socialistes de Collbató, convertint-nos 
en la llista més votada.  
 
També vull mostrar el meu agraïment a totes les persones; regidors, veïns, etc., que m‟han 
permès veure i participar en la gestió del municipi, i a la meva mare, que ha mostrat el seu 
suport incondicional des del moment que vaig acceptar la proposta de l‟Anna. 
 
Finalment, animo a tots els regidors a seguir treballant, i als ciutadans us demano que 
participeu en la vida política del poble i que us feu escoltar. 
 
Moltes gràcies Collbató. 
 
La Sra Úbeda diu que fer una llista electoral és molt difícil i quan algú diu que sí a la proposta i 
de forma il.lusionada com la de la Júlia és una gran satisfacció. És difícil aconseguir-ho si vols 
oferir una que sigui plural.  
Espero que tot el que has viscut a la campanya i a l‟Ajuntament també et serveixi d‟experiència 
i et dono les gràcies. 
 
El Sr. alcalde felicita la dedicació de la Júlia com a regidora en aquest temps i diu que 
certament, no és fàcil configurar una llista electoral i trobar gent que es comprometi. Li desitja el 
millor en aquesta nova etapa. 
 
La Sra. Casanovas li desitja molts èxits professionals i esta segura que la decisió no és fàcil 
però segur que en aquest moment és el que més encaixa en el teu futur i en els teus projectes, 
et desitjo tots els encerts i molta sort. 
 
El Sr. J. Serra dóna les gràcies per fer la feina de regidora que ens dona la representació dels 
veïns i és d‟agrair que una persona es vulgui presentar a una llista. Desitja que tot li vagi molt 
bé i li dona les gracies. 
 
 
18.- Donar compte renuncia del càrrec de Regidora de la Sra. Dina Pérez Ramos. 
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La Sra. Pérez diu que normalment no li agrada llegir les seves intervencions però avui farà una 
excepció per que no es voldria deixar res.  
 
Benvolguts companys i companyes, veïns i veïnes, 
 
El passat dimecres 15 de març vaig presentar la meva renúncia a l'acta de regidora, deixant 
així l'Ajuntament de Collbató i l'equip de govern del que he format part durant aquests quasi dos 
anys. 
 
Avui és l'últim ple al que assisteixo com a regidora, i en pocs dies deixaré definitivament el 
projecte pel que fa anys que estic treballant, però també gaudint. 
 
Un projecte que no va començar el dia que es va signar el pacte de govern, sinó molts mesos 
abans de les eleccions del 2015. Mesos en els que vaig treballar -juntament amb alguns 
companys de partit-, per crear un projecte engrescador, que donés resposta a les necessitats 
reals dels veïns i veïnes de Collbató. Vam treballar per donar a conèixer les nostres propostes, 
i finalment, aquell treball va donar els seus fruits i va contribuir a que ERC tingui avui l'alcaldia 
de Collbató. 
 
Aquests quasi dos anys en que he pogut formar part de l'equip de govern a l'Ajuntament, han 
estat farcits de bons moments, i d'altres no tant bons. Avui em vull quedar amb els primers. 
Poder treballar pel meu poble i la seva gent no té preu. 
 
Han estat dos anys en els que la feina diària a l'Ajuntament m'ha enriquit enormement, tant 
professional com personalment. He pogut portar endavant les regidories d'educació, benestar 
social, gent gran, sanitat, comunicació i transparència, regidories que impliquen una enorme 
dedicació, que a vegades generen angoixes, però que totes elles m'han aportat moltes coses 
bones. 
 
Després de quasi dos anys, i encara a mitja legislatura, no menteixo si dic que queda molta 
feina per endavant. Feina que estic segura que continuarà la persona que em substitueixi a 
partir d'ara. Però avui, que potser sigui un bon moment per fer balanç, també puc dir que durant 
aquest temps hem fet molta feina. 
 
Hem treballat amb els centres educatius per donar resposta de forma ràpida i eficaç a les seves 
necessitats; hem invertit en la millora dels equipaments escolars; hem assolit un salt qualitatiu 
en l'Escola Municipal de Música; hem col·laborat amb  les AMPA; hem apostat pels ajuts a 
famílies amb situació de vulnerabilitat; hem treballat amb la Taula Social i les entitats que en 
formen part, creant també nous projectes socials; hem donat resposta a necessitats de nens i 
joves amb risc d'exclusió social amb el Centre Obert; hem invertit en millores al casal d'avís i 
activitats dirigides a la gent gran i les dones; hem creat accions per la prevenció i promoció de 
la salut, amb xerrades, tallers, exposicions i altres activitats; hem fet pública tota la informació 
relativa als càrrecs electes, la seva dedicació i les seves retribucions, i hem publicat l'acord de 
govern i l'estat dels objectius de legislatura; hem creat una nova imatge corporativa; hem 
impulsat la presencia de Collbató a mitjans comarcals; hem creat noves vies de comunicació 
entre els veïns i l'Ajuntament; hem reactivat les xarxes socials, millorat la web actual, i en breu 
tindrem una nova web molt més útil i accessible; hem renovat la revista municipal amb un nou 
disseny, nous continguts i més oberta a la ciutadania; i un llarg etcètera. 
 
En aquest sentit, i fruit de la meva aposta personal -i de govern municipal- per la transparència, 
en breu faré públic de forma més detallada l'estat dels objectius de les regidories que fins ara 
he encapçalat, perquè tothom que ho vulgui pugui valorar la feina feta fins ara.  
 
Una feina que no hauria estat possible sense l'esforç dels treballadors municipals, als que no 
puc marxar sense agraïr la seva dedicació, i en ocasions també la seva paciència. 
 



  
 
 

 
AJUNTAMENT DE COLLBATÓ 

 

 

 

 
              (Baix Llobregat) 

                Barcelona      
 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

 

C/Bonavista, 2 • 08293 COLLBATÓ • Tel. 93 777 01 00 • Fax 93 777 06 50 • collbato@collbato.cat • www.collbato.cat           30 

Aquesta renúncia, que ha estat profundament meditada, no ha estat una decisió gens fàcil. Una 
renúncia que respon a motius personals de diversa índole, però que com a tals, voldria deixar 
en l'àmbit privat. 
 
Aixi doncs, deixo el govern de Collbató, deixo la meva acta de regidora, però també deixo els 
meus càrrecs dins la secció local d'ERC Collbató. En conseqüència, amb aquesta renúncia 
anuncio també avui, que, d'alguna manera, a partir d'ara em distancio de la política municipal 
més directa. 
 
Tanmateix, vull aclarir que no deixo Esquerra Republicana de Catalunya. Com he dit abans, els 
motius que em porten a prendre aquesta difícil decisió són personals, i "personals" ve de 
"persones", no pas de motius polítics, de partit o de govern. Fa més de 15 anys que estic 
vinculada d'una o altra manera a Esquerra Republicana i ho seguiré estant, seguint al servei del 
meu partit i del meu pais. 
 
Els motius de la meva marxa tampoc tenen a veure amb cap desacord amb les altres 
formacions polítiques que formen el govern de coalició a Collbató. I per això, vull agrair 
profundament als regidors del GIC i PDECat, Josep i Teresa, la feina conjunta que hem dut a 
terme durant aquests quasi dos anys. Amb ells he format un equip cooperador, amb objectius 
comuns que ens han fet caminar en una mateixa direcció, i que ens ha permès resoldre de 
forma ràpida i consensuada qualsevol petit desacord, que -encara que pocs- hagin pogut sorgir 
en aquest temps. Ha estat un plaer treballar amb vosaltres, i aprendre de vosaltres. 
 
Avui, amb un sentiment un tant agredolç, començo una nova etapa. Dic adéu -com he dir 
abans- a la política local més activa, però no dic adéu a Collbató ni a la seva gent. En aquest 
sentit, i en resposta a alguns rumors apareguts darrerament, aclareixo que no he deixat mai de 
viure a Collbató, no m'he mudat enlloc ni tinc previst fer-ho de moment. Segueixo i seguiré 
formant part de la vida social del meu poble com he fet fins ara, dins de les entitats a les que 
pertanyo, a l'escola o al  carrer. 
 
Ara ha arribat un moment en el que és necessari fer una aturada en el camí, mirar enrere per 
valorar d'on vinc i què he aconseguit, però mirant sobretot endavant per decidir quin camí 
agafar a partir d'ara. Per mi, aquest moment és fruit de posar en una balança tot el que 
m'envolta, i avui puc dir que el pes de la família és molt més gran. Per tant, avui començo 
també una nova etapa on espero poder dedicar molt més temps a la meva gent, la meva 
família, i molt especialment el meu fill, perquè com a mare, és aquesta la part més important de 
la meva vida. 
 
Finalment, gràcies als veïns i veïnes, amics i amigues, que des de fa anys sou al meu costat. 
Jo seguiré sent-hi al vostre. Per qualsevol cosa que necessiteu, aquí seguiré. 
 
Ens veiem per Collbató, fins a sempre. 
 
El Sr. alcalde li dona les gracies per la dedicació en el projecte que ve d‟abans. Molts mesos de 
treballar conjuntament i si a sobre has estat governant, la motxilla de l‟exigència és gran i tens 
la sensació que viure aquesta experiència, estar amb el problemes de la gent es una 
experiència brutal. Ànims en aquesta nova etapa. 
 
La Sra. Casanovas diu que amb tu, Dina,  és més especial, hem viscut bons moments i entenc 
el que has dit respecte ser mare i regidora, perquè és difícil combinar família, treball i política 
activa. També li sap grau perquè el numero de dones al ple baixa. Segur que la decisió l‟has 
pres per que es bona per la teva vida i segur que en un altre moment trucaràs a la porta. Molta 
sort i encerts. 
 
El Sr. Estradé diu que ha estat un plaer compartir treball, èxits i dificultats i li admira la capacitat 
de treball, a vegades en silenci, i el valor d‟agafar aquestes àrees de gran dificultat. Li diu com 
la Maria Teresa, fins després i espera que en un moment determinat s‟hi enganxi de nou. 
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La Sra. Úbeda diu que si és difícil fer llista, ja no diu el difícil que és governar i també fer 
d‟oposició. Se n‟alegra que ho hagi viscut bé i li dona les gràcies per la tasca realitzada. 
 
El Sr. Serra diu que és d‟agrair a les persones que es dediquen a aquesta tasca, es queda amb 
els bons moments i li desitja molta sort. 
 
 
19.- Precs i preguntes. 
 
La Sra. Úbeda demana al Sr. alcalde quin és el posicionament de l‟Ajuntament sobre les 
últimes sentències relatives a les plusvàlues; diu que ens podem quedar sense ingressos i, en 
aquest sentit sap que es van prenent acords en alguns Ajuntament. Demana quin és el 
posicionament del Govern en aquest sentit. 
 
El Sr. alcalde diu que li preocupa ja que sembla ser que la sentència que surti tindrà caràcter 
retroactiu; tot i així opina que si en una transmissió no s‟ha generat plusvàlua potser es un tema 
a analitzar, en tot cas, ja veurem com queda i haurem d‟adaptar-nos a allò que es dictamini. 
Sap que hi ha una moció que en el nostre cas la varem rebre divendres quan ja estava 
convocat el present ple. 
 
El Sr. Estradé diu que caldrà veure la repercussió que pugui tenir el que es dictamini. 
 
La Sra. Úbeda pregunta si es fan liquidacions de plusvàlues actualment a l‟Ajuntament, al que 
la secretaria assabenta que l‟Organisme de Gestió Tributària fa les liquidacions i obre la 
possibilitat de recurs. La Sentència de Navarra ha estat emes amb aplicació del seu dret foral, 
no obstant això, ara el tema està plantejat al Tribunal Constitucional i pendent de resolució. 
Les reclamacions que es presenten a l‟Organisme de Gestió Tributària de moment no es 
resolen a l‟espera de la resposta del Tribunal Constitucional i, quan sigui emesa, es resoldran 
totes en el sentit que aquest es pronuncíi. 
 
La Sra. Alsina diu que agrairia que es respongués a les preguntes del ple allò que es pregunta. 
Fa referència a una resposta rebuda d‟una pregunta que varen formular al mes de novembre 
relativa a Amadeu Vives i no es contesta res del preguntat. 
 
Pregunta, per altra banda, si aquest any es fa el Collbató Negre. 
 
La Sra. Casanovas assabenta que al novembre es va treballar amb una proposta que van 
presentar uns membres de l‟entitat. 
Al gener va venir a parlar un altre grup que no coneixia els anteriors acords i que no es feien 
càrrec del projecte presentat, informant que aquells que el varen presentar han dimitit. 
 
En aquests moments es recomana que s‟integri al Club de lectura però l‟entitat no es veu 
capaç, almenys de moment, a tirar endavant el festival. 
 
 
El Sr. Martín pregunta si ha participat l‟alcalde en les redaccions de la nova regulació del règim 
d‟elecció dels alcaldes. 
 
La Sra. Casanovas diu que hi ha acudit ella per delegació de l‟alcalde i ha participat a la 
jornada que es va realitzar a Mataró. Assabenta que s‟ha arribat a les conclusions que s‟han 
publicat. 
El debat és llarg per aclarir tots els aspectes que hi ha sobre la taula; si primera o segona volta, 
durada de la legislatura, paper dels Consells Comarcals, quines atribucions tindrà cadascun... 
Informa que a aquestes reunions es fan grups de treball per debatre i elaborar documents 
finals, s‟està treballant. 
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El Sr. Martín diu que celebra que hi participem. 
 
 
Pregunta el Sr. Martín quin és el temps mitjà en que es resol una instància a l‟Ajuntament. 
 
El Sr. alcalde diu que depèn de la sol·licitud, n‟hi ha que es responen ràpidament, n‟hi ha que 
requereixen informes. 
 
El Sr. Martín pregunta si sis mesos és un temps prudencial. 
 
El Sr. alcalde respon que no. 
 
El Sr. Martín diu que té una instancia presentada fa mes de sis mesos sobre la neteja davant 
de la farmàcia i encara no s‟ha contestat. 
 
El Sr. alcalde respon que no en té constància. Sí que en té d‟una de la comunitat de propietaris 
però és molt més recent. 
 
 
El Sr. J. Serra recorda que va presentar un prec demanant que es contestés i encara no se li 
ha contestat i demana que no es recorri al silenci administratiu com a resposta. 
 
 
Tot seguit el Sr. J. Serra formula la següent pregunta relativa a les obres de la Plaça de 
l’Era. 
 
El primer trimestre d‟aquest any s‟ha procedit a fer obres a la plaça de l‟Era, consistents 
bàsicament en la substitució de l‟enrajolat. En aquestes obres també s‟ha inclòs la 
pavimentació del passatge que discorre entre la plaça de l‟Era i el capdamunt del passeig 
Mansuet. 
 
Sobre aquest darrer aspecte, pot assegurar l‟equip de govern que l‟esmentat passatge és de 
titularitat pública i no privada? 
 
 
El Sr. Estradé diu que se li contestarà per escrit. 
 
 
El Sr. J. Serra formula el següent prec relatiu a la Llei de la Transparència. 
 
Al ple ordinari de setembre de 2016 es van exposar una sèrie d‟incompliments per part de 
l‟equip de govern de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern en la informació que apareix al web municipal. En aquell 
moment, l‟alcalde va admetre l‟incompliment i va contestar que “ens comprometem a millorar, 
és un objectiu”. 
 
Avui, sis mesos després, el balanç d‟aquest “compromís de millorar” en les àrees en què 
aleshores ja es vulnerava la llei és el següent: 
 
Descripció de les competències de l‟Ajuntament (art. 9.1.a.c): No hi és. 
Organigrama municipal (art. 9.1.a.b): No hi és. 
Actes de la Junta de Govern Local (quan actuï per delegació del ple i amb els requisits de la 
Recomanació 1/2008, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades): No hi són. 
Actes dels plens municipals dels darrers mesos: Falten les de juny i novembre 2016. 
Codi de conducta dels alts càrrecs i de bon govern (art. 55.3): No hi és. 
Dades dels regidors (perfils, retribucions, patrimoni…; art. 9, 11.1): No hi són. 
Agenda institucional de l‟alcalde i els alts càrrecs (art. 55.1.c): No hi és. 
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Relació de treballadors temporals i interins (art. 9.1.d): No hi és. 
Dades dels delegats sindicals (art.9.2): No hi són (sí les d‟alliberats) 
Llistes de personal en els processos de formació i promoció (art. 9.1): No hi són. 
Dades estadístiques i informació històrica del municipi: No hi són. 
Estat d‟execució del pressupost municipal: No hi és. 
Indicadors de transparència (art. 6.3): No hi són. 
 
A part d‟això, el calendari laboral que hi figura és el del 2011, amb el 26 d‟agost com a festa 
local. 
 
En resum, no s‟ha fet ni un sol pas per millorar en transparència, malgrat l‟advertiment fet fa sis 
mesos i que el termini legal per actualitzar les dades municipals va acabar ja fa un any i tres 
mesos. Sembla clar, doncs, que no és problema de limitacions de recursos, sinó de falta de 
voluntat, i això no millorarà amb el temps. Per això, ja no demano a l‟alcaldia que compleixi la 
llei en aquest aspecte; li demano que suprimeixi el concepte de “transparència” del seu 
programa de govern. Perquè és evident que no hi creuen, que en presumeixen perquè pensen 
que “queda bé” però que no pensen fer cap esforç per complir amb aquesta transparència. 
Com a mínim, siguin honestos i eliminin la paraula del seu vocabulari.  
 
 
El Sr. J. Serra formula el següent prec relatiu a la resposta al recurs de reposició presentat 
el 16 de desembre 
 
El Sr. J. Serra diu que el passat 16 de desembre va presentar un recurs contra un acord plenari 
del 21 de novembre relatiu al nomenament de representant municipal a la Xarxa de Ciutats i 
Pobles per a la Sostenibilitat. Com que aquest recurs es contra un acord de ple, ha de ser 
resolt pel Ple i per tant, demana que la resolució d‟aquest recurs sigui inclòs a l‟ordre del dia del 
proper ple. 
 
 
I, sense mes assumptes a tractar, essent les 21:25 hores, el Sr. alcalde aixeca la sessió i en 
constància del tractat en redacto la present acta que, en senyal de conformitat, signa el Sr. 
alcalde amb mi, que com a secretaria, en dono fe. 

 


