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SESSIO ORDINARIA DE PLE 1ª Convocatòria 

 
Data: 22 de maig de 2017 
 
Hora d’inici: 19:30 hores 
 
Alcalde-President: Sr. Miquel Solà i Navarro (ERC-AM) 
  
Regidors assistents:  Sr. Jordi Riera i Heredia (ERC-AM)  

Sr. Alexandre Samaranch i Jover (ERC-AM)   
Sr. Josep Estradé i Calmet (GIC-FEM COLLBATO-E) 

   Sra. Maria Teresa Casanovas Archs (CiU) - PdeCAT 
   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) 

Sr. Oriol Parera Castells (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.- Proposta aprovació acta sessió extraordinària de ple de data 24 d’abril de 2017.  
2.- Donar compte Decrets d’alcaldia 
3.- Donar compte acords Junta de Govern Local. 
4.- Proposta d’aprovació Modificació de crèdit num. 7/2017 de, de suplement de crèdit 
finançat amb incorporació de romanent lliure – despeses compromeses exercici 2016. 
5.- Proposta d’aprovació de l’inici del procediment de dissolució de la Fundació Privada 
per la Integració laboral de persones d’inserció d’Abrera, Collbató, Esparreguera, Olesa 
de Montserrat i Sant Esteve Sesrovires; aprovació de la participació de l’Ajuntament de 
Collbató a la nova Fundació Privada i aprovació del Contracte Programa. 
6.- Proposta de designa del regidor Sr. Jordi Riera Heredia, com a membre integrant de la 
Comissió Especial de Comptes. 
7.- Proposta de designació del regidor Sr. Alexandre Samaranch i Jover, membre 
representant del ple de l’Ajuntament al Consell Escolar Municipal de Collbató. 
8.- Proposta de designa del representant de l’Ajuntament al Consell Escolar de l’Institut 
de Secundaria –SI Collbató. 
9.- Proposta de designa del representant de l’Ajuntament al Consell Escolar de l’Escola 
La Salut de Collbató. 
10.- Proposta de designa del representant de l’Ajuntament al Consell Escolar de l’Escola 
Mansuet de Collbató. 
11.- Proposta de designa del representant de l’Ajuntament al Consell Escolar de la Llar 
d’infants Municipal l’Abellerol. 
12.- Proposta de designa del representant de l’Ajuntament al Consell de Participació del 
Centre del Taller Ocupacional de Can Comelles. 
13.- Moció que presenta el grup municipal dels Socialistes de Collbató referent a l’Escola 
Mansuet. 
14.- Precs i preguntes. 
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El Sr. alcalde dona la benvinguda als Srs. regidors i públic assistent i passa, tot seguit, a tractar 
el primer punt de l’ordre del dia. 
 
 
1.- Proposta aprovació acta sessió extraordinària de ple de data 24 d’abril de 2017. 
 
El Sr. alcalde pregunta si algun regidor ha de formular esmenes o modificacions a l’acta de ple 
extraordinari celebrat el dia 24 d’abril de 2017. 
 
Demana la paraula el Sr. Jordi Serra qui diu que voldria formular dues qüestions prèvies: La 
primera relativa a un recurs que va presentar contra un acord de ple i que encara no s’ha resolt, 
entenent que correspon al ple la seva resolució. Fa esment a que s’han fet uns quants plens i 
encara no s’ha presentat la proposta de resolució, fet que demana que consti en acta. 
 
Per altra banda informa que ell ha presentat tres propostes de resolució per tal que fossin 
incorporades en el present ple i entén que s’havien d’haver inclòs. 
 
Finalment reitera que a l’encapçalament de l’acta apareix com a regidor no adscrit; entén que al 
Ple no hi ha grups politics constituïts i per tant, no li correspon aquesta consideració. 
 
El Sr. alcalde diu que se li ha notificat la desestimació d’incorporació de les propostes 
presentades motivadament i conforme a l’informe de secretaria i, en relacio a la existencia dels 
grups politics li recorda que, per exemple, la Comissió Especial de Comptes esta constituïda 
atenent a la formació dels grups i responent als escrits presentats pels regidors representants 
al Ple comunicant la seva constitució en grups politics. 
 
Sotmesa a votació, l’acta corresponent a la sessió de ple extraordinari de data 24 d’abril de 
2017 resta aprovada a l’obtenir 10 vots a favor d’ERC-AM, GIC-Fem Collbató-E PdeCat i SdeC-
CP i un vot en contra del Sr. Jordi Serra 
 
 
2.- Donar compte Decrets d’alcaldia 
 
 
Es dóna compte al Ple dels següents Decrets d’Alcaldia: 
 
“Decret d’Alcaldia núm.  29 /2017 

Atesa la sol.licitud de renúncia a l’acta de regidora de la Sra. Dina Pérez Ramos i la necessitat 
de cobrir les funcions de tresoreria de l’Ajuntament de Collbató, encomanades a aquesta 
regidora. 

ANTECEDENTS: 

En data 15 de març de 2017, registre d’entrada num. 866 la Regidora Sra. Dina Pérez Ramos 
va presentar la seva renúncia a l’acta de regidora, amb efectes d’1 d’abril de 2017. La regidora 
va ser designada tresorera mitjançant Decret d’alcaldia núm. 76/2015, de 23 de juny de 2015, 
designa que queda sense efecte en el moment en què faci efecte la renúncia a l’acta de 
regidora de l’Ajuntament de Collbató. 

El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha emès nota en la que concreta els criteris 
per a l’exercici de les funcions de tresoreria en corporacions locals de menys de 20.000 
habitants i concretament per a aquells municipis classificats de 3a, a partir de l’1 de gener de 
2017, especifica el següent: 
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Als ajuntaments amb secretaria classificada en classe 3a no existeix obligació de crear un lloc 
de treball específic de tresoreria com lloc independent reservat a funcionari d’administració 
local amb caràcter d’habilitació nacional. Per tal cosa, l’exercici de les funcions de tresoreria no 
necessita del nomenament d’un Tresorer, podent utilitzar-se alguna de les següents opcions: 

1. Nomenament mitjançant acumulació de funcions, a un altre funcionari d’adminsitració 
local amb habilitació de caràcter nacional d’altres entitats locals. 

2. Exercici de les funcions pels serveis d’assistència de les Diputacions Provincials. 
3. Creació per la Comunitat Autònoma d’una agrupació de municipis pel sosteniment d’un 

lloc de tresoreria, en els mateixos termes indicats pels ajuntaments de 2a. 
4. En cas de no resultar possible cap de les opcions anteriors, ja sigui per no tenir 

diponibilitat pressupostària, ja sigui per inexistència o inaplicació dels restants 
mecanismes, les funcions de tresoreria podran exercir-se pel funcionari d’administració 
local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria-intervenció, 
que desenvolupi el lloc de secretaria, classe 3a, i en el seu defecte, per un funcionari 
de la corporació local que exerceixi aquestes funcions a títol accidental. 

Cal tenir en compte que les restriccions vinculades a l’increment de plantilla i de pressupost del 
capítol 1, derivades de les Lleis de Pressupostos de l’Estat dels últims anys,  fa pràcticament 
inviable la creació d’una plaça a la plantilla i d’un lloc de treball a la Relació de Llocs de Treball, 
de tresoreria, pel que es considera que, descartades les opcions 1, 2 i 3, quedi l’opció 4 “les 
funcions de tresoreria podran exercir-se pel funcionari d’administració local amb habilitació de 
caràcter nacional de la subescala de secretaria-intervenció”. En relació a les funcions que li són 
pròpies a la figura de tresoreria d’administració local, ens remetem al “Real Decret 1174/1987, 
de 18 de setembre, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local 
amb habilitació de caràcter nacional” 

“Artículo 5  

1. La función de Tesorería comprende: 

a) El manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la Entidad local, de conformidad con lo 
establecido por las disposiciones legales vigentes. 
b) La Jefatura de los Servicios de recaudación. 

1.a) El manejo y custodia de fondos, valores y efectos comprende: 

 La realización de cuantos cobros y pagos corresponda a los fondos y valores de la 
Entidad, de conformidad con lo establecido por las disposiciones legales vigentes. 

 La organización de la custodia de fondos, valores y efectos de conformidad con las 
directrices señaladas por la Presidencia. 

 Ejecutar, conforme a las directrices marcadas por la Corporación, las consignaciones 
en Bancos, Caja General de Depósitos y establecimientos análogos, autorizando junto 
con el Ordenador de pagos y el Interventor los cheques y demás órdenes de pago que 
se giren contra las cuentas abiertas en dichos establecimientos. 

 La formación de los planes y programas de Tesorería, distribuyendo en el tiempo las 
disponibilidades dinerarias de la Entidad para la puntual satisfacción de sus 
obligaciones, atendiendo a las prioridades legalmente establecidas, conforme a las 
directrices marcadas por la Corporación. 

1.b) La jefatura de los Servicios recaudatorios comprende: 

 El impulso y dirección de los procedimientos recaudatorios, proponiendo las medidas 
necesarias para que la cobranza se realice dentro de los plazos señalados. 
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 La autorización de pliegos de cargo de valores que se entreguen a los recaudadores y 
agentes ejecutivos. 

 Dictar la providencia de apremio en los expedientes administrativos de este carácter y 
autorizar la subasta de bienes embargados. 

 La tramitación de los expedientes de responsabilidad por perjuicio de valores.” 
 
RESOLC: 
 
APROVAR  l’assumpció de les funcions pròpies de la tresoreria municipal en la figura de 
secretaria-intervenció, amb efectes d’1 d’abril de 2017. 
 
INICIAR el procés de valoració del lloc de treball de secretaria-intervenció per avaluar l’efecte 
de l’assumpció de funcions de tresoreria en el mateix. 
 
TRASLLADAR aquest acord a la secretària-interventora i al departament de Recursos 
Humans, als efectes escaients. 
 
DONAR COMPTE al Ple Municipal en la propera sessió que se celebri.” 
 
 

“Decret d’Alcaldia núm. 38/2017 

 

Examinats els documents que integren la liquidació del pressupost municipal únic d’aquest 

Ajuntament, corresponent a l’exercici 2016, amb l’informe de Secretaría-Intervenció de la 

Corporació, en compliment del disposat a l’art. 172.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 

Reguladora de les Hisendes Locals. 

 

Resultant que de la liquidació d’ingressos (drets reconeguts pendents de cobrament) i de 

despeses (obligacions reconegudes i liquidables), pendents de l’any anterior, tant de l’exercici 

corrent com de pressupostos tancats, i també d’operacions no pressupostaries que, juntament 

amb el fons líquids de tresoreria a 31 de desembre de l’anualitat, configuren el Romanent de 

Tresoreria de 2016 aquest es positiu per un import de 1.788.093,33 Euros. 

 

El resultat pressupostari ajustat de l’exercici és positiu amb un import de 967.655,48 euros. 

 

L’Estalvi net es de 1.179.015,92 euros 

 

Vist l’informe de Secretaria-Intervencio emès en data 5 d’abril de 2017 i, de conformitat amb el 

que disposa l’esmentat article 172.3, pel present, 

 

He Resolt: 

 

Primer.- Aprovar la liquidació definitiva del pressupost municipal únic d’aquest Ajuntament 

corresponent a l’exercici 2016, de conformitat amb l’establerta a l’art. 93 del R.D. 500/90 i que 

comprèn els següents estats annexes: 

 

Respecte del pressupost de despeses: i per cada partida pressupostaria, els crèdits inicials, les 

seves modificacions i els crèdits definitius; les despeses autoritzades i compromeses; les 

obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments realitzats. 

 

Respecte del pressupost d’ingressos: i per cada concepte, els crèdits inicials, les seves 

modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats així com els recaptats. 
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També s’incorporen els següents estats: 

 

 Drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de 

desembre. 

 Resultat pressupostari de l’exercici 

 Estat del romanent de crèdit 

 Estat del romanent de tresoreria. 

 

Segon.- Enviar còpia de les liquidacions del pressupost a l’Administració de l’Estat i a la 

Comunitat Autònoma.” 

 
 
“Decret d’alcaldia núm. 39/2017 
 
Resultant de la liquidació del pressupost de 2016, en relació a les inversions no finalitzades a 
data 31 de desembre de 2016, es proposa incorporar al pressupost de 2016 prorrogat les 
inversions amb finançament afectat. 
 
Les inversions que, conforme als estats de liquidació del pressupost de 2016 disposaven de 
finançament afectat i compromisos de despesa són les següents: 
 

PROJECTE CONCEPTE 
DESPESA 

TOTAL 
DESPESA 

COMPROMESA 
FINANÇAMENT 

AFECTAT 

2016/2/INVER/1 
Redacció Pla de prevenció de 
residus 7.570,59 609,18 6.961,41 

2016/2/INVER/3 
Inversions en urbanisme 58.236,14 58.236,14 0,00 

2016/2/INVER/5 Pla director d'aigua potable 98.569,16 18.757,16 79.812,00 

2016/2/INVER/13 
Sistema vigilància per 
cameres-Casc antic 15.731,04 15.731,04 0,00 

2019/2/INVER/14 Millora enllumenat públic 22.736,81 22.736,81 0,00 

2016/2/INVER/16 
Inversió en instal·lacions 
esportives 24.155,41 24.155,41 0,00 

2016/2/INVER/18 
Redacció projecte d’ampliació 
Parc de Bombers 4.730,29 4.730,29 0,00 

2016/2/IINVER/22 
Millora integral i de 
Dinamització turística Coves 386.639,65 0,00 386.639,65 

2016/2/INVER/23 Ordinadors Serveis Socials 1.960,20 1.960,20 0,00 

  620.329,29 146.916,23 473.413,06 

 

 
Vist el disposat a l’art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals estableix que els crèdits que emparin projectes finançats amb ingressos 
afectats s’han d’incorporar obligatòriament, excepte que es desisteixi total o parcialment 
d’iniciar o continuar la execució de la despesa.  
 
Vist que la base 15 de les d’execució del pressupost estableix que l’aprovació de la 
incorporació de romanents correspon al president i es executiva des del moment en què s’hagi 
adoptat l’acord corresponent. 
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Tenint en compte que la incorporació de crèdits que es proposa correspon als romanents de 
l’exercici 2016 que es troben afectats a les inversions que s’hi descriuen, inversions que es 
troben en execució a 31 de desembre de 2016.  
 
He resolt, 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 4/2017 del pressupost d’aquest 
Ajuntament de Collbató, per l’exercici 2016 prorrogat, mitjançant incorporació de romanent 
afectat, que afecta les següents partides: 
 
 

PROJECTE CONCEPTE 
FINANÇAMENT 

AFECTAT 

100/1700/62902 
Redacció Pla de prevenció de residus 6.961,41 

300/1514/61919 
Inversions en urbanisme 0,00 

300/1610/61918 Pla director d'aigua potable 79.812,00 

100/9240/62604 
Sistema vigilància per càmeres-Casc antic 0,00 

300/1721/61916 Millora enllumenat públic 0,00 

500/3420/61912 
Inversió en instal·lacions esportives 0,00 

100/1350/62002 
Redacció projecte d’ampliació Parc de Bombers 0,00 

100/4321/62903 
Millora integral i de Dinamització turística Coves 386.639,65 

400/2313/62601 Ordinadors Serveis Socials 0,00 

  473.413,06 

 
 
Segon.- Donar compte de la present modificació al Ple de la Corporació, en la propera sessió 
que celebri.” 
 
 
 
“Decret d’alcaldia núm. 47/2017 
 
Antecedents: 
 
Mitjançant Decret núm 73/2015, de 23 de juny de 2015, aquesta alcaldia va establir les àrees 
de treball en què s’organitza l’Ajuntament així com l’atribució de responsabilitats als regidors 
municipals. 
 
Per Decret d’alcaldia núm. 171/2015, arrel de la dimissió de la Sra. Eva Maria Trull i Clos i la 
incorporació del nou regidor Sr. Josep Estradé i Calmet, es modifica l’atribució de 
responsabilitats als regidors. 
 
Mitjançant Decret d’alcaldia núm. 77/2016, de 18 d’agost es varen retirar les atribucions 
conferides al Sr. Jordi Serra i Massansalvador, deixant sense efectes la designa efectuada per 
Decret núm. 73/2015, de 23 de juny de 2015 com a responsable de les Regidories de Turisme, 
Patrimoni, Medi Ambient. 
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Arran de la dimissió de la regidora Sra. Dina Pérez Ramos i la presa de possessió del regidor 
Sr Alexandre Samaranch i Jover, es considera necessària una reorganització de les 
responsabilitats atribuïdes als regidors i considerant que modificant l’atribució de 
responsabilitats actual es millorarà l’eficàcia en la proposta, execució i seguiment dels 
projectes. 
 
La modificació prevista suposa l’assignació de les regidories que s’estimen adients al regidor 
recentment incorporat i la modificació de les atribuïdes al regidor Sr. Jordi Riera Heredia en el 
sentit que s’indicarà 
 
Tanmateix, tenint en compte que la Regidora Sra. Dina Pérez Ramos era membre integrant de 
la Junta de Govern Local, per designa efectuada mitjançant Decret 74/2015, de 23 de juny de 
2015, procedeix també designar el nou membre integrant de la Junta. 
 
Vista la refosa de les àrees de treball aprovades per Decret d’alcaldia núm. 2/2017 i atenent el 
disposat als arts. 20 i 23 de la Llei de Bases del Règim local, i arts. 41 i ss. del Reglament 
d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, pel present 
 
Resolc: 
 
Primer.- Modificar l’àrea d’Educació, Benestar Social, Sanitat, Gent Gran, Comunicació i 
Transparència, que queda definida com: 
 

- Àrea d’Educació, Benestar Social, Sanitat, Comunicació i Transparència. 

 
Corresponent-li les següents atribucions: 
 
1.- Educació 
 
Establiment i execució de la política educativa municipal 
Confecció d’estudis sobre la escolarització. 
Organització de la col·laboració en els processos de matriculació d’acord amb la normativa del 
Departament d’Educació. 
Gestió de les polítiques d’ajuts a centres i AMPA. 
Gestió i promoció de les activitats extraescolars i dels serveis complementaris (esplais...), sens 
perjudici de la col·laboració amb esports i joventut. 
Organització i coordinació dels espais educatius en l’àmbit de les competències locals (llar 
d’infants, Escola de Música.... 
 
 
2.- Benestar social 
 
Programes d’atenció als immigrants. 
Programes de promoció i atenció a la dona 
Desenvolupament de programes d’igualtat i defensa dels drets del conjunt de la ciutadania: 
dona, infància, joves, discapacitats, etc. 
Beques 
 
3.- Sanitat 
 
Coordinació, gestió i control de nous equipaments sanitaris. 
Protecció de la salut pública mitjançant les accions sanitàries corresponents. 
Control d’animals de companyia. 
Desenvolupament de polítiques per a la protecció de la salut de la comunitat. 
Serveis funeraris. 
 
4. Comunicació 
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Revista municipal 
Informació i difusió de les accions, iniciatives, activitats municipals o d’interès per la comunitat. 
Pagina web i xarxes socials 
 
5.- Transparència 
 
Implementació, coordinació i gestió dels processos en matèria de Transparència 

 
 
Segon.- Modificar l’àrea d’Esports i Joventut, que queda definida com: 
 

- Àrea d’Esports, Joventut i Gent Gran 
 
Corresponent-li les següents atribucions: 

 
1.- Esports 
 
Promoció de l’esport, escolar, de base ... 
Establiment de les necessitats, règim d’utilització i gestió de les instal·lacions esportives de 
titularitat pública. 
Promoció de l’associacionisme esportiu, relacions amb organismes públics sobre programes 
esportius pel municipi. 
Gestió de la política d’ajuts a entitats i associacions esportives. Convenis amb entitats 
esportives. 
 
2.- Joventut 
 
Establiment i execució de polítiques de promoció en joventut 
Desenvolupament del Pla local de Joventut. 
Foment de l’associacionisme juvenil. 
Accions de dinamització de la vida juvenil. 
 
3.- Gent gran 
 
Programes d’atenció a la gent gran. 
Desenvolupament de programes d’igualtat i defensa dels drets de la gent gran. 

 
 
Tercer.- Designar el Sr. Jordi Riera Heredia com a  regidor de l’Àrea d’Esports, Joventut i Gent 
Gran. 

 
Quart.- Designar el Sr. Jordi Riera Heredia com a membre integrant de la Junta de Govern 
Local 

 
Cinque.- Designar el Sr. Alexandre Samaranch i Jover com a regidor Àrea d’Educació, 
Benestar Social, Sanitat, Comunicació i Transparència. 
 
Sisè.- Les atribucions que es confereixen al Srs  Regidors ho son, en el marc de les àrees 
atorgades, la direcció i gestió general dels serveis corresponents. 
 
Setè.- Notificar la present resolució als Srs. Jordi Riera Heredia i Alexandre Samaranch i Jover 
als efectes que, en el termini de tres dies, procedeixin a la seva acceptació, que serà tàcita en 
cas de no manifestar expressament objecció i disposar la seva publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província. 
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Vuitè.- Donar compte de la present resolució al Ple de l’Ajuntament, en la sessió que es 
convoqui.” 

 
 
“Decret d’alcaldia núm. 51/2017 

 
Per acord del ple de l’Ajuntament emès en data 2 de juliol de 2015, relativa a la retribucions i 
indemnitzacions dels càrrecs electes de l’Ajuntament, s’acordà, específicament en matèria 
retributiva establir les següents dedicacions i imports: 
 
- Aprovar la dedicació exclusiva per a l’exercici del càrrec d’alcaldia fixant una retribució bruta 
anual de 27.000 euros. 
 
- Aprovar la dedicació parcial dels regidors amb responsabilitat de gestió i direcció d’àrees de 
govern, designats Tinents d’alcalde, fixant una retribució bruta anual de 11.400 euros i una 
dedicació mínima de 20 hores/setmanals. 
 
- Aprovar la dedicació parcial dels regidors amb responsabilitat de gestió i direcció d’àrees de 
govern fixant una retribució bruta anual de 10.800 euros i una dedicació mínima de 18 
hores/setmanals.  
 
- Aprovar la dedicació parcial dels regidors amb responsabilitat de gestió i direcció d’àrees de 
govern fixant una retribució bruta anual de 6.240 euros i una dedicació mínima de 10 
hores/setmanals. 
 
 
Vist el disposat a l’art. 75.5 pel qual es disposa la necessitat de què el President de la 
Corporació determini els membres que realitzaran les seves funcions en règim de dedicació 
exclusiva o parcial, pel present, 
 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Determinar que el regidor Sr. Alexandre Samaranch i Jover una dedicació parcial 
mínima de 18 hores setmanals amb dret a les percepcions aprovades pel Ple municipal de data 
2 de juliol de 2015. 
 
Segon.- Notificar la present resolució als Sr. regidor designat, instant la formalització de 
l’acceptació expressa. 
 
Tercer.- Donar compte del present Decret i de l’acceptació expressa de les persones 
designades al Ple de la Corporació en la propera sessió que celebri. 
 
Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de la 
Corporació  la present resolució.” 
 
Collbató, 17 de maig de 2017 
 
 
La Sra. Úbeda diu que en relació al Decret del Tresorer, entén que una mateixa persona dugui 
la intervenció i la tresoreria no hauria de ser, creu que s’hauria de buscar una altra persona que 
dugués la tresoreria. 
 
El Sr. alcalde respon que de les opcions possibles, que eren, o ajuntar les tresoreries d’altres 
municipis, la prestació del servei per la Diputació no eren viables, per això s’ha adoptat la opció 
actual. 
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Entén que potser no seria la mes desitjada però és l’opció més còmode també per atendre el 
dia a dia. 
 
Demana la Sra. Úbeda que es doni lectura al Decret num. 38 integrament per que el public 
pugui conèixer els resultats de l’exercici. 
 
El Sr. alcalde dona lectura als decrets 38 i 39. 
 
Els Srs. regidors es donen per assabentats. 
 
 
3.- Donar compte acords Junta de Govern Local. 
 
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 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 
proposa a la Sra. P.R.U, amb NIF 934M, qui ocupa la posició número 2, per cobrir el lloc de 
treball esmentat. 
 

4. 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, 
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La Junta de Govern Local adoptà els següents acords: 
 
Primer: PROPOSAR la contractació de la Sra. P.R.U, amb NIF 934M, 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.” 

 

 
Acord adoptat en Junta de Govern Local de data 24 de març de 2017 
 

“Aprovació modificació provisional de l’horari d’auxiliars de biblioteca. 
 
Antecedents: 
 
La biblioteca pública, d’àmbit municipal, tan propera a la ciutadania, està cridada a fer un paper 
cabdal amb la seva transformació en centre local d’informació: un espai públic obert, on 
s’apleguin i es posin a l’abast de tothom els diversos suports i fonts de la informació existents i 
pugui tenir-hi lloc una relació d’intercanvi entre ells. 
 
Per aconseguir aquest objectiu, l’Ajuntament de Collbató té signat un conveni de col.laboració 
amb la Diputació de Barcelona, que regula les funcions d’assistència, la prestació de serveis i 
estableix els requeriments mínims que la biblioteca ha de complir per poder rebre aquest 
suport. 
 
Entre d’altres requeriments, el conveni contempla la necessitat de que la biblioteca ofereixi un 
servei horari adequat a les característiques de la població, amb la dedicació d’un/a director/a i 
dos auxiliars de biblioteca. 
 
El proper 5 de maig s’incorpora al servei la sra. G.D.B, auxiliar de biblioteca que ha estat 
gaudint d’un permís de maternitat, vacances, assumptes particulars i compactació de lactància i 
compactació del dret a reduir un terç de la jornada durant el primer any des de la incorporació 
al treball després de la baixa de maternitat, i ha sol.licitat mitjançant instància amb número de 
registre electrònic 2017-773-2, poder modificar el seu horari que li permetin una millora en la 
conciliació familiar. 
 
No existeix cap normativa que doni dret a la treballadora a modificar el seu horari pels motius 
sol.licitats, ni l’ajuntament té obligació d’atendre les peticions si no existeixen llocs de treball 
d’idèntiques característiques que el de la treballadora amb l’horari que sol.licita. No obstant, 
aquesta incorporació permet reorganitzar el servei d’atenció a la biblioteca i reorganitzar els 
horaris de manera que l’Ajuntament doni una atenció global als serveis de biblioteca, cultura, 
esports i joventut al Casal de Cultura, entre les 8 del matí i les 20.30h de dilluns a divendres i 
els dissabtes entre les 10 i les 14h, a part de cobrir les activitats paral.leles de caire lúdic i 
cultural en jornades festives. 
 
La sra. S.C.S., que ocupa una plaça d’auxiliar de biblioteca, té acumulades les tasques de 
direcció de biblioteca, segons acords de JGL de data 30 de gener de 2017. 
 
Atès l’anteriorment exposat 

 
La Junta de Govern Local adoptà els següents acords: 
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Primer.- ADSCRIURE DE FORMA PROVISIONAL entre el 5 de maig i el 31 d’agost, la Sra. 
G.D.B., auxiliar de biblioteca, a l’horari de treball de dilluns a divendres de 8h a 15h, més una 
borsa horària de 2,5hores setmanals, per cobrir activitats del servei de biblioteca, cultura, 
esports i joventut, entre dilluns i diumenge, fora de l’horari habitual, dins de la seva jornada 
habitual establerta legislativament, segons les necessitats anuals del servei i donar cobertura 
d’auxiliar de biblioteca en horari de tarda quan així ho requereixi el servei per causes 
sobrevingudes. 
 
Segon.- DISTRIBUIR les tasques destinades a suport de biblioteca i al suport administratiu del 
servei de cultura, esports i joventut segons les necessitats del servei. 
 
Tercer.- VINCULAR la continuïtat del l’horari establert en aquest acord a les necessitats del 
servei a partir de l’1 de setembre de 2017. 
 
Quart.- CONTRACTAR la sra. F.F.D, per cobrir el lloc de treball d’auxiliar de biblioteca en 
horari de tarda, atès que la titular té encomanades les funcions de direcció de la mateixa 
biblioteca, des del 5 de maig fins el 31 d’agost de 2017. 
 
Cinquè.- ADSCRIURE la sra F.F.D. a l’horari de treball de dilluns a divendres de 15h a 20.45h i 
dissabtes de 9.30 a 14h, fent un total de 33 hores i 15 minuts de presència obligada al lloc de 
treball, que cal complir dins de la setmana, més una borsa horària de 4 hores i 15 minuts 
setmanals, per cobrir activitats del servei de biblioteca, cultura, esports i joventut, entre dilluns i 
diumenge, fora de l’horari habitual, segons les necessitats anuals del servei. 
 
Sisè.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades, al Departament de Cultura, 
Esport i Joventut, a la directora de la biblioteca i a la representació del personal laboral de 
l’Ajuntament de Collbató als efectes escaients. 
 
Setè.- INFORMAR el Ple municipal.” 
 
 

Acord adoptat en Junta de Govern Local de data 2 de maig de 2017 
 
“Aprovació de la contractació del sr. M.P.F. i de la sra. MD.B.S per cobrir, mitjançant un 
Pla d’ocupació, dos llocs de treball de peó a la brigada municipal, per un període de 6 
mesos. 
 
ANTECEDENTS: 
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 6 de març de 2017, va aprovar la 
convocatòria i les bases reguladores per a la creació d’una borsa de treball 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. 
 
En data 21 d’abril de 2017 es constitueix el tribunal qualificador que, després de les sessions 
necessàries per donar compliment a les Bases Reguladores del procés, i segons consta a 
l’acta de data 21 d’abril de 2017, proposen la constitució de la borsa de treball amb l’ordre que 
es detalla a l’acta adjunta a aquesta proposta. 
 
Atès l’anteriorment exposat: 
 
La Junta de Govern Local adoptà els següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la contractació del sr. M.P.F, amb NIF: 850T, mitjançant un contracte d’obra i 
servei determinat, vinculat al Pla d’ocupació del “Programa complementari de foment de 
l’ocupació i de suport a la integració social per a l’any 2017”, per un període de 6 mesos, a 
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partir del 8 de maig de 2017, amb una jornada de 37,5h setmanals, a executar de dilluns a 
diumenge, segons les necessitats del servei, respectant la normativa vigent de treball i 
descansos del personal. 
 
Segon.- Aprovar la contractació de la sra. MD.B.S., amb NIF: 154E, mitjançant un contracte 
d’obra i servei determinat, vinculat al Pla d’ocupació del “Programa complementari de foment 
de l’ocupació i de suport a la integració social per a l’any 2017”, per un període de 6 mesos, a  
partir del 8 de maig de 2017, amb una jornada de 37,5h setmanals, a executar de dilluns a 
diumenge, segons les necessitats del servei, respectant la normativa vigent de treball i 
descansos del personal. 
 
Tercer.-  Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Quart.-  Donar compte al Ple Municipal en la propera sessió que se celebri. 
 
Cinquè.- Traslladar la resolució a la representació del personal laboral de l’Ajuntament de 
Collbató.” 
 

 
La Sra. Úbeda pregunta si la contractació de la persona assignada a la biblioteca té un cost per 
l’Ajuntament, al que el Sr. alcalde diu que una part.  
La Sra. Úbeda demana que consti que quan hi ha un acord d’aquestes característiques s’hauria 
de saber quin cost suposa per l’Ajuntament. 
 
Els Srs. regidors es donen per assabentats. 
 
 
4.- Proposta d’aprovació Modificació de crèdit num. 7/2017 de, de suplement de crèdit 
finançat amb incorporació de romanent lliure – despeses compromeses exercici 2016. 
 
Antecedents: 
 
Per decret d’alcaldia de data 7 d’abril de 2017, es va aprovar l’expedient de modificació de 
crèdit núm. 4/2017 del pressupost de 2016 prorrogat; Aquesta modificació incorporava els 
romanents de crèdit de l’exercici de 2016 donant compliment al disposat a l’art. 182.3 del RDL 
2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals que estableix 
que els crèdits que emparin projectes finançats amb ingressos afectats s’han d’incorporar 
obligatòriament, excepte que es desisteixi total o parcialment d’iniciar o continuar la execució 
de la despesa.  
 
Romanent afectat provinent de l’exercici 2016: 
 
Resultant de la liquidació del pressupost de 2016, en relació a les inversions no finalitzades a 
data 31 de desembre de 2016, és d’obligat compliment la incorporació al pressupost de 
l’exercici posterior, aquells imports que es troben compromesos a l’exercici anterior sobre 
projectes que es troben en curs a data 31 de desembre i que disposen de finançament afectat. 
 
Les inversions en curs a data de la liquidació del pressupost són les que s’indiquen, amb 
expressió diferenciada de la part finançada amb romanent afectat i la part corresponent a 
despesa compromesa, compromisos que cal incorporar al pressupost de 2016 prorrogat per 
atendre les despeses concertades i no facturades a 31 de desembre de 2016: 
 

PROJECTE CONCEPTE DESPESA TOTAL 
DESPESA 

COMPROMESA 
FINANÇAMENT 

AFECTAT 

2016/2/INVER/1 
Redacció Pla de prevenció de residus 7.570,59 609,18 6.961,41 
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2016/2/INVER/3 
Inversions en urbanisme 58.236,14 58.236,14 0,00 

2016/2/INVER/5 Pla director d'aigua potable 98.569,16 18.757,16 79.812,00 

2016/2/INVER/13 Sistema vigilància per cameres-Casc 
antic 15.731,04 15.731,04 0,00 

2019/2/INVER/14 Millora enllumenat públic 22.736,81 22.736,81 0,00 

2016/2/INVER/16 
Inversió en instal·lacions esportives 24.155,41 24.155,41 0,00 

2016/2/INVER/18 Redacció projecte d’ampliació Parc 
de Bombers 4.730,29 4.730,29 0,00 

2016/2/IINVER/22 Millora integral i de Dinamització 
turística Coves 386.639,65 0,00 386.639,65 

2016/2/INVER/23 Ordinadors Serveis Socials 1.960,20 
1.960,20 0,00 

  620.329,29 146.916,23 473.413,06 

 

 
Suplement de crèdit finançat amb romanent lliure 
 
Les inversions provinents de l’anualitat de 2016 que resulten finançades amb romanent lliure i 
que es troben a 31 de desembre de 2016 en fase comptable AD son les següents: 
 

PARTIDA CONCEPTE 
COMPROMISOS 

DE DESPESA 

100/1700/62902 
Redacció Pla de prevenció de residus 609,18 

300/1514/61919 
Inversions en urbanisme 58.236,14 

300/1610/61918 Pla director d'aigua potable 18.757,16 

100/9240/62604 
Sistema vigilància per càmeres-Casc antic 15.731,04 

300/1721/61916 Millora enllumenat públic 22.736,81 

500/3420/61912 
Inversió en instal·lacions esportives 24.155,41 

100/1350/62002 
Redacció projecte d’ampliació Parc de Bombers 4.730,29 

400/2313/62601 Ordinadors Serveis Socials 
1.960,20 

TOTAL ACUMULAT DESPESES COMPROMESES 146.916,23 

 
 
Total acumulat per incorporació de romanent afectat i lliure:  
 

PROJECTE CONCEPTE DESPESA TOTAL 
DESPESA 

COMPROMESA 
FINANÇAMENT 

AFECTAT 

100/1700/62902 
Redacció Pla de prevenció de residus 7.570,59 609,18 6.961,41 

300/1514/61919 
Inversions en urbanisme 58.236,14 58.236,14 0,00 

300/1610/61918 Pla director d'aigua potable 98.569,16 18.757,16 79.812,00 
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100/9240/62604 Sistema vigilància per càmeres-Casc 
antic 15.731,04 15.731,04 0,00 

300/1721/61916 Millora enllumenat públic 22.736,81 22.736,81 0,00 

500/3420/61912 
Inversió en instal·lacions esportives 24.155,41 24.155,41 0,00 

100/1350/62002 Redacció projecte d’ampliació Parc 
de Bombers 4.730,29 4.730,29 0,00 

100/4321/62903 Millora integral i de Dinamització 
turística Coves 386.639,65 0,00 386.639,65 

400/2313/62601 Ordinadors Serveis Socials 1.960,20 
1.960,20 0,00 

  620.329,29 146.916,23 473.413,06 

 
Vista la memòria d’alcaldia, acreditativa de la necessitat de realització de la present modificació 
de crèdit, manifestant que aquesta es justifica per la necessitat d’incorporar el romanent lliure 
provinent de l’exercici liquidat de 2016, conforme es posava de manifest a l’informe 
d’intervenció corresponent a l’estat del romanent en el tancament de l’exercici de 2016. 

Vist l’informe emès en data 8 de maig per Secretaria-Intervenció, pel qual es posa de manifest 
la necessitat de sotmetre a aprovació del Ple de la corporació en allò que correspon a la 
incorporació de romanent lliure, per ser-ne l’òrgan competent, pel present, es proposa als Srs. 
regidors l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Aprovar la modificació de crèdit núm. 7/2017 de suplement de crèdit del pressupost de 
l’exercici 2016 prorrogat finançat amb romanent lliure corresponent a les inversions i quanties 
que s’indiquen: 
 

PARTIDA CONCEPTE 
COMPROMISOS 

DE DESPESA 

100/1700/62902 
Redacció Pla de prevenció de residus 609,18 

300/1514/61919 
Inversions en urbanisme 58.236,14 

300/1610/61918 Pla director d'aigua potable 18.757,16 

100/9240/62604 
Sistema vigilància per càmeres-Casc antic 15.731,04 

300/1721/61916 Millora enllumenat públic 22.736,81 

500/3420/61912 
Inversió en instal·lacions esportives 24.155,41 

100/1350/62002 
Redacció projecte d’ampliació Parc de Bombers 4.730,29 

400/2313/62601 Ordinadors Serveis Socials 
1.960,20 

 
TOTAL ACUMULAT DESPESES COMPROMESES 

 
146.916,23 

 

  
Segon.- Sotmetre a informació pública mitjançant inserció del corresponent anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i a la web municipal, durant el termini de quinze dies hàbils 
pe tal que els interessats puguin presentar reclamacions. En cas que durant l’expressat termini 
no es presentin reclamacions o al·legacions, l’acord esdevindrà definitiu sense necessitat de 
resolució expressa. 
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La Sra. Úbeda diu que li hauria agradat que es parlés d’aquet tema abans del ple; en aquest 
cas faran abstenció però la propera que es presenti, si no es parla abans dels temes, el seu 
grup no hi donaran recolzament. 
 
El Sr. alcalde diu que la setmana passada varen tenir una reunió en la que es va explicar la 
modificació al que la Sra. Úbeda diu que el que volen és que parlem de tot plegat. 
 
El Sr. alcalde respon que ha explicat quines intencions hi ha per utilitzar el romanent lliure. 
 
El Sr Serra diu que a ell no se’l va convocar a aquesta reunió i creu que no hi ha voluntat de 
parlar. 
Opina que s’han d’explicar aquestes coses, que pensa fer amb els pressupostos, per exemple. 
El que esperen és això, que es parlin aquests temes. 
 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada amb 5 vots favorables d’ERC-AM, GIC-Fem 
Collbató-E PdeCat; 5 abstencions de SdeC-CP i un vot en contra del Sr. Jordi Serra. 
 
 
 
5.- Proposta d’aprovació de l’inici del procediment de dissolució de la Fundació Privada 
per la Integració laboral de persones d’inserció d’Abrera, Collbató, Esparreguera, Olesa 
de Montserrat i Sant Esteve Sesrovires; aprovació de la participació de l’Ajuntament de 
Collbató a la nova Fundació Privada i aprovació del Contracte Programa. 
 

 
La Fundació Privada per a la Integració laboral de persones amb problemes d’inserció 
d’Abrera, Collbató, Esparreguera, Olesa de Montserrat i Sant Esteve Sesrovires és va constituir 
el 29 de juliol de 2000 i consta inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de 
Catalunya en data 11 de gener de 2001, amb el número d’inscripció 1.492.  
 
La Fundació va ser promoguda pels ajuntaments d’Abrera, Collbató, Esparreguera, Olesa de 
Montserrat i Sant Esteve Sesrovires (en endavant, els Ajuntaments) amb l’objectiu de promoure 
i fomentar la integració sociolaboral de persones, i en especial residents als municipis 
promotors, amb qualsevol tipus de discapacitat psíquica, física o sensorial i sobretot d’aquelles 
que tenen especials dificultats per accedir al mercat laboral ordinari. 
 
La participació de cadascun dels municipis, tant a la dotació fundacional com les realitzades 
amb posterioritat, així com també el nombre de vots de cadascun en el Patronat de la 
Fundació, es va  determinar en funció del nombre d’habitants dels diferents municipis,  
 
Des de la seva constitució els Ajuntaments que formen part del seu Patronat han vingut fent 
aportacions anuals en concepte d’aportacions per tal de finançar-ne el dèficit. 
 
Als efectes de poder donar continuïtat a la col·laboració dels Ajuntaments amb les finalitats de 
la Fundació FIL, d’acord amb les directrius que han de guiar l’execució de les activitats socials 
que en constitueixen l’objecte fundacional; es vol constituir sota la denominació Fundació 
Privada per la Inclusió Laboral Àuria, una fundació sense ànim de lucre, que subjectarà el seu 
patrimoni i llurs rendiments o recursos obtinguts per altres mitjans.  
 
Les  finalitats previstes d’aquesta Fundació son la d’oferir oportunitats de treball a les persones 
en situació o risc d’exclusió social i laboral, procedents prioritàriament de l’àmbit territorial del 
Baix Llobregat Nord, de Catalunya i de l’àmbit d’actuació, crear noves activitats empresarials 
d’economia social i consolidar o reforçar aquelles altres activitats empresarials del territori que 
opten per formules d’empresa inclusiva, enfortir l’apoderament per a l’ocupació i la inclusió de 
les persones amb especials dificultats., tot assessorant, formant i acompanyant tant en 
processos de recerca de feina com d’inserció laboral, donar suport i atenció als familiars de les 
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persones en situació o risc d’exclusió social i laboral que són treballadors o usuaris de la 
Fundació, activar la participació empresarial i ciutadana en la creació i consolidació 
d’oportunitats laborals per a persones amb especials dificultats d’ocupació, tot afavorint el 
dinamisme econòmic del territori, aportar cohesió social i qualitat de vida al conjunt dels 
territoris d’actuació, sensibilitzar a la societat i l’Administració pública i contribuir a la innovació 
mitjançant projectes, activitats i metodologies orientades al desenvolupament de la economia 
social 
 
El patronat com a òrgan que exercirà totes les funcions pròpies del govern, administració, 
gestió i conservació i defensa dels béns de la Fundació, en acompliment dels seus fins, 
quedarà constituït per onze membres que seran: 
 
 5 patrons nomenats pel patronat de la Fundació Privada Àuria. 
 1 patró nomenat pel Gerent de la Fundació Privada Àuria entre els tècnics d’aquesta 

Fundació. 
 5 Patrons que seran els Alcaldes dels municipis d’Esparreguera, Olesa de Montserrat, 

Abrera, Sant Esteve Sesrovires i Collbató. 
 
Als efectes de poder constituir aquesta nova Fundació es procedirà a obrir un període de 
dissolució de la Fundació Privada per a la Integració laboral de persones amb problemes 
d’inserció d’Abrera, Collbató, Esparreguera, Olesa de Montserrat i Sant Esteve Sesrovires, 
efectuant posteriorment la cessió global de l'actiu i el passiu, quedant el patrimoni integrat: per 
la dotació inicial, que constarà en la carta fundacional; els béns i drets de contingut econòmic 
que accepti o rebi la Fundació amb l’objectiu d’incrementar la dotació; i per tots els rendiments, 
fruits, rendes i productes i demès béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol 
títol o concepte. 
 
L’articulació de les relacions dels Ajuntaments amb la nova fundació, així com per garantir el 
compliment dels compromisos recíprocs, es preveu la formalització d’un Contracte Programa, 
essent aquest l’instrument que articula les relacions i els mecanismes de coordinació entre els 
Ajuntaments i la nova Fundació, atenent la naturalesa d’entitat de dret privat de la Fundació i la 
presència en el seu Patronat dels Alcaldes dels Ajuntaments que el subscriuen establint els 
principals acords per a un desenvolupament sostenible i de qualitat de la Fundació, basant-se 
en l’adquisició de compromisos per ambdues parts i en la rendició de comptes dels resultats 
que la Fundació obté anualment.  
 
La nova Fundació privada seguirà promovent l’assoliment dels nivells d’integració laboral i 
social del col·lectiu de persones amb discapacitat i sobretot les d’especials dificultats d’inserció, 
tenint en compte que el nombre de llocs de treball indefinits actuals i ocupats per persones 
residents al territori es mantindran reservats per als cinc municipis que subscriuran el 
Contracte.  
 
Per tot el relacionat anteriorment la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i el llibre tercer relatiu a les persones jurídiques del 
Codi Civil de Catalunya, aquesta Alcaldia en us de les atribucions que m’atorga la Llei proposo 
al Ple municipal l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer.- Iniciar el procediment de dissolució de la Fundació Privada per a la Integració laboral 
de persones amb problemes d’inserció d’Abrera, Collbató, Esparreguera, Olesa de Montserrat i 
Sant Esteve Sesrovires. 
 
Segon.- Aprovar la participació  de l’Ajuntament de Collbató en la  Fundació Privada per la 
Inclusió Laboral Àuria i nomenar com a Patró a l’Alcalde/Alcaldessa donant vist i plau a la 
constitució de la nova Fundació i als seus Estatuts aprovats en sessió ordinària del Patronat de 
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la Fundació Privada per a la Integració laboral de persones amb problemes d’inserció d’Abrera, 
Collbató, Esparreguera, Olesa de Montserrat i Sant Esteve Sesrovires en  data 10/04/2017.  
 
Tercer.- Aprovar el Contracte Programa 2017-2020 i la seva la formalització entre els 
Ajuntaments d’Esparreguera, Olesa de Montserrat, Abrera, Sant Esteve Sesrovires i Collbató i 
la Fundació Privada per a la Integració Laboral de Persones amb problemes d’inserció 
d’Abrera, Collbató, Esparreguera, Olesa De Montserrat i Sant Esteve Sesrovires. 
  
Quart.-  Assumir el compromís de consignar, en els pressupostos de cada anualitat del període 
de vigència del Contracte Programa, la dotació econòmica corresponent a la participació de 
l’Ajuntament de Collbató,  que té el caràcter de subvenció nominativa i es troba subjecte a la 
presentació de les justificacions anuals d’acord amb el que estableix l’article 74 del Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de subvencions. 
 
 
El Sr. alcalde explica que aquest es un tema que s’arrossega fa anys, Fil es troba en una 
situació complicada i sembla que ara s’ha trobat una sortida. Arribar a aqui ha suposat molts 
esforços per part dels cinc municipis que en formem part. 
 
La Sra. Úbeda diu que saben que FIL és un tema sensible i el fet que se li doni una solució li 
sembla correcte. Hi havia molts problemes jurídics i de viabilitat el que havia motivat que no hi 
hagués altra solució que fer aportacions per part dels municipis i calia cercar sortida a la 
situació.  
 
El Sr. Serra diu que esta d’acord amb el comentat per la regidora; la situació es complicada; es 
un tema sensible. Diu que esta d’acord amb que es trobi una sortida però no se li ha explicat la 
situació i considera que s’havia d’haver parlat, per tant, per una qüestió de procediment, el seu 
vot serà en contra. 
 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada amb 10 vots favorables d’ERC-AM, GIC-Fem 
Collbató-E PdeCat i SdeC-CP i un vot en contra del Sr. Jordi Serra. 
 
 
6.- Proposta de designa del regidor Sr. Jordi Riera Heredia, com a membre integrant de la 
Comissió Especial de Comptes. 
 
De conformitat amb l’establert a l’art. 116 de la Llei 7/85 RBRL; art. 58 del R.D. 2/2003 TRLMC 
i art. 127 del ROF, la Comissió Especial de Comptes és un òrgan d’existència obligatòria a 
totes les corporacions locals. 
 
La Comissió Especial de Comptes, òrgan que té com a finalitat l’examen, estudi i l’informe dels 
comptes anuals de la Corporació. Aquests queden integrats pel compte general del pressupost, 
el compte d’administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars del 
pressupost i els comptes d’entitats o organismes municipals de gestió i aquella documentació 
complementaria exigible per la legislació vigent 
 
Esta constituïda per membres dels diferents grups polítics integrants de la Corporació. El 
nombre de membres és proporcional a la seva representativitat a l’Ajuntament o igual per cada 
grup. En aquest últim cas, s’aplica el sistema de vot ponderat. L’Alcalde és el President nat de 
la Comissió Especial de Comptes i membre de la mateixa 
 
Vista la dimissió de la Sra. Dina Pérez Ramos, regidora d’aquest Ajuntament fins el 31 de març 
de 2017, qui era membre integrant de la Comissió Especial de Comptes i amb la finalitat de 
donar compliment als preceptes legals esmentats, es proposa als Srs. Regidors l’adopció dels 
següents acords: 
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Primer.- Designar membre integrant de la Comissió Especial de Comptes els Sr. Jordi Riera 
Heredia 
 
Segon.- Declarar que amb aquest acord, la Comissió Especial de Comptes esta integrada pels 
següents Regidors: 
 
Sr. Jordi Riera Heredia 
Sr. Josep Estradé i Calmet 
Sra. Maria Teresa Casanovas i Archs 
Sra. Ana Úbeda Vázquez 
Sr. Jordi Serra i Massansalvador 
 
 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada amb 10 vots favorables d’ERC-AM, GIC-Fem 
Collbató-E PdeCat i SdeC-CP i una abstenció del Sr. Jordi Serra. 
 
 
7.- Proposta de designació del regidor Sr. Alexandre Samaranch i Jover, membre 
representant del ple de l’Ajuntament al Consell Escolar Municipal de Collbató. 
 
El Decret 404/1987 de 22 de desembre “Base d’organització i funcionament dels Consells 

escolars Municipals”, estableix la composició de cada Consell Escolar Municipal tenint en 

compte el número de centres educatius de nivell no universitari ubicats en el seu àmbit territorial 

i que en tot cas ha de garantir la participació de la Corporació municipal,  mestres, pares/mares 

d’alumnes, alumnes, personal de l’administració i servis dels centres, direcció de centres públics 

i titularitat de centres privats.  

El  reglament de funcionament del CEMC va ser aprovat en el Ple Municipal del dia 11 de 

novembre de 2008 

L’article 6.B de l’esmentat reglament diu que el CEMC serà presidit per l’Alcalde/essa del 

municipi i estarà constituït per 22 vocals, d’acord amb allò establert a l’article 6, del Capítol I de 

l’Annex que acompanya el RLCEM. 

Ajuntament: 4 vocals nomenats pel ple de l’Ajuntament ( o òrgan en qui aquest 

delegui ), d’acord amb allò establert a l’article 7 del referit text legal. 

En l’article  15 del Reglament de Regim Intern diu que; El president/a del CEMC serà 

l’alcalde/essa del municipi, d’acord amb el que s’ha indicat, i també ho serà de la Comissió 

Permanent. Podrà delegar la presidència del CEMC i de la Comissió Permanent en el Regidor/a 

que es consideri convenient. En cas d’absència el president/a serà substituït pel regidor/a 

d’educació. 

El Decret 404/1987 de 22 de desembre “Base d’organització i funcionament dels Consells 

escolars Municipals”, capítol 1 punt 7 diu que “Els regidors de l’Ajuntament, vocals del Consell 

Escolar Municipal, seran nomenats pel Ple de l’Ajuntament respectiu.  

Vista la dimissió de la Sra. Dina Pérez Ramos, regidora d’aquest Ajuntament fins el 31 de març 
de 2017, qui era membre representant del Ple al Consell Escolar Municipal; havent estat 
designat mitjançant Decret d’alcaldia num. 47/2017 de data 26 d’abril el Sr. Alexandre 
Samaranch i Jover regidor  d’Educació i amb la finalitat de donar compliment als preceptes 
legals esmentats, es proposa als Srs. Regidors l’adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Aprovar el nomenament del regidor Sr. Alexandre Samaranch i Jover com a membre 
integrant dels representants del Ple al Consell Escolar Municipal de Collbató als efectes de 
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donar compliment al disposat al Decret 404/1987 de 22 de desembre, capítol 1 punts 2.2 i 7  i en 
base al RRI aprovat pel Ple Municipal el dia 11 de novembre de 2008 

 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada amb 10 vots favorables d’ERC-AM, GIC-Fem 
Collbató-E PdeCat i SdeC-CP i una abstenció del Sr. Jordi Serra. 
 
8.- Proposta de designa del representant de l’Ajuntament al Consell Escolar de l’Institut 
de Secundaria –SI Collbató. 
 
Vist el disposat a l’apartat 8  de la Disposició Final Primera de la Llei orgànica 2/2006 de 3 de 
maig d’educació, pel qual es determina la composició del Consell Escolar dels Centres. 
 
Vista la necessitat de designar la persona representant de l’Ajuntament al Consell Escolar del 
Centre, per acord del Ple de l’Ajuntament emès en data 2 de juliol de 2015, va ser designada la 
regidora Sra. Dina Pérez Ramos. 
 
Vista la dimissió de la Sra. Dina Pérez Ramos, regidora d’aquest Ajuntament fins el 31 de març 
de 2017, qui era membre representant de l’Ajuntament al Consell Escolar de l’Institut de 
Secundaria –SI Collbató i havent estat designat mitjançant Decret d’alcaldia num. 47/2017 de 
data 26 d’abril, el Sr. Alexandre Samaranch i Jover regidor  d’Educació, des proposa als Srs. 
Regidors l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Designar el Regidor Sr. Alexandre Samaranch i Jover representant d’aquest 
Ajuntament per tal de formar part del Consell Escolar de l’Institut de Secundaria de Collbató SI 
Collbató. 
 
Segon.- Notificar els presents acords al regidor designat. 
 
Tercer.- Comunicar els presents acords a la direcció de l’Institut de Secundaria de Collbató i a 
la Presidència de l’AMPA, per al seu coneixement i efectes. 
 
 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada amb 10 vots favorables d’ERC-AM, GIC-Fem 
Collbató-E PdeCat i SdeC-CP i una abstenció del Sr. Jordi Serra. 
 
 
9.- Proposta de designa del representant de l’Ajuntament al Consell Escolar de l’Escola 
La Salut de Collbató. 
 
Vist el disposat a l’apartat 8  de la Disposició Final Primera de la Llei orgànica 2/2006 de 3 de 
maig d’educació, pel qual es determina la composició del Consell Escolar dels Centres. 
 
Vista la necessitat de designar la persona representant de l’Ajuntament al Consell Escolar del 
Centre. 
 
Per acord del Ple de l’Ajuntament emès en data 2 de juliol de 2015, es va designar la regidora 
Sra. Dina Pérez Ramos. 
 
Vista la dimissió de la Sra. Dina Pérez Ramos, regidora d’aquest Ajuntament fins el 31 de març 
de 2017, qui era membre representant de l’Ajuntament al Consell Escolar de l’Escola La Salut i, 
havent estat designat mitjançant Decret d’alcaldia num. 47/2017 de data 26 d’abril el Sr. 
Alexandre Samaranch i Jover regidor  d’Educacio, des proposa als Srs. Regidors l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Designar el regidor Sr. Alexandre Samaranch i Jover representant d’aquest 
Ajuntament per tal de formar part del Consell Escolar de l’Escola La Salut 
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Segon.- Notificar els presents acords al regidor designat. 
 
Tercer.- Comunicar els presents acords a la direcció de l’Escola La Salut i a la Presidència de 
l’AMPA, per al seu coneixement i efectes. 
 
 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada amb 10 vots favorables d’ERC-AM, GIC-Fem 
Collbató-E PdeCat i SdeC-CP i una abstenció del Sr. Jordi Serra. 
 
 
10.- Proposta de designa del representant de l’Ajuntament al Consell Escolar de l’Escola 
Mansuet de Collbató. 
 
Vist el disposat a l’apartat 8  de la Disposició Final Primera de la Llei orgànica 2/2006 de 3 de 
maig d’educació, pel qual es determina la composició del Consell Escolar dels Centres. 
 
Vista la necessitat de designar la persona representant de l’Ajuntament al Consell Escolar del 
Centre.  
 
Atès que per acord del Ple de l’Ajuntament emès en data 2 de juliol de 2015, va ser designada 
la regidora Sra. Dina Pérez Ramos. 
 
Vista la dimissió de la Sra. Dina Pérez Ramos, regidora d’aquest Ajuntament fins el 31 de març 
de 2017, qui era membre representant de l’Ajuntament al Consell Escolar de l’Escola Mansuet; 
havent estat designat mitjançant Decret d’alcaldia num. 47/2017 de data 26 d’abril el Sr. 
Alexandre Samaranch i Jover  Regidor  d’Educació, des proposa als Srs. Regidors l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Designar al Regidor Sr. Alexandre Samaranch i Jover com a representant d’aquest 
Ajuntament al Consell Escolar de l’Escola Mansuet 
 
Segon.- Notificar els presents acords al regidor designat. 
 
Tercer.- Comunicar els presents acords a la direcció de l’Escola Mansuet i a la Presidència de 
l’AMPA, per al seu coneixement i efectes. 
 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada amb 10 vots favorables d’ERC-AM, GIC-Fem 
Collbató-E PdeCat i SdeC-CP i una abstenció del Sr. Jordi Serra. 
 
 
11.- Proposta de designa del representant de l’Ajuntament al Consell Escolar de la Llar 
d’infants Municipal l’Abellerol. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 148 de la Llei 12/2009 de juliol d’educació, el consell 
escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre i correspon al 
departament d’ensenyament establir mesures perquè aquesta participació sigui efectiva. 
 
L’article 28 del decret 102/2010 de 3 d’agost d’autonomia de centres educatius, regula la 
renovació dels membres del consell escolar i l’article 45 de la mateixa norma n’estableix la 
composició en els centres públics.  
 
El 16 de setembre de 2014 es publica la Resolució ENS/2160/2014 per la qual s’estableix el 
calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres 
públics i privats sostinguts amb fons públics.  
 
L’escrit presentat per la directora de la Llar d’Infants Municipal L’Abellerol, registre d’entrada 
núm.  2956 que va tenir entrada en aquest Ajuntament el dia 10 de novembre de 2014, es 
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demana que es designi un representant d’aquest Ajuntament per tal de formar part del Consell 
Escolar de la Llar d’Infants Municipal l’Abellerol per un període de 4 anys. 
 
Per acord del Ple de l’Ajuntament emès en data 2 de juliol de 2015, va ser designada la 
regidora Sra. Dina Pérez Ramos. 
 
Vista la dimissió de la Sra. Dina Pérez Ramos, regidora d’aquest Ajuntament fins el 31 de març 
de 2017, qui era membre representant de l’Ajuntament al Consell Escolar de la Llar d’Infants 
Municipal L’Abellerol; havent estat designat mitjançant Decret d’alcaldia num. 47/2017 de data 
26 d’abril el Sr. Alexandre Samaranch i Jover regidor  d’Educació, des proposa als Srs. 
Regidors l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Designar al regidor Sr. Alexandre Samaranch i Jover representant d’aquest 
Ajuntament per tal de formar part del Consell Escolar de la Llar d’Infants Municipal L’Abellerol. 
 
Segon.- Notificar els presents acords al regidor designat. 
 
Tercer.- Comunicar els presents acords a la direcció de la Llar d’Infants Municipal L’Abellerol i 
a la Presidència de l’AMPA, per al seu coneixement i efectes. 
 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada amb 10 vots favorables d’ERC-AM, GIC-Fem 
Collbató-E PdeCat i SdeC-CP i una abstenció del Sr. Jordi Serra. 
 
 
12.- Proposta de designa del representant de l’Ajuntament al Consell de Participació del 
Centre del Taller Ocupacional de Can Comelles. 
 
El Taller Ocupacional de Can Comelles –TOCC- és un Centre vinculat al Departament de 

Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i que té com a objectiu la rehabilitació integral 

de les persones amb discapacitat psíquica adulta del Baix Llobregat Nord amb la finalitat que 

aquestes persones puguin assolir una integració, normalització i socialització en les seves 

relacions, en la seva autonomia i en el seu funcionament quotidià, desenvolupant la seva 

capacitat de comunicació, de treball, i augmentant la seva qualitat de vida. 

 

L’ajuntament de Collbató està adherit al TOCC des de juliol de 2001 
 
Per acord del Ple de l’Ajuntament emès en data 2 de juliol de 2015, va ser designada 
representant de l’Ajuntament de Collbató al Consell la regidora Sra. Dina Pérez Ramos. 
 
Vista la dimissió de la Sra. Dina Pérez Ramos, regidora d’aquest Ajuntament fins el 31 de març 
de 2017, qui era membre representant de l’Ajuntament al Consell de Participació del Centre del 
Taller Ocupacional de Can Comelles i havent estat designat mitjançant Decret d’alcaldia num. 
47/2017 de data 26 d’abril el Sr. Alexandre Samaranch i Jover regidor  de Benestar Social, es 
proposa als Srs. Regidors l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Designar el regidor de Benestar Social d’aquest Ajuntament de Collbató, Sr. 
Alexandre Samaranch i Jover, membre representant de l’Ajuntament de Collbató al Consell de 
Participació de Centre del Taller Ocupacional de Can Comelles. 
 
Segon.- Notificar els presents acords a la persona designada. 
 
Tercer.- Donar compte dels presents acords a l’Ajuntament d’Esparreguera i al Consell de 
Participació de Centre del Taller Ocupacional de Can Comelles 
 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada amb 10 vots favorables d’ERC-AM, GIC-Fem 
Collbató-E PdeCat i SdeC-CP i una abstenció del Sr. Jordi Serra. 
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13.- Moció que presenta el grup municipal dels Socialistes de Collbató referent a l’Escola 
Mansuet. 
 
Atès que l’any 2015 es va generar un conflicte a l’escola Mansuet entre un grup de pares, la 
direcció i l’anterior AMPA, desembocant en una denúncia i posteriors recursos. 
 
Atès que durant la campanya de les eleccions municipals del 2015 alguns dels membres de la 
llista d’Esquerra Republicana de Catalunya, partit polític que avui presideix aquest consistori, 
es va posicionar a favor del grup dels qui denunciaven. 
 
Atès que finalment s’ha tancat el cas amb la desestimació de tots els recursos , donant la raó 
tant a la direcció de l’escola, com a l’anterior AMPA. 
 
Atès que arran d’aquest conflicte es va veure afectat, tant el clima de convivència com el bon 
nom de l’escola. 
 
Malgrat el conflicte, l’escola ha continuat duent a terme la seva tasca satisfactòriament, donant 
bons resultats acadèmics tant internament com a nivell de competències bàsiques i ha 
mantingut el bon nivell assolit en la seva trajectòria educativa. Com un exemple d’això, cal 
esmentar que ha obtingut darrerament diversos reconeixements, com el 1er premi de la 12ena 
edició dels premis CAC, o el Baldiri Reixac al model d’innovació integral i d’arrelament a les 
tradicions. 
 
Per tot l’exposat el grup municipal dels Socialistes de Collbató proposa el següent: 
 

1‐ Que el Ple de l’Ajuntament reconegui la bona tasca duta a terme per la direcció de l’escola 

Mansuet des dels seus inicis, així com pels membres de l’ AMPA afectats per aquestes 
denúncies. 
 

2‐ Que es doni trasllat d’aquesta proposta a la direcció de l’escola Mansuet , al departament 

d’Ensenyament i a la ex presidenta de l’AMPA que va ser, també, objecte de denúncia. 
 

3‐ Que es publiqui al Collbató Informa el contingut de la resolució judicial. 

 
La Sra. Úbeda diu que vol fer una reflexió. Aquest tema va ser conflictiu, la gent va patir molt. 
Aleshores tenien l’alcaldia i l’Ajuntament no es va posicionar. Es va oferir mediació que no va 
resoldre la situació i va acabar en mans del jutge. Ara s’ha resolt i consideren que després de 
tot és important que l’Ajuntament reconegui la bona tasca de la direcció i de l’AMPA. 
 
El Sr. Samaranch diu que els hauria agraït que s’intentés consensuar a través de la moció, 
duna declaració institucional per que entén que el tema s’ho mereix. 
 
“En relació a la moció presentada pel grup dels Socialistes de Collbató 
 
Hauríem agraït que el grup municipal que proposa la moció hagués obert la possibilitat a 
consensuar un text, ja fos a través d’una moció o d’una declaració, a la resta de grups que 
formen el consistori. I entenem que hauria estat el més idoni si l’objectiu, o el desig, de tots els 
presents fos que a l’Escola Mansuet es visqui un clima de normalitat i de convivència.  
 
Entendran que amb el contingut que plantegen no hi podem donar suport pels següents motius: 
 

Aquesta moció es basa en premisses clarament errònies, no és cert que ERC fes un ús 
electoral del conflicte, al contrari, molt abans que el conflicte esclatés, membres d’aquest grup 
polític, de persones properes a altres opcions polítiques i d’altres no posicionades públicament, 
van intercedir i intentar mediar per que aquest no arribés a esclatar. I no abans de les 
eleccions, si no molt abans. 
 



  
 
 

 
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           24 

Totes aquestes accions realitzades de forma discreta i sense publicitat per part 
d’Esquerra, sense ser utilitzades políticament, dirigides totes elles a evitar el conflicte i 
en pro de la pacificació del centre.  
 
Esquerra no s’ha posicionat MAI a favor de cap bàndol, perquè no ha estat mai un 
tema polític per nosaltres, sinó un problema de convivència a resoldre. 
 
Els hi recordem que el que sí que vam criticar va ser el paper de l’anterior govern 
respecte el seu rol de mediador entre les parts, desoint les peticions de l’AMPA i 
menystenint la gravetat de la situació deixant sense resposta una part important de la 
comunitat educativa, que davant la falta d’implicació de l’ajuntament i la direcció de 
l’escola van buscar legítimament que fos un tercer que dirimís les diferències de criteri 
que no es podien resoldre d’altra manera pel tancament de porta a al diàleg entre les 
parts. 
 
La teoria de la implicació d’ERC es va introduir interessadament per algú, fins al punt 
que algun mestre va arribar a l’extrem d’insultar-nos públicament pocs dies abans de 
les eleccions (pocs dies després l’exdirector de Serveis Territorials, el Sr. Pérez, va 
haver de demanar disculpes). 
 
Els retrets polítics d’ERC han estat únicament en contra de la falta d’acció política de 
l’anterior equip de govern, que per la seva falta d’actuació davant les peticions 
realitzades, no va intentar evitar el conflicte que es va acabar produint. 
 

 

Aquesta moció no ajuda a resoldre el conflicte, al contrari, pretén atiar-lo de nou, cronificar-lo i 
polititzar-lo ara sí, duent-lo al ple i enfrontant de nou les famílies del centre, en comptes de 
buscar fórmules de reconciliació de la comunitat educativa.  
 
Aquest govern des del juliol de 2015 ha fet tot el possible, sense soroll, per afavorir la 
normalitat en aquesta escola, en tot allò que implicava el paper de l’Ajuntament.  
 

Amb aquest text s’afegeixen dificultats per tal que l’actual govern pugui continuar amb un 
posicionament neutral , sense mesurar les conseqüències per la convivència al centre i al poble 
i suposa un boicot irresponsable.  
 
És una actuació totalment oposada a les formes utilitzades per l’oposició al seu govern, que va 
donar clars exemples d’alçada de mires i generositat a l’hora d’identificar i comunicar el que 
estava passant, col·laborant i proposant solucions abans no esclatés el conflicte. 
 
Per tot això, els proposem que retirin aquesta moció i que en el seu lloc en presentem una 
conjunta que reuneixi les següents característiques: 
 

Que reconegui la funció que realitzen totes les parts i que reconegui el paper de les AMPA, les 
anteriors i les actuals.  
 

Que reconegui que la via del diàleg i la mediació és la millor per la resolució dels conflictes.  
 

Que reconegui la tasca de tots els centres educatius, que malgrat les mancances i dificultats 
que poden sorgir, continuen avançant. Perquè les comunitats educatives, des de l’Abellerol fins 
l’Institut, passant pel Mansuet, la formem entre tots mestres, famílies i alumnes. I el mèrit i l’èxit 
és compartit. I la nostra obligació com a representants polítics és fer el que calgui per ajudar a 
fer-ho possible. 
 

Que digui que l’Ajuntament de Collbató es proposa i ofereix per fer de mediador en aquells 
conflictes que se li presentin i que afectin a col·lectius del poble, amb la intenció de garantir un 
clima de convivència entre els veïns del poble.”  
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El Sr. Estradé diu que està totalment d’acord amb l’exposició del Sr. Samaranch. Afegir que du 
14 anys a la política activa i té dubtes que el ple pugui reprovar un partit polític; sí als grups 
polítics però dubta que es pugui fer com es fa esment a la moció. 
 
Per altra banda, diu el Sr. Estradé que no entén la moció. El GIC en el seu moment no va 
intervenir en aquest problema més enllà que demanar mediació; el que sí que recorda és que 
en el porta a porta de la campanya es va percebre el conflicte. 
 
Demana el Sr. Estradé que consti en acta que no ha rebut cap pressió sobre aquest tema; hi 
havia un clima de tensió que també es va viure en un ple dels mes durs que recorda a nivell de 
públic, amb discussions entre ells. 
 
 
Per altra banda, entén que les responsabilitats son de totes les parts, i també de la direcció. A 
l’escola quan hi ha un problema cal mediar i tots hi han de treballar-ho. Seria injust centrar el 
tema a direcció, com es planteja a la moció i entén que cal parlar, en tot cas, de la comunitat 
educativa perquè, entre altres, aquesta és la funció del ple, en aquest problema hi ha uns pares 
han patit, els altres també.  
 
La Sra. Casanovas recolza el que s’ha dit i, en la seva opinió hi ha dos enfocs; Primer, que la 
interlocutòria no resol el conflicte i segon li costa reconèixer la tasca d’una escola a diferencia 
d’una altra. No es pot considerar i creu que no li correspon al ple considerar una comunitat 
millor que una altra, per tant, proposa una modificació en el redactat de la moció. 
 
El Sr. Serra diu que la moció parla d’un conflicte que ha existit i ha arribat a àmbits jurídics. Li 
sap greu que l’equip de govern parli de diàleg i demani consens ja que pel que a ell li afecta no 
hi veu la voluntat. 
 
Creu que la moció pretén donar per acabat el conflicte i entén que no es vulgui reobrir aquest 
tema però cal reconèixer que hi ha hagut gent denunciada. 
 
En relació a que la resta de centres educatius mereixen també reconeixement, és evident, però 
la seva opinió és que la moció ajudaria a tancar conflicte i ell esta a favor de tancar conflictes i 
per tant, li agradaria que s’arribés a un consens. 
 
El Sr. Samaranch diu que s’ha intentat consensuar, s’ha manifestat l’interès en consensuar la 
moció. 
 
La Sra. Alsina diu que no sap si hi ha intenció de que la moció diu una cosa que no és; el que 
es vol és reconèixer la tasca de l’escola; es veritat que igual que reconeixerien la de les altres 
escoles, però creu que hi ha diferència de tracte entre unes i altres. 
  
Diu que han presentat la moció per que entén que el tema és noticiable i el que es demana és 
el reconeixement del ple de la tasca de l’escola. No és intenció obrir noves ferides, sinó tancar 
un tema que ha estat molt dur. 
 
 
El Sr. Samaranch fa referència a que el que diu la moció és que ERC va estar en el conflicte. Si 
l’important és el reconeixement de la comunitat educativa, treguin aquesta referència i en 
parlem. 
 
Afegeix el Sr. alcalde que es evident que tenim ganes que es tanqui aquesta etapa, tots hi 
estem d’acord, el que el Sr. Samaranch planteja és que es vol tirar endavant consensuar la 
moció, parlar-ne. 
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Fem un reconeixement total pels premis, a la comunitat educativa però com a consistori el que 
caldria plantejar és una proposta que busqués el consens de totes les forces polítiques. 
 
Per altra banda, el punt tercer de la proposta no determina què es vol publicar; en tot cas, cal 
fer una anàlisi jurídic del què és publicable. 
 
El Sr. Valls diu que creu que el Sr. Samaranch tenia una oportunitat per demostrar la voluntat 
d’intentar resoldre aquest problema i considera que s’hauria d’estar a l’alçada de mires perquè 
hi ha molta gent que ha patit sobre aquest tema, per tant, se li demana generositat i capacitat 
per resoldre. 
 
El Sr. Samaranch diu que no estem parlant de detallets ja que li pot dir que hi havia membres 
del PSC que estaven en una part del conflicte i la proposta va justament en aquest sentit. 
 
La Sra. Úbeda diu que podrien haver presentat una altra proposta. 
 
 
El Sr. alcalde diu que li va preguntar a la Sra Úbeda si la moció era modificable i no li va 
contestar. 
 
La Sra. Úbeda diu que la podrien haver presentat avui. 
 
La Sra. Casanovas pregunta si creuen que es pot redactar un text alternatiu, al que la Sra. 
Alsina respon que aquesta que s’ha presentat és la seva proposta. 
La Sra. Casanovas respon que així doncs, ja som al cap del carrer. 
 
La Sra. Úbeda diu que creu que de dimecres a avui han tingut temps de presentar una 
proposta. 
El Sr. Estradé li pregunta si creu que els antecedents son modificables, al que la Sra. Úbeda 
diu que el que fa l’Ajuntament és aprovar els tres punts. 
La Sra. Casanovas diu que no es cert, s’aprova, en tot cas, la moció sencera. 
 
El Sr. Serra diu que si no hi ha una altra proposta, cal votar. 
 
El Sr. Estradé demana al Sr. alcalde un recés de 5 minuts. 
 
Essent les 20:35 hores, el Sr. alcalde anuncia un recés de 5 minuts. 
 
Es reprén la sessió a les 20:40 hores. 
 
El Sr. Samaranch fa la proposta de retirada a la part expositiva paràgraf que fa referència a 
ERC i, en relació a la part resolutiva, al punt primer caldria fer referència a “les AMPAS” afegint 
el reconeixement a la resta de centres. I que també se’ls doni compte. 
 
El Sr. Estradé diu que amb aquestes modificacions, el seu grup hi donaria suport. 
 
La Sra. Úbeda diu que no és proposit de la moció barregar la comunitat educativa i, per altra 
banda, volen que es mantingui la referència a ERC. 
 
Sotmesa a votació la moció és aprovada a l’obtenir 6 vots a favor dels SdeC-CP i del Sr. Jordi 
Serra i 5 vots en contra d’ERC-AM, GIC-Fem Collbató-E i PdeCat. 
 
 
14.- Precs i preguntes. 
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El Sr. alcalde lliura al regidor Sr. Jordi Serra les respostes per escrit a les preguntes formulades 
pel Sr. regidor amb caràcter previ al ple, el contingut íntegre del qual és el que es reprodueix en 
el seu literal: 
 
 

Pregunta pendent del ple ordinari de data 20 de març de 2017. 

 

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? 

 

D’acord amb el Pla General, aquest sòl es troba qualificat d’equipament públic sociocultural. 

Altrament, d’acord amb la informacio cadastral, aquest passatge apareix com a via pública. 

 

 

1.- Sobre l’ús del glifosat 

 

El 2016, l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Collbató va promoure l’eliminació de l’ús de 
glisofat en els tractaments de jardinera efectuats pel mateix  Ajuntament o per empreses 
contractades pel consistori, ateses les afectacions sobre el medi ambient i la salut de persones 
i animals que pot provocar aquest element químic.  
Durant aquest any es van fer diverses proves amb tractaments herbicides alternatius per tal de 
valorar quina era la millor opció per substituir el glisofat. 
 
En quin estat es troba aquest procés de substitució del glisofat?  
Encara s’utilitza glisofat en els treballs de jardineria de l’Ajuntament o d’empreses contractades 
pel consistori?  
En cas negatiu, quina és a solució alternativa que s’utilitza? Per quin motiu? 
 

 

Des de l’any 2016 no s’utilitza glifosat a Collbató.  

 

L’any passat es va fer una prova amb un producte àcid sense resultats rellevants. Aquest any 

es tornarà a fer una altra prova amb un producte que al mercat es diu Bioempe (àcid acètic) 

molt àcid que actua per contacte i que desnaturalitza les herbes provocant la seva mort. No 

obstant la durada del seu efecte és només de 3 setmanes/1 mes i s’ha de tornar a desbrossar. 

Per tant el seu ús com a molt podrà allargar una mica el temps entre desbrossades. En 

conclusió es pot afirmar que no hi ha cap producte ni tècnica aplicada al mercat alternatiu al 

glifosat i que tingui els mateix efecte: aplicació i tres mesos sense herbes; així si abans 

utilitzant glifosat desbrossàvem 2 cops a l’any, no usar glifosat i mantenir els mateixos 

estàndards de manteniment implicaria desbrossar 4/5 vegades segons l’àmbit. 

  

En aquest context l’Ajuntament de Collbató veu aquesta situació com una oportunitat per fer un 

replantejament global del model de gestió i de l’aspecte estètic dels espais verds del municipi. 

Des d’aquest enfoc l’any 2017 s’inicia tot un treball de recerca i de replantejament de la gestió 

dels espais verds, sota una perspectiva més respectuosa amb les persones i amb el medi 
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ambient, on també es valora el marc territorial i paisatgístic en el que s’emmarca el municipi, 

entre allò que és rural i urbà, amb un límit difús entre el que és natural o artificial, a tocar d’un 

Parc Natural i amb la muntanya de Montserrat de fons. Aquesta manera de fer diferent 

repercutirà en l’aspecte estètic dels espais verds i requerirà un temps d'adaptació per part de la 

ciutadania a la nova gestió, així com un canvi en la mirada que fem cap aquests espais, que 

implica interioritzar que no només estan al servei de les persones sinó que tenen altres 

funcions ecosistèmiques. 

  

Els treballs de manteniment de les zones verdes s’estan realitzant buscant l’equilibri entre fer 

desbrossades espaiades  i concentrades en alguns punts concrets (perímetres, al voltant del 

mobiliari urbà, accessos i camins...), deixant que les herbes creixin controladament, fet que 

permet oferir una visió més naturalitzada dels espais verds urbans. Aquesta gestió es valora 

molt positivament ja que ens està permetent mantenir els espais endreçats però sense la 

necessitat d’augmentar massa la dedicació del personal pel seu manteniment, i està sent ben 

rebuda per part de la ciutadania (no hi hagut queixes en relació a aquest nou enfoc, hem tingut 

les habituals per algun retard en alguna zona verda puntual). 

En relació als escocells es faran només 3 desbrossades (abans de 2016 aplicant glifosat se’n 

feien 2) i es vol fer alguna prova pilot amb pràctiques alternatives per analitzar el seu cost i la 

seva evolució com sembrar flors. 

  

 

2.- Sobre el retorn de capital als propietaris de les Ginesteres. 

  

Arran de la sentència judicial sobre la requalificació de terrenys a la zona de les Ginesteres, 

amb la qual es va donar per liquidat el projecte d’industrialització d’aquesta zona, es va 

iniciar un nou procés judicial en el qual els propietaris dels terrenys afectats han reclamat el 

retorn dels 700.000 €, més els interessos, que en el seu dia van avançar a l’Ajuntament de 

Collbató com a contraprestació per l’esmentada requalificació, ara anul·lada. 

  

1.-En quin punt es troba el procés judicial? 

2.-Ha mantingut contactes l’equip de Govern amb els propietaris dels terrenys per mirar de 

pactar una solució negociada del conflicte? 

3.-Quin és el posicionament de l’equip de Govern davant aquesta reclamació? 

4.-En quina partida del pressupost municipal es troba la quantitat de 700.000 € avançats 

pels propietaris i que, d’acord amb la Llei d’Urbanisme, havien de quedar en dipòsit a 

l’Ajuntament fins a la finalització del procés urbanístic?” 

  

 

La pregunta formulada conté diversos aspectes d’imprecisions conceptuals. 

  

-En data 18 de setembre de 2015 (RE núm. 3361), la societat INDUSTRIAL VIDRIERA 

CATALANA, SA,  la societat PROMOCIONS LA FUMADA, SL, i el Sr. JOAQUIN ROVIRA 

CAPELLA van presentar escrit de reclamació administrativa de quantitat per a la devolució de 

595.350 € a INDUSTRIAL VIDRIERA CATALANA, SA, i de 104.650 € a PROMOCIONS LA 

FUMADA, SL, ja que el Sr. Joaquin Rovira cedeix a favor de la societat INDUSTRIAL 

VIDRIERA CATALANA, SA, qualsevol acció i dret que li pugui correspondre. Tot això, a 

conseqüència de l’anul·lació dels convenis urbanístics en virtut de sentència judicial. 

  

És per això que l’Ajuntament de Collbató va procedir a obrir expedient de reclamació 

patrimonial de quantitat, essent l’expedient núm. 90/2015. 
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-L’Ajuntament ha tramitat correctament l’expedient, però actualment es troba suspesa la seva 

tramitació administrativa atès que els interessats van interposar recurs contenciós administratiu 

en data 5 de juliol de 2016 (Recurs 239/2016), i que es segueix davant del Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 6 de Barcelona.  

  

-En conseqüència, el procediment que seguirà aquest Ajuntament vindrà determinat per la 

sentència que emeti el Jutjat, i quan aquesta sigui ferma i executiva, l’Ajuntament prendrà les 

decisions oportunes atenent el contingut de la sentència; i que, en el supòsit que s’hagi de 

procedir al pagament de la quantitat objecte de reclamació, aquest Ajuntament posarà a 

disposició dels interessats de conformitat amb el pressupost municipal. Per aquest motiu 

l’actual equip de govern té previst destinar part del romanent per per poder fer front a un 

possible compliment d’una sentència ferma. 

 

 

3- Sobre els actes de Sant Jordi 2017 

 

Enguany, en el programa de festes de Sant Jordi, l’Ajuntament va anunciar un acte de 

repartiment (a domicili), de roses a les veïnes  majors de 80 anys”. 

 

Amb quin criteri s’han seleccionat les destinatàries d’aquest obsequi? 

Per quin motiu no s’han lliurat roses a cap home ni tampoc a cap dona menor de 80 anys? 

Considera l’equip de govern que el més apropiat per sant Jordi és donar roses a les dones i 

llibres als homes? 

En altres paraules, creu l’equip de govern que no seria apropiat regalar llibres a les dones o 

roses als homes? És conscient l’equip de govern del missatge que avui dia es transmet des de 

totes les institucions en el sentit que, tant homes com dones són destinataris, sense distinció, 

de llibres i de roses en la diada de Sant Jordi? 

 

 

El fet de lliurar una rosa a les persones grans, és més un acte de reconeixement i 

acompanyament,  que la promoció d’un producte determinat (llibre,rosa, etc). Per altra banda, 

amb aquest projecte també es preten  promoure el voluntariat, sobretot entre les persones més 

joves del nostre municipi. 

 

Fa uns anys varem poder regalar llibres, ja que vam tenir diferents  donacions, però la valoració 

per part dels usuaris  va ser baixa. Cal tenir en compte que per regalar llibres  a una franja de 

població d’edat avançada i amb una situació personal molt variada, haurien de tenir unes 

característiques molt determinades; lletra gran, molta fotografia, presentació acurada, 

tractament de   temes d’interès general…  

 

La regidoria no té suficient pressupost per comprar llibres d’aquestes caracteristiques per a 

totes les persones més grans de 80 anys del municipi. Regalar roses el dia de Sant Jordi, és un 

detall que per part de les senyores grans s’agraeix. Els senyors d’aquesta edat, no estan 

acostumats, i a molts els hi costa entendre que se’ls hi regali una flor. Tot i així, a les dues 

residències es lliura una rosa a totes les persones usuaries del servei. 

 

El criteri per seleccionar l’edat de tall pel projecte és el mateix que el que es segueix en el 

projecte Més a Prop de Diputació, al qual hi estem adherits. És l’edat en que s’activen protocols 

de seguiment i acompanyament.   
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4- Sobre mesures municipals contra la pobresa energètica 

 

Fins aquesta any, l’Ajuntament de Collbató contribuïa a pal·liar els efectes de la pobresa en 

determinades llars de Collbató mitjançant l’assumpció del pagament de la factura de 

l’electricitat, el gas o l’aigua de les famílies que ho sol·licitaven i ho justificaven. 

 

Ha dut a terme l’equip de govern altres accions contra la pobresa energètica el darrer any? 

Ha rebut l’ajuntament l’ajut sol·licitat el 2016 a la Diputació per a accions contra la pobresa 

energètica?  

En cas afirmatiu, quines accions ha dut a terme en aquest sentit? Ha considerat l’equip de 

governl’adopció d’altres mesueres per combatre la pobresa energètica al municipi, com ara 

campanyes de foment de l’estalvi energètic, plantejament de consdicions sobre pobresa 

energètica a les companyies subministradores de l’Ajuntament, canvis de contractes a 

empreses d’economia social, etc?  

 

A part  del fons de prestació que cada any Diputació de Barcelona atorga als serveis socials 

bàsics dels municipis de la provìncia, durant  l’any 2016 també va oferir un Programa 

complementari dotat de 15 MEUR  amb la finalitat de  contribuir a que es pugués donar 

resposta a les situacions d'emergència energètica, a la cobertura de les necessitats socials 

bàsiques, el reforçament dels equips professionals de serveis socials, la cobertura de les 

situacions de necessitat social, la garantia d'un servei d'atenció domiciliària i de transport 

adaptat, així com el desplegament d'activitats socioeducatives, entre d'altres.L’ajuntament de 

Collbató va acceptar aquesta subvenció i hores d’ara  ja ha tramitat la justificació. 

Per tal de donar cobertura a les situacions de pobresa energètica que s’han detectat des dels 

serveis socials bàsics, s’han dut a terme diferents accions. 

 Donar suport econòmic a les famílies que es troben en una situació socioeconòmica 

desfavorida, per tal de que puguin seguir gaudint dels serveis bàsics de llum, gas i 

aigua. 

 Adherir-se al programa impulsat per Diputació de Barcelona per realitzar audotiries 

energètiques en aquells domicilis en que es detecta un consum més alt del que seria 

l’idoni. 

 Mentre no s’ha posat en marxa aquest programa, en el moment en que s’ha detectat un 

consum desmesurat en algun usuari,   s’ha contractat a una empresa per fer una 

auditoria energètica i per aplicar les mesures necessàries per fer que el consum sigui 

més eficient.  

 Des dels serveis socials bàsics, s’han fet derivacions a entitats del tercer sector, per 

tramitar canvis d’electrodomèstics vells i amb un alt consum per d’altres 

energèticament eficinets.  

 La teballadora social fa l’acompanyament a tots els usuaris que formalitzen una petició 

d’ajut econòmic per consums, per tal de que tramitin el bonus social. 

 També està en constant coordinació amb les empreses de subministraments , aigua, 

gas i electricitat per solventar i coordinar incidències. 

 Des dels serveis socials s’estan  atenent els avisos de tall que envíen les companyies 

subministradores, realitzant el contacte, les entrevistes i els posteriors informes  socials 

que les empreses necessiten per  saber si s’han de tractar com a  clients vulnerables  o 

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/docs/pdf%20PC%20seu.pdf
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no vulnerables,  segons les mesures urgents  per fer front a la pobresa energética que 

estableix l’article 6.4. de la llei 24/2015 de 29 de juliol . 

5.- Sobre l’existència de Grups municipals. 

 

5.- En recents resolucions de l’alcaldia de Collbató es fa referència a l’existència de grups 

municipals dins el ple de l’Ajuntament. Tanmateix, a les actes dels plens celebrats durant 

aquesta legislatura no consta cap acord de creacio de grups municipals, que és un requisit 

indispensable per a l’existència d’aquests grups en municipis de menys de 20.000 habitants, 

segons l’article 50.1 del Decret Legislatiu 2/2003, Llei municipal de Catalunya. D’acord amb 

aquesta Llei, la simple declaració dels regidors expressant la seva voluntat de ser adscrits a un 

grup municipal no és suficient per establir legalment l’existència dels esmentats grups si no hi 

ha acord del ple. 

 

-En quina sessió plenaria es va adoptar l’acord de crear grups municipals a l’Ajuntament de 

Collbató?. 

 

 

La Llei 8/1987, de 15 d’abril Municipal i de Règim Local de Catalunya, a l’art. 48 establia la 

possibilitat que el Ple pogués acordar la creació de grups municipals, essent obligatòria la seva 

existència en els municipis de més de vint mil habitants. (Redacció que avui es manté a l’art. 50 

del D.L. 2/2003, de 28 d’abril, LMRLC.) 

 

“Per al millor funcionament dels òrgans de govern de la corporació, el ple pot acordar la creació 

de grups municipals. S’han de constituir grups municipals en els municipis de més de vint mil 

habitants.” 

 

La legislació bàsica, a partir de la redacció donada a l’article 73.3 de la LBRL per la Llei 

11/1999, de 21 d’abril, estableix “3. A efectos de su actuación corporativa, los miembros de las 

Corporaciones locales se constituirán en grupos políticos, en la forma y con los derechos y 

obligaciones que se establezcan. …”, estableix amb carácter uniforme per a tot el territori 

estatal la seva existencia, siguin quines siguin les caraterístiques de cada ens local. 

 

Correspon als grups polítics i no al Ple, designar els components que hagin de ser representats 

a tots els òrgans col.legiats. La designa es formalitza mitjançant escrit del seu portaveu, 

adreçat al President de l’entitat local. 

 

En aquest sentit, l’existència de grups municipals a l’Ajuntament de Collbató es va produir per 

voluntat explícita de les formacions polítiques representades al Ple de l’Ajuntament, 

formalitzada per escrit davant l’Ajuntament de Collbató, signada per tots els membres 

integrants dels diferents grups polítics i designant-ne el portaveu. 

 

Els acords aprovats en el Ple de dia 2 de juliol de 2015 expliciten aquest reconeixement amb: 

 

- Aprovacio de la composició de la Comissió Especial de Comptes; el ple va acordar la 

representació dels grups politics amb vot ponderat en funció del nombre de membres 

de cada grup. 

 

- Aprovació d’assignacions econòmiques a cada grup polític constituït al ple de 

l’Ajuntament. 
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6- Sobre el Consell Municipal de Patrimoni 
 
El 18 de gener de 2016, el ple municipal de Collbató va aprovar el reglament del Consell 
Municipal de Patrimoni. Aquest reglament estableix, en l’article 5, que “El plenari del Consell es 
reunirà, com a mínim, una vegada cada quatre mesos en sessió ordinària.” Tanmateix, des de 
l’aprovació del reglament, ni el plenari ni la Comissió Permanent no s’han convocat ni una sola 
vegada. 
 
Quines persones i entitats formen, a data de 30 d’abril de 2017, el plenari i la Comissió 
Permanent del Consell Municipal de Patrimoni? Per quin motiu s’ha vulnerat sistemàticament la 
normativa municipal pel que fa a la convocatòria del Consell de Patrimoni? Per quin motiu no 
ha estat consultat el Consell sobre actuacions recents que afecten el patrimoni local, com 
l’elaboració del Catàleg i Pla Especial de Patrimoni, o l’execució d’obres a les Coves de 
Montserrat, declarades Bé Cultural d’Interès Local? Quina opinió té l’equip de govern sobre 
l’existència del Consell Municipal de Patrimoni? 
 

 

 Quines persones i entitats formen, a data de 30 d’abril de 2017, el plenari i la Comissió 
Permanent del Consell Municial de Patrimoni? A data d’avui no s’ha constituit ni el plenari ni la 
Comissió Permanent del Consell Municipal de Patrimoni 
  

 Per quin motu s’ha vulnerat sistemàticament la normativa municipal pel que fa la 
convocatòria del Consell Municpal de Patrimoni? Des de la regidoria de Patrimoni s’està 
valorant el contingut del reglament del Consell Munipal del Patrimoni, aprovat en data 
18/1/2016, atès que en relació al titol II Composició, organització i funcionament considerem 
que  cal fer una revissió en el funcionament  per  qüestions d’eficiència i efiçàcia la comissió ja 
qu entenem que el contingut de l’actual reglament no ho facilitat. Així mateix, cal definir bé els 
perfils de les persones que han de formar part dels mateixos, entenen que no queden prou 
regulades en el reglament.  
  
  

 Per quin motiu no ha estat consultat el Consell sobre les actuacions recents que 
afecten al patrimoni local, com l’elaboració del catàleg i pla especial de patrimoni o l’execució 
de les obres a les Coves de Montserrat? El consell no està constituit i per tant, no té potestat 
per  emetre informes. En allò relatiu a la redacció del catàleg  i pla especial de patrimoni 
depend d, una subvenció de Diputació de Barcelona.  L’import de la contractació de la redacció 
del Catàleg ha de fer-se mitjançant una licitació, i ara es troba en la primera fase, publicació de 
plecs.  
  

 Quina opinió té l’equip de govern sobre l’existència del Consell municipal de patrimoni? 
considera important  disposar d’una figura com el consell, però és necessari que es reguli la 
participació de les persones que formen part de consell, donat que, malgrat  ser un organisme 
assessor i no vinculant, els seus informes i dictàmens tindran un pes important alhora de 
prendre decisions. És per aquesta raó, que es veu necessari que les persones que formin part 
han d’acreditar certa  vinculació formativa o professional, així com haver participat en algun 
projecte de dinamització o conservació del patrimoni local, i cal estudiar la forma de fer aquesta 
vinculacó atès que no queda ben definida. L’establiment d’aquests requisits que a priori poden 
ser considerat restrictiu es consideren necessaris per garantir la naturalessa del mateix.    
 

 

7- Sobre els actes de l’Aplec de la Salut 
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El mes d’abril passat, l’Ajuntament va distribuir un programa d’actes de l’Aplec de la Salut que 
incloïa la celebració d’una missa a l’ermita de la Salut. Segons el programa, tots els actes eren 
organitzats per l’Ajuntament. 
 
Des de quin any l’Ajuntament de Collbató organitza misses catòliques? En concret, quina és 
l’àrea municipal responsable de les celebracions religioses? S’ha establert algun conveni entre 
l’Ajuntament i el Bisbat de Sant Feliu de Llobregat per a l’organització conjunta de misses? 
Organitza l’Ajuntament de Collbató celebracions públiques d’altres religions? 

 

 
L’ajuntament informa de totes les activitats relacionades amb els actes organitzats a Collbató 
que siguin d’interès general. 
 
En aquest cas es tracta d’una festa arrelada al poble des de fa molt anys, la missa l’organitza la 
Parròquia,  de la mateixa manera que s’organitza la de Sant Corneli. La organització 
estrictament de  l’ajuntament és en el sí de l’aplec de sardanes; es paga la cobla i els ous de 
 Pasqua que es sortegen després. La recaptació va destinada íntegrament als nois de l’escola 
El Mansuet pel viatge de final de curs.  
 

 
 
8- Sobre possibles afectacions de l’activitat de l’Ecoparc 4 
 
L’any 2015, l’Ajuntament de Collbató va iniciar una sèrie d’actuacions per determinar possibles 
afectacions de l’activitat de l’Ecoparc 4, als Hostalets de Pierola, sobre la salut i el benestar 
dels veïns i veïnes de Collbató. Entre altres accions, es van distribuir fitxes de detecció d’olors 
entre la població i es van mantenir reunions amb els responsables de l’Àrea Metropolitano de 
Barcelona, propietària de l’equipament, i amb altres municipis afectats. El 2016, l’AMB va 
traslladar a l’Ajuntament el seu compromís de millorar la comunicació i la coordinació entre les 
dues institucions per minimitzar els possibles efectes de les olors provinents de l’Ecoparc. 
També el 2016, es van fer controls ambientals específics sobre olors a diferents punts del 
municipi. 
 
Quantes queixes formals per males olors provinents de l’Ecoparc ha rebut l’Ajuntament de 
Collbató el darrer any (abril 2016 – abril 2017) per part de ciutadans de Collbató? Quin ha estat 
el resultat dels controls ambientals duts a terme el segon semestre de 2016? En què s’ha 
concretat la millora de la coordinació amb l’AMB? Ha rebut Collbató consideració de municipi 
afectat per part de l’AMB? Ha iniciat aquest equip de govern alguna acció judicial per no haver 
estat consultat en la Declaració d’Impacte Ambiental de l’Ecoparc ni en la modificació de les 
Normes Subsidiàries dels Hostalets de Pierola de 2015 que afecta a l’Ecoparc 4? 
 

 

L’Ajuntament de Collbató va comunicar 11 queixes per olors a l’ECOPARC4 durant tot l’any 

2016, 5 corresponents al tercer trimestre i cap al quart trimestre.  

Durant el primer trimestre de 2017 l’Ajuntament ha traslladat una queixa a l’ECOPARC4 i el 

segon trimestre de moment també una. Encara no es disposa de l’informe de les queixes del 

primer trimestre de 2017. 

  

La queixa d’olor generada per Collbató el segon trimestre de 2016 va ser comprovada pels 

tècnics de l’ECOPARC4 que no van poder confirmar que les olors eren procedents de la planta.  

  

L’Ajuntament no té comunicació escrita per part de l’AMB en la que es concreti que el municipi 

es considera afectat per l’ECOPARC, no obstant, l’AMB sí que va comunicar expressament a 

l’Ajuntament de Collbató (RE 22/7 de 2016) quin és el protocol de gestió de queixes a seguir 
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“en relació als episodis d’olor que es puguin produir en el municipi de Collbató i puguin ser 

identificats com a provinents de l’ECOPARC4”. 

  

L’AMB va comunicar a l’Ajuntament la proposta de resolució en la que el Consell Metropolità de 

l’AMB demanava al Consorci ECOPARC4 l’execució d’un estudi d’olors al municipi de Collbató, 

que es va iniciar al segon semestre de 2016 i que encara es troba en curs en tant que es 

realitzen mesures en continu en 5 punts del municipi en diferents períodes de temps; per 

aquesta raó encara no es disposa de resultats del mateix. Així mateix l’Ajuntament rep 

periòdicament la comunicació de les possibles  incidències o alteracions del sistema de la 

planta que puguin originar olors. A més l’Ajuntament està periòdicament en contacte amb els 

serveis tècnics de l’ECOPARC4 i l’AMB per gestionar de manera conjunta qualsevol incidència 

i també hi ha contacte directe amb la resta d’ajuntaments afectats.  

 

Respecte la Declaracio d’Impacte Ambiental, indicar que en data 17/09/2012 es va publicar al 

DOGC la RESOLUCIÓ TES/1824/2012, de 6 de juliol, per la qual es fa públic l’Acord de 

declaració d’impacte ambiental del Projecte d’instal·lació del centre metropolità núm. 4 de 

tractament integral de residus municipals dels Hostalets de Pierola (Ecoparc4) per la 

valoritzacio de residus no especials al Terme municipal dels Hostalets de Pierola; és una 

declaracio d’impacte que es va tancar a l’any 2012, pel que aquest equip de govern no hi ha 

tingut cap intervencio al respecte. 

 

Aquesta és una documentacio requerida per la Direccio General de Qualitat Ambiental per la 

tramitació del Projecte d’instal.lació del centre metropolita num. 4 de tractament de residus 

municipals dels Hostalets de Pierola (Ecoparc4) que acompanya la petició de llicencia 

ambiental de l’empresa Cespa Gestion de Residuos, S.A., al terme municipal dels Hostalets de 

Pierola. 

 

 

 Per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 30 d’abril de 2015, es va aprovar la 

modificació de les normes subsidiàries de planejament en l’àmbit de l’Ecoparc 4 i dipòsit 

controlat de Can Mata al municipi dels Hostalets de Pierola. L’acord va ser publicat al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya num. 6919, de 23 de juliol de 2015 i obrint un termini de 

dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació al DOGC (a partir del 24 de juliol de 

2015 doncs) per poder interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciós 

Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya”. L’equip de govern no va iniciar 

cap acció judicial en aquell moment i, actualment, es troba fora de termini. 

  

 

9 - Sobre la renovacio de la guardia municipal 

 

El 2015, la regidora de Seguretat Ciutadana va anunciar que iniciava un procés de renovació 
del cos de vigilants locals tendent a la seva progressiva requalificació professional. En concret, 
es va anunciar la intenció de contractar un agent amb qualificació de policia professional per tal 
de dirigir el cos i conferir-li atribucions policials que fins ara no té. 
 
En quin estat es troba l’esmentat procés de renovació de la Guàrdia Municipal? Per quin motiu 

no s’ha contractat encara l’anunciat responsable? Quina és la previsió de l’equip de govern en 

relació amb aquest procés de renovació? Té previst l’equip de govern millorar la categoria 

laboral dels vigilants locals de Collbató, que actualment és la més baixa possible? 
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1- Respecte a la requalificació dels llocs de treball, i malgrat no és una pregunta, 

especificar que una requalificació d’un lloc de treball és un procés establert 

reglamentàriament i que ha de passar, obligatòriament, per un procés de negociació 

amb els agents sindicals i la posterior aprovació al Ple. Un cop establerta la 

requalificació d’un lloc de treball (que no de la persona que l’ocupa), cal procedir a la 

seva convocatòria pública perquè sigui cobert amb els principis de publicitat, mèrit i 

capacitat. 

En resum, en cap cas l’ajuntament havia previst una “requalificació professional”, atès que 

això hauria comportat obligar als 8 agents a presentar-se a unes proves de selecció per 

poder mantenir el seu lloc de treball. 

 

2- Motiu pel qual no s’ha contractat encara un responsable amb categoria de policia 

L’objectiu de l’Ajuntament era avaluar alternatives per poder prendre decisions sobre el 

futur de la seguretat ciutadana a Collbató i en aquesta línea es van fer les previsions de 

plantilla i pressupostàries necessàries per poder aplicar les mesures un cop avaluades les 

alternatives, en cas de que les circumstàncies facilitessin el canvi. 

Els factors que s’havien de tenir en compte: plantilla de vigilants, situacions personals 

d’aquesta plantilla, pressupost general del capítol 1, necessitats detectades en la globalitat 

de l’Ajuntament i les limitacions legals establertes per l’estat, requeriments de la Generalitat 

per implantar cos de policia en un municipi on no és obligatori, van fer inviable iniciar el 

camí cap al canvi de model de seguretat ciutadana, passant de tenir vigilants, a tenir policia 

local. 

La normativa no permet mantenir els dos cossos a mig termini i la implantació d’una figura 

de policia només podia ser possible quan es tingués planificada la implantació total del cos, 

cosa que pels motius abans exposats, no és possible en aquests moments, perquè no es 

pot augmentar plantilla, ni capítol 1. Un cos de policia requereix un sistema de patrullatge i 

quadrant operatiu que no és assumible amb els efectius actuals i el pressupost a dedicar 

hauria d’augmentar de forma important, atès que el grup i nivell de vigilants i policies són 

diferents, i estaríem duplicant efectius al carrer durant uns anys (vigilants en trànsit + 

policies de nova creació). 

 

3- Respecte a la categoria laboral del lloc de treball de vigilant a l’Ajuntament de 

Collbató. Està definida segons la valoració de llocs de treball aprovada pel Ple 

municipal l’any 2007. Aquesta valoració és vigent per a tot el personal municipal. 

La fitxa descriptiva de valoració del lloc de treball, especifica que els requisits per a la 

provisió és la titulació pròpia del grup E (actualment Agrupacions Professionals AP). 

Els nivells propis del cos/escala AP són del 7 al 14. 

És potestat del Parlament de Catalunya la creació, supressió o modificació dels cossos i 

escales, mitjançant una llei, que ha de determinar: 

 la denominació del cos 

 les escales del cos, si escau 

 la definició de les funcions que han de desenvolupar els membres del cos i de les 

escales 

 el nivell de titulació o les titulacions concretes exigides per a l’ingrés en el cos i les 

escales 
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 la regulació i la determinació dels criteris de desenvolupament per reglament de les 

qüestions que, per raó de l’especialitat de les funcions i les escales, se separen de les 

normes generals del Decret legislatiu i necessiten un tractament específic 

 

El lloc de treball de vigilant a l’Ajuntament de Collbató està definit com: 

 

Cos/escala: AP segons Llei 7/2007 ( antic E Llei 30/1984) 

Nivel 12 =  262€/mes 

Complement específic =  630€/mes 

 

Com es pot comprovar, el lloc de treball de vigilant a l’Ajuntament de Collbató no és el més baix 

possible, atès que podria tenir un nivell 7, 8, 9, 10 i 11 

 

A l’Ajuntament de Collbató hi ha altres llocs de treball del cos/escala AP, amb altres nivells i 

complements específics més baixos, com són el 7, el 8 i el 10, amb retribucions més baixes, i 

complements específics de 342€/mes, 596€/mes... 

 

De l’anteriorment exposat es desprèn que: 

 

1-  No és certa l’afirmació “la categoria professional dels vigilants és la més baixa 

possible”. 

2- No és potestat de l’ajuntament modificar el cos/escala propi del lloc de treball de 

vigilant, ni els nivells vinculats 

3- El nivell assignat al lloc de treball de vigilant és el més alt possible, atès que cal 

reservar els nivells 13 i 14 per a llocs de treball superiors, com pot ser el de cap de 

vigilants, per garantir la coherència en l’estructura retributiva. 

4- El complement específic assignat al lloc de treball de vigilant sorgeix de la valoració de 

factors específics d’aquest lloc de treball, tenint en compte la seva especificitat, 

tornicitat, perillositat, etc... sent l’específic més alt de tot el cos AP.  

 

 

La Sra. Alsina fa un prec relatiu a la revista del mes d’abril i diu que es publica la notícia relativa 
a l’asfalt del Carrer Sant Corneli i la notícia fa esment a què és el primer reasfaltat en deu anys 
i això no és veritat ja que en els darrers anys s’ha reasfaltat els carrers Barcelona, Girona, 
Llobregat Catalunya, La Granada, Llonganies, Passeig de les escoles, Telègraf... i segur que 
se’n deixa algun altre, per tant, demana que es rectifiqui la notícia. 
 
El Sr. Estradé explica que creu recordar que la revista parla de noves urbanitzacions, al que la 
Sra. Alsina respon que si es tracta de noves urbanitzacions, no acaba la llista fins demà. 
 
 
Aprofita la Sra. Alsina el tema de la revista per formular un prec al regidor Sr. Samaranch per 
tal que creï una comissió per parlar de la revista, ja que hi ha temes que es parlen al ple i no hi 
apareixen. No els agrada com es redacta. 
 
 
El Sr. Valls formula una pregunta relativa a les obres a instal·lacions esportives i diu que en 
aquest ple s’ha aprovat una modificació de crèdit i un dels capítols feia referència a inversions 
en instal·lacions esportives. Diu que darrerament s’han fet millores a la pista, concretament 
s’ha col·locat un tancament que ha generat un cert conflicte. No sabien res d’aquesta millora i 
justament la pista quan es va cobrir es va pensar per que en un futur es pogués tancar. 
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Pregunta quins han estat els motius per col·locar la tanca i si s’ha tancat per un tema de 
vandalisme, pregunta quina és la política de l’equip de govern sobre aquest problema. També 
l’interessa conèixer-ne el cost. 
 
El Sr. Riera diu que en relació al cost, l’import de la modificació de crèdit no va únicament 
destinat a la pista, sinó que integra diverses intervencions a diferents instal.lacions esportives 
com ara a la piscina.  
En relació a la pista queda pendent aixecar el terra, que es canvia per un altre material i es 
preveu també pintar i la tanca. 
 
Afegeix el Sr. alcalde que les inversions a la pista son una reclamació del Centre d’esports i no 
s’ha aixecat el terra abans per que pels materials no és bo fer-ho a l’hivern, s’ha de fer en 
aquest temps. 
Pel que fa a la tanca, es vol deixar obert per tal que tothom en pugui gaudir. 
 
El Sr. Valls pregunta si amb la pintura es limitaran els usos com ara patinatge, bicis... 
 
El Sr. alcalde diu que el que es pretén és controlar els mals usos, com ara que hi entrin motos, 
per exemple. 
 
El Sr. Valls diu que un acte de vandalisme no es salva amb unes tanques; quan era al govern i 
tenien aquests problemes es va reconduir amb el projecte Compromès, es va treballar amb la 
educadora per reconduir-ho, però no oblidem que la pista la volien els joves com a punt de 
trobada. 
 
El Sr. alcalde diu que la tanca és per protegir l’espai i la decisió ha estat pactada amb el Centre 
d’esports ja que s’han trobat molt sovint que quan van a partits hi ha vidres, brutícia i de tot. 
Aquest tancat protegeix la instal·lació del mal ús però sense cap ànim de limitar l’accés quan 
s’utilitzi pel que s’ha d’utilitzar. 
 
La Sra. Úbeda pregunta si hi podran entrar cotxes, al que el Sr. alcalde respon que esta 
preparada per que hi entrin. 
La Sra. Úbeda pregunta si podran entrar bicis, al que el Sr. alcalde diu que si es per 
esdeveniments esportius com ara la Portals, per exemple, si. 
 
 
Informa el Sr. Riera que també es prohibirà fer forats al terra, al que el Sr.Valls diu que n’hi 
havia alguns que eren per solventar els problemes de desnivell de la pista.  
El Sr. Riera diu que si, però n’hi ha uns al centre que no hi haurien de ser. 
 
 
La Sra. Úbeda formula una pregunta relativa a la instal·lació de càmeres al casc antic i demana 
si estan en funcionament. 
 
El Sr. alcalde diu que estan instal·lades i falta instal·lar el programa informàtic de registre. 
 
La Sra. Úbeda pregunta quins dies funcionarà i com funcionen. El Sr. alcalde diu que en 
principi funcionaran els diumenges amb el sistema de lector de matrícules. 
 
Pregunta la Sra. Úbeda a quins carrers afecta, al que el Sr. alcalde diu al Pujolet, al Carrer 
Colon, Pau Bertran, Sant Corneli..... 
 
La Sra. Alsina pregunta si podrà passar amb cotxe cap a l’alzina gran, al que el Sr. alcalde diu 
que cal controlar que no s’hi passi. S’analitzarà la incidència que té però no passaran. 
 
La Sra. Alsina diu que si la voluntat és que no entrin cotxes al Pujolet, el que hi va de pas hi 
podrà entrar o no? 
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El Sr. alcalde diu que cal avaluar la incidència. La idea en general és alleugerir la pressió a la 
mobilitat que hi ha a la zona els diumenges. 
 
La Sra. Alsina pregunta si la informació que registrin les càmeres és compatible amb la 
protecció de dades, al que el Sr. alcalde respon que aquest tema ja s’ha estudiat. 
 
 
El Sr. Serra, en relació a les càmeres diu que si no recorda malament es va iniciar aquest 
projecte l’any passat i pregunta com és que s’ha trigat tant a implantar-ho. El Sr. alcalde respon 
que es per motiu dels permisos de la Generalitat. 
 
 
El Sr. Castells formula una pregunta relativa a les parades de venda dels dies 23 d’abril Sant 
Jordi i 7 de maig, dia de la mare i demana amb quin criteri es dona la ubicació de les parades, 
per que a l’avinguda Centenari es va ubicar una parada de flors que obligava a la gent que 
volia comprar, a parar a la rotonda. No entén com es permet parar a la rotonda i imagina que 
és la guàrdia municipal qui ho ha de controlar. 
 
La Sra. Casanovas diu que aquesta petició és la mateixa que s’ha sol·licitat en els darrers anys 
i no s’ha modificat. 
 
El Sr. Castells diu que si, però fins ara no hi havia rotonda en aquest punt, al que la Sra. 
Casanovas diu que ho tindrà present. 
 
 
El Sr. Castells formula una pregunta relativa a una noticia de gas natural i diu que es va penjar 
a la web que hi havia previst fer la extensió de la xarxa de gas natural i hi ha un llistat d’entitats 
prestadores tan llarg que si ja es complicat d’entendre per  la gent jove, imaginem-nos per la 
gent gran i pregunta si hi ha alguna forma d’abreviar la informació. 
 
El Sr. alcalde diu que aquest és un tema de mercat i de lliure competència; com a administració 
no podem recomanar una o altra empresa. 
 
El Sr. Valls diu que es podria fer una jornada informativa, al que la Sra. Casanovas diu que 
haurien de venir totes les empreses. 
 
El Sr. Estradé diu que és un tema que hem de reflexionar per que certament estem rebent 
moltes trucades. 
 
 
El Sr. Martín assabenta que avui ha rebut resposta a la sol·licitud que va presentar fa mesos 
sobre neteja d’herbes i la resposta rebuda no dona solució al problema plantejat. 
El Sr. alcalde li demana disculpes pel retard, en la part que li toca. 
 
El Sr. Martin diu que no vol disculpes, vol solucions i pregunta què fa l’Ajuntament si el 
propietari no neteja, al que el Sr. alcalde respon que imposar sancions, aquestes són les 
instruccions. 
 
 
El Sr. Serra formula una pregunta relativa a la llicència d’activitats del centre comercial 
Bonpreu 
 
El 2015, l’Ajuntament va invalidar l’ampliació del supermercat Bonpreu amb l’argument que 
s’havia de considerar un negoci diferent, amb accessos i productes diferents. Per això es va 
emplaçar l’empresa a tancar les comunicacions entre els dos sectors del supermercat. Ara, 
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aquestes comunicacions s’han obert i el centre comercial funciona com un supermercat 
ampliat, amb els seus espais connectats internament. 
 
Quines circumstàncies han canviat entre 2015 i 2017 perquè allò que no era permès aleshores 
ho sigui ara? Considera actualment l’Ajuntament que la superfície comercial oberta pertany a 
un sol establiment ampliat o bé a dos de diferenciats? 
 
 
El Sr. alcalde diu que li contestarà per escrit però la resposta és que ha canviat la Llei. 
 
 
El Sr. J. Serra formula una pregunta relativa a activitats de difusió del patrimoni vinculades 
al Parc Rural 
 
El 2016, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va concedir una subvenció a 
l’Ajuntament de Collbató per a la realització de tallers de difusió del patrimoni cultura. Els tallers 
inclosos en la sol·licitud de subvenció eren dedicats a la construcció de marges de pedra seca i 
el conreu de l’olivera, i estaven vinculats al projecte de creació del Parc Rural del Montserrat 
 
S’han dut a terme els tallers previstos? En quines dates? Quants assistents han tingut? Qui els 
ha impartit? Quina valoració n’ha fet l’àrea de Patrimoni? 
 
 
La Sra. Casanovas diu que se li contestarà per escrit 
 
 
El Sr. Serra formula una pregunta relativa al desplegament de la xarxa de fibra òptica a 
Collbató 
 
Recentment, l’Ajuntament ha anunciat la reanudació del desplegament de la xarxa de fibra 
òptica al municipi.  
 
Quin és el calendari previst d’execució de les obres? En quines zones del municipi es farà el 
desplegament de la xarxa? Tenint en compte que a Esparreguera, on la fibra òptica es va 
desplegar ara fa un any, n’han quedat exclosos barris com Can Rial o el Mas d’en Gall, cal 
preveure que algun barri de Collbató també en quedi exclòs? Per quin motiu? Per a l’extensió 
del cable es tornaran a aixecar les voreres de l’avinguda del Centenari, de la rambla Mansuet i 
del carrer de les Parellades que s’han aixecat aquest darrer mes per arranjar les canonades 
d’aigua? 
 

 
El Sr. alcalde diu que se li respondrà per escrit. 
 
Sí que li avança és que la previsió d’extensió al territori és comptant amb 2.280 unitats 
urbanístiques i hi ha una part que aprofiten la xarxa existent. En alguns trams haurà de ser 
aèria. 
 
En relació a les obres actuals, s’ha donat instruccions per que l’empresa per estudiar la 
possibilitat de deixar-ho instal·lat ara. 
 
 
I, sense mes assumptes a tractar, essent les 21:20 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. 
   

 


