ACTA PLE NÚMERO 5/2017
Sessió celebrada per l’ Ajuntament de Sant Climent de Llobregat el dia 27 de
juliol de 2017
Caràcter de la sessió: Ordinària
Urgent: No.
Convocatòria: 1ª.
A la localitat de Sant Climent de Llobregat, quan son les dinou hores i quatre
minuts del dia vint-i-set de juliol de dos mil disset, es reuneixen a la Sala de Plens
d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte, els membres
integrants de l’Ajuntament Ple que a continuació es relacionen, en sessió
extraordinària, sota la Presidència del senyor Alcalde, assistits per mi, el
Secretari-Interventor acctal.
Assistents:
Alcalde
Sr. Isidre Sierra Fusté.
Primer Tinent d’Alcalde
Sr. Jose Antonio Monteagudo Urgel
Segon Tinent d’Alcalde.
Sr. Miquel Torras Ollé
Tercer Tinent d’Alcalde
Sra. Montserrat Fulquet Martí
Regidors/es
Sandra Araque Peri
Jesús Insausti Solé
Jaume Campamà Tugas
Alejandro Muñoz Vallejo
Alba Martín Santos
David Roda Raya
Xavier Jiménez Güembe

Actua com a secretari-interventor acctal. el Sr. Ubaldo Fernández Ródríguez
Els assumptes que composen l’Ordre del Dia de la present sessió són els
següents:
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Part resolutiva
1. Aprovació de l’acta 4/2017, de data 26 de juny de 2017.
2. Proposta d’acord per delegar en la Junta de Govern Local diverses
competències i donar compte del decret d’Alcaldia núm. 256/2017 del
cartipàs municipal vigent.
3. Proposta d’acord per aprovar l’aportació econòmica de 100 € a la campanya
“Mullat” de la Fundació Esclerosi Múltiple.
4. Proposta d’acord per al reconeixement de compatibilitat per a l’acompliment
del lloc de funcionari amb l’exercici d’activitat privada.
Part control
5. Donar compte dels decrets d’Alcaldia del núm. 173/2017 fins al núm.
263/2017.
6. Donar compte del decret d’Alcaldia núm. 246/2017 referent al nomenament
accidental del Sr. Ubaldo Fernández Rodríguez com a secretari-interventor
de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat.
7. Moció sobre la qualitat del treball a l’administració municipal de Sant
Climent de Llobregat.
8. Moció sobre la creació d’un Pla municipal per a la millora de l’accessibilitat i
mobilitat a blocs d’habitatges.
9. Moció per la reconsideració de la unitat familiar a la Llei reguladora del dret
d’asil i de la protecció subsidiària.
10. Assumptes d’urgència.
11. Informació alcaldia.
12. Precs i preguntes.
Per l’Alcaldia-Presidència es declara oberta la sessió donant la bona nit a tothom i
agraeix a tots els regidors el canvi de data d’aquest ple i, tot seguit, es passa a
despatxar els assumptes que figuren a l’Ordre del dia, que son els ja indicats
anteriorment.
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I
PART RESOLUTIVA
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 4/2017, de data 26 de juny
de 2017.
Intervencions en arxiu digital.
Votació
Abstenció:
Grup Municipal del SOM-AM , senyor Xavier Jiménez Guembe.
Vots a favor:
Grup Municipal de PDeCAT , senyors/es Isidre Sierra Fusté, Montserrat Fulquet
Martí, Miquel Torras Ollé, Sandra Araque Peri i Jesús Insausti Solé.
Grup Municipal GxSC-CP , senyors Jose Antonio Monteagudo Urgel i David
Roda Raya
Grup Municipal del SOM-AM , senyors/es Jaume Campamà Tugas i Alba Martín
Santos
Grup Municipal AESC-E , senyor Alejandro Muñoz Vallejo.
Sotmesa la proposta a votació, ha quedat aprovada per majoria simple dels
membres presents en aquesta sessió plenària (10 vots)
2.- Proposta d’acord per delegar en la Junta de Govern Local diverses
competències i donar compte del decret d’Alcaldia núm. 256/2017 del
cartipàs municipal vigent.
PROPOSTA D’ACORD AL PLE PER A DELEGAR EN LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DIVERSES COMPETÈNCIES I DONAR COMPTE DEL DECRET
D’ALCALDIA 256/2017 RELATIU A LA MODIFICACIÓ DEL CARTIPÀS
MUNICIPAL.
Atès que en data 13 de juny de 2015 es va constituir l’Ajuntament de Sant Climent
de Llobregat en la legislatura 2015-2019.
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Atès que en data 02 de juliol de 2015 es va celebrar el Ple del Cartipàs i es van
fer les corresponents diligències per l’Alcalde.
Atès que en data 30 de març de 2017 el Sr. Joan Montiel Doñate va presentar la
seva renuncia com a regidor d’aquest Ajuntament, al Ple ordinari
Atès que en data 26 de juny de 2017 va prendre possessió el Sr. David Roda
Raya davant el Ple municipal com a Regidor d’aquest Ajuntament.
Atès que aquest fet motiva una reestructuració del punt II del cartipàs municipal,
Àrea d’atenció personal: serveis socials, joves, promoció econòmica i comerç,
treball. El nou nom de l’àrea vol visualitzar la voluntat de treballar transversalment
en el desenvolupament global de la persona i la comunitat, fomentant les seves
capacitats i habilitats així com les xarxes formals i informals del municipi i el seu
entorn. Cal incidir en que la crisi econòmica patida els darrers anys, així com
d’altres canvis sociodemogràfics del municipi han definit models d’atenció sobre
els que hem de continuar treballant per tal d’aconseguir un model de municipi a on
les polítiques socials siguin vertebradores del seu desenvolupament social i
econòmic per aconseguir un Sant Climent de les oportunitats.
Atès que en data 4 de juliol de 2017 es va signar Decret d’Alcaldia que es
transcriu literalment,
“ DECRET NÚM. 256/2017
Atès que en data 25 de juny de 2015 es va aprovar el cartipàs municipal vigent.
Atès a la renúncia voluntària del Sr. Joan Montiel Doñate, regidor pertanyent a la
candidatura del Grup Municipal Gent x Sant Climent, a la seva condició de
Regidor d’aquest Ajuntament presentada al Ple ordinari de data 30 de març de
2017.
Atès a la presa de possessió del Sr. David Roda Raya davant el Ple municipal de
data 26 de juny de 2017 com a Regidor de l’Ajuntament de Sant Climent de
Llobregat, després de la renúncia voluntària del Sr. Montiel.
Atès que aquest fet motiva una reestructuració del punt II del cartipàs municipal,
Àrea d’atenció personal: serveis socials, joves, promoció econòmica i comerç,
treball. El nou nom de l’àrea vol visualitzar la voluntat de treballar transversalment
en el desenvolupament global de la persona i la comunitat, fomentant les seves
capacitats i habilitats així com les xarxes formals i informals del municipi i el seu
entorn. Cal incidir en que la crisi econòmica patida els darrers anys, així com
d’altres canvis sociodemogràfics del municipi han definit models d’atenció sobre
els que hem de continuar treballant per tal d’aconseguir un model de municipi a on
les polítiques socials siguin vertebradores del seu desenvolupament social i
econòmic per aconseguir un Sant Climent de les oportunitats.
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En virtut de les atribucions que em confereixen els articles 56.1 i 53.3 de LBRLC
aprovat per D.L. 2/2003 de 28 d’abril.
ACORDS
Primer.- Modificar el II punt del cartipàs municipal que quedarà redactat de la
següent manera:
“ II Àrea de Benestar, Economia i Mobilitat
President: Sr. José Antonio Monteagudo Urgel. 1er. Tinent d’Alcalde-Àrea
Benestar Social i Família. Regidor de Serveis Socials, Economia Social i
Solidària, Promoció Econòmica, Transport i Cooperació Internacional i
Solidaritat.
Competències que és deleguen:
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Direcció de la gestió política d’afers socials i dels programes d’atenció social
dirigits a infància, adolescència, gent gran, integració social, inserció sociolaboral,
dependència, exclusió, pobresa....i de tots aquells àmbits que siguin necessaris
treballar per aconseguir el Sant Climent del Benestar Social.
Coordinació i gestió de qualsevol document administratiu necessari per la
planificació, promoció i execució de programes de desenvolupament de les
competències en matèria de serveis socials municipals i d’aquelles que fen ús el
principi d’autonomia local siguin considerades pels òrgans locals pertinents
necessàries articular en benefici del Benestar Social municipal.
Coordinació i gestió de qualsevol document administratiu necessari per a
l’execució del Reglament d’ajuts socials a Sant Climent de Llobregat, els serveis
de competència social municipal, el Servei d’Ajuda a Domicili i Teleassistència,
així aquells serveis que es desenvolupin com a propis de l’Ajuntament de Sant
Climent en el marc dels acords pertinents pels òrgans locals corresponents.
Direcció de la gestió política, coordinació i tramitació de qualsevol document
administratiu necessari per a l’execució d’actuacions relacionades amb entitats i
organitzacions d’economia social i solidària a Sant Climent de Llobregat en foment
del treball local.
Direcció de la gestió política en matèria de cooperació internacional i solidaritat.
Responsable polític en matèria de Transport Públic.
Responsable polític en matèria de Promoció Econòmica i Treball. Espai
Metropolità: Potència Econòmica.
Direcció de la gestió política en matèria de joventut.
Direcció de la planificació, promoció i execució de les polítiques d’igualtat.
Direcció de la gestió política en matèria de consum
Direcció de la gestió política en matèria de comerç local.
Direcció de la gestió política en matèria de turisme.
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Regidor delegat: Sr. David Roda Raya. Regidor de Joventut, Gent Gran,
Polítiques d’Igualtat, Turisme , Consum i Comerç Local.
•

•

•

•
•

•

•

Coordinació i gestió de qualsevol document administratiu necessari per a
l’execució d’actuacions relacionades amb entitats i organitzacions juvenils de Sant
Climent de Llobregat, i per a la promoció i foment d’aquestes entitats sota la
direcció política marcada.
Coordinació i gestió de qualsevol document administratiu necessari per a
l’execució d’actuacions relacionades amb entitats i organitzacions per
desenvolupar els programes locals dirigits a la gent gran i la seva dinamització
sota la direcció política marcada.
Coordinació i gestió de qualsevol document administratiu necessari per la
planificació, promoció i execució de les polítiques d’igualtat sota la direcció política
marcada.
Signatura de convenis anuals de subvencions destinades a la dona, un cop hagin
estat aprovats pel Ple o per la Junta de Govern Local.
Coordinació i gestió de qualsevol document administratiu necessari per a
l’execució d’actuacions relacionades amb entitats i organitzacions per
desenvolupar els programes locals dirigits a la dinamització del comerç local sota
la direcció política marcada.
Coordinació i gestió de qualsevol document administratiu necessari per a
l’execució d’actuacions relacionades amb matèria de consum, la informació i
sensibilització als consumidors i usuaris així com, la defensa i protecció dels drets
dels consumidors i usuaris sota la direcció política marcada.
Coordinació i gestió de qualsevol document administratiu necessari per a
l’execució d’actuacions relacionades amb matèria de turisme sota la direcció
política marcada.”
Segon.- Totes les delegacions tindran efecte des de l’endemà de la data
d’aquesta resolució, sens perjudici de la seva publicació preceptiva al butlletí
oficial de la Província.
Tercer.- Pel que fa a l’exercici de les competències delegades, hom s’ajustarà a
allò que disposen els articles del 114 al 118 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Quart.- Donar compte al Ple en la propera sessió ordinària.
Ho mana i ho signa l’Alcalde d’aquesta Corporació, davant meu, el secretari
interventor acctal. que en dono fe.”

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
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PRIMER.- Donar compte al Ple de la modificació en la delegació de competències
d’alcaldia.
SEGON.- DELEGAR en la Junta de Govern Local, les competències següents:
1. Totes les funcions que segons l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de Règim local, modificada per la llei 57/2003, de
16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, que
corresponen al Ple i son delegables.
a) Les competències com a òrgan de contractació respecte del
contractes d’obres, de subministraments, de serveis, de gestió de
serveis públics, els contractes administratius especials, i els
contractes privats que de conformitat amb la Disposición Adicional
Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembre,
per al qual s’aprova el text refós de la Ley de Contratos del Sector
Público siguin competència del Ple Municipal, excepte els contractes
de gestió de serveis públics que excedeixin de cinc anys, sempre
que la seva quantia excedeixi del 20 per 100 dels recursos ordinaris
del Pressupost, ja que de conformitat amb el art. 47.2 j) de la llei
reguladora de les Bases del Règim Local, l’adopció del corresponent
acord exigeix un quòrum especial.
b) Totes les competències en matèria d’adquisició de bens immobles i
drets subjectes a la legislació patrimonial que corresponen al Ple de
l’Ajuntament, de conformitat amb la Disposició Adicional Segunda de
la Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembre, per el qual
s’aprova el text refós de la Ley de contratos del Sector Público.
c) Totes les competències en matèria de alienació del patrimoni que
corresponen al Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb la
Disposición Adicional Segunda de Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Ley de
contratos del Sector Público; amb la excepció de l’alienació dels
bens declarats de valor històric o artístic, així com dels bens tant
mobles com immobles els quals excedeixi del 20 per cent dels
recursos ordinaris del pressupost, al exigir l’adopció del
corresponent acord quòrum especial, de conformitat amb l’establert
en l’art. 47.2 m) de la ley reguladora de les Bases del Régimen
Local.
Les atribucions delegades hauran de exercir-se per la Junta de Govern Local en
els terminis i dintre dels límits d’aquesta delegació, sense que siguin susceptibles
d’ésser delegats en cap altre òrgan.
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En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en virtut d’aquesta
delegació es farà constar de forma expressa aquesta circumstància, mitjançant la
inclusió en la part expositiva de la següent menció:

“Atès que l’adopció del present acord es competència de esta Junta de Govern
Local, en virtut de las delegacions acordats per l’Ajuntament en sessió plenària de
data....de...de...”
Els acords que s’adopten per delegació, s’entendran dictats pel Ple de
l’Ajuntament, com a titular de la competència originaria, al qual s’haurà de
mantenir informat de l’exercici de la delegació, mitjançant la remissió dels
esborranys de les actes de la Junta de govern Local a tots els Regidors de la
Corporació, i seran immediatament executius.
Les facultats que podrà exercir la Junta de Govern Local en relació amb les
atribucions objecte de delegació seran les pròpies que corresponguin a l’òrgan
delegant, e inclouen expressament la facultat de resoldre els recursos de
reposició interposats contra els actes dictats per l’òrgan delegat; reservant-se no
obstant, expressament el Ple Municipal, conforme al que s’estableix en els arts.
10 de la Ley 40/2015 de 1 d’octubre i 116 del R.D. 2.568/1986, la facultat d’avocar
en qualsevol moment la competència sobre qualsevol assumpte o matèria objecte
de delegació, encara que es trobi en tràmit de debatre a la Junta de Govern.
L’Alcalde explica la reorganització que es fa en el Cartipàs municipal com a
conseqüència de la nova incorporació del Regidor David Roda Raya.
Intervencions en arxiu digital.
Votació
Abstenció:
Grup Municipal AESC-E , senyor Alejandro Muñoz Vallejo.
Vots en contra:
Grup Municipal del SOM-AM , senyors Jaume Campamà Tugas, Xavier
Jiménez Guembe i Alba Martín Santos.
Vots a favor:
Grup Municipal de PDeCAT , senyors/es Isidre Sierra Fusté, Montserrat Fulquet
Martí, Miquel Torras Ollé, Sandra Araque Peri i Jesús Insausti Solé.
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Grup Municipal GxSC-CP , senyors Jose Antonio Monteagudo Urgel i David
Roda Raya.

Sotmesa la proposta a votació, ha quedat aprovada per majoria simple dels
membres presents en aquesta sessió plenària (7 vots)
3.- Proposta d’acord per aprovar l’aportació econòmica de 100 € a la
campanya “Mullat” de la Fundació Esclerosi Múltiple
PROPOSTA PLE MUNICIPAL DE 27 DE JULIOL DEL 2017 DE LA DONACIÓ DE 100€
A LA FUNDACIÓ PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE

Vist que des de fa 16 anys el nostre municipi amb l’ajuda de tres voluntàries i amb
el suport de la piscina municipal, ha dut a terme la Jornada Mulla’t que pretén
recaptar diners per la Fundació Esclerosi Múltiple .
Vist que la Fundació Esclerosi Múltiple dona suport a la rehabilitació dels malalts
d’esclerosi múltiple i aporta tots els recursos possibles a la recerca. Gràcies a la
campanya “Mulla’t per l’esclerosi múltiple que es va celebrar el passat 10 de juliol
, junt amb la col·laboració rebuda de la societat civil, empreses i institucions
podem seguir donant resposta a les persones que afectades per aquesta malaltia
a través de la Xarxa d’Hospitals de dia amb serveis especialitzats de
neurorehabilitació, serveis d’orientació, inserció i formació laboral, així com
l’atenció a les persones recents diagnosticades i el seu acompanyament en
l’evolució de la malaltia.
Els passats anys 2015 i 2016 per acord de Ple ja es va fer aquesta donació.
Atès que d’aquesta manera es feia també una aportació a nivell institucional a
aquesta causa.
Es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar l’ajut econòmic de 100’-€ i ordenar el seu pagament amb
càrrec a la partida pressupostària 60-231-48000 , com aportació de l’Ajuntament
de Sant Climent de Llobregat, a la campanya “Mullat” de la Fundació Esclerosi
Múltiple.
SEGON.- Ordenar el pagament dels 100 € mitjançant transferència bancària a la
campanya mulla’t , a la compte IBAN ES54-2100-3419-4822-0001-8424
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TERCER.- Comunicar el present acord a la Fundació Esclerosi Múltiple i a l’àrea
de Hisenda i Pressupostos municipal.
Intervencions en arxiu digital.
Sotmesa la proposta a votació, ha quedat aprovada per unanimitat dels
membres presents en aquesta sessió plenària. (11 vots).
4.-Proposta d’acord per al reconeixement de compatibilitat per
l’acompliment del lloc de funcionari amb l’exercici d’activitat privada.

a

PROPOSTA D’ACORD AL PLE DE 28 DE JULIOL RELATIVA AL
RECONEIXEMENT
A
UBALDO
FERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ
LA
COMPATIBILITAT AMB L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT PROFESIONAL DE
L’ADVOCACIA.
Atès la sol·licitud de reconeixement de compatibilitat per a l’acompliment del lloc
de funcionari amb l’exercici d’activitat privada presentada pel funcionari Ubaldo
Fernández Rodríguez.
Atès l’informe de Secretaria de data 14 de juliol de 2017 i que a continuació es
transcriu literalment:
“PRIMER. La Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'Incompatibilitats del Personal al
Servei de l'Administració de la Generalitat, estableix que s'inspira en el principi de
dedicació del personal al servei de les Administracions Publiques a un sol lloc de
treball, i determina els col·lectius afectats; les activitats compatibles; els casos en què
pot exercir-se, prèvia autorització, un segon lloc de treball en el sector públic; les
limitacions retributives que en tal cas es produeixin; la possibilitat d'autoritzar
activitats privades, així com els aspectes procedimentals i disciplinaris que, en
conjunt, garanteixin que els qui prestin els seus serveis en el sector públic no
desenvolupin activitats que impedir o menyscabar l'estricte compliment dels deures
inherents al càrrec que ocupen o que puguin comprometre la independència,
imparcialitat o objectivitat en les tasques que tenen encomanades per raó del servei.
SEGON. La Legislació aplicable és la següent:
— L'article 145 del Text Refós de les disposicions vigents en matèria de Règim Local
aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
— La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de
les Administracions Públiques.
— El Reial decret 598/1985, de 30 d'abril, sobre incompatibilitats del personal al
servei de l'Administració de l'Estat, de la Seguretat Social i dels Ens, Organismes i
empreses dependents.
— La Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de
l'Administració de la Generalitat.
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— Els articles 16, 95.2.n) i Disposició Final Tercera del text refós de la Llei de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Publico aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30
d'octubre.
— L'article 50.9 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
— Els articles 22.2.q) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local.
TERCER. A tenor de l'article 11 de la Llei 53/1984, el personal al servei de
l'Administració Local no podrà exercir, per si o mitjançant substitució, activitats
privades, incloses les de caràcter professional, que es relacionin directament amb les
quals desenvolupi l'Entitat on estigués destinat, exceptuant-se aquelles que, en
exercici d'un dret legalment reconegut, realitzin per sí els directament interessats (a
títol d'exemple, la defensa en judici enfront de l'Administració), a tenor de la STS de
24 de març de 1998.
Resulta d'interès la STSJ de Galícia, de 21 de novembre de 2001, el fonament del
qual de dret tercer estableix que en l'Exposició de Motius de la Llei es raona el
respecte a l'exercici de l'activitat privada sempre que «no es pugui impedir o
menyscabar l'estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva
imparcialitat o independència».
En aplicació de l'article 11.2 de la Llei 53/1984, cal tenir en compte l'article 11 del
Reial decret 598/1985, que estableix aquelles activitats privades i personals a les
quals no podrà reconèixer-se compatibilitat per al seu exercici —serveis de gestoria
administrativa; Procurador que requereixi presència davant els Tribunals durant
l'horari de treball (STS de 28 de març de 1994); personal destinat en unitats de
contractació amb activitats en empreses que realitzin contractes gestionats per
aquestes unitats; Arquitectes i altres Tècnics l'activitat dels quals estigui sotmesa a
autorització de l'Ens al que estiguin destinats, etc.—.
QUART. Expressament, l'article 11 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d'Incompatibilitats del Personal al Servei de l'Administració de la Generalitat,
estableix que no podrà autoritzar-se al personal inclòs en l'àmbit d'aplicació de la
norma per a l'exercici d'activitats privades:
a. L'exercici d'activitats privades, per si o mitjançant substitució, incloses les de
caràcter professional, siguin per compte propi o sota dependència o al servei
d'entitats o particulars, que es relacionin directament amb la qual dugui a terme el
departament, organisme, entitat o empresa pública que presti els seus serveis.
S'exceptuaran d'aquesta prohibició les activitats particulars que s'exerceixin en virtut
d'un dret legalment reconegut i que realitzin para si els directament interessats.
No podran ser objecte de compatibilitat les activitats professionals que hagin de
prestar-se a persones a les quals s'estigui obligat a atendre en l'exercici del càrrec
públic.
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b. La pertinença a consells d'administració o d'òrgans rectors d'empreses o entitats
privades, si l'activitat de les mateixes estigués directament relacionada amb les quals
dugui a terme el departament, organisme, entitat o empresa pública que presti els
seus serveis el personal afectat i sense perjudici de l'establert en l'article 7 de la Llei
21/1987.
c. L'exercici d'activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja sigui per
compte propi o sota dependència o al servei d'entitats o de particulars, en els
assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos últims anys o en els quals
hagi d'intervenir per raó del lloc públic.
d. L'exercici, per si o per persones interposades, de càrrecs de qualsevol ordre en
empreses o societats concessionàries, contractistes d'obres, serveis o
subministraments, arrendatàries o administradores de monopolis o amb participació o
aval del sector públic, sigui el que sigui la seva configuració jurídica.
i. La participació superior al 10% del capital de les empreses o societats al fet que es
refereix la lletra anterior.
De l'anteriorment exposat es dedueix que totes les activitats privades que no es
trobin en algun de dites suposades podran ser objecte de reconeixement de
compatibilitat.
CINQUÈ. Existeixen determinades activitats que es troben exceptuades de l'aplicació
del règim d'incompatibilitats i poden realitzar-se lliurement, sense necessitat
d'autorització o reconeixement de compatibilitat. En concret, les assenyalades en
l'article 2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre:
— Com les derivades de l'administració del patrimoni personal o familiar.
— La participació en seminaris, cursos o conferències celebrats en centres oficials
destinats a la formació del funcionaris, sempre que no tinguin caràcter permanent o
habitual i no superin les setanta-cinc hores anuals, la participació en Tribunals o
òrgans de selecció per a l'ingrés en les administracions públiques.
— La participació en exàmens, proves o avaluacions efectuades pel personal docent,
en el cas que anessin diferents de les quals li corresponguin habitualment, en la
forma que es determinarà reglamentàriament.
— L'exercici del càrrec de president, vocal o membre de les juntes rectores de
mutualitat o patronats de funcionaris, sempre que no sigui retribuït.
— La producció i la creació literàries, artístiques, científiques i tècniques, així com la
col·laboració en les publicacions d'ells derivades, sempre que no s'originin com a
conseqüència d'una relació de treball o de prestació de serveis.
— La participació ocasional en col·loquis i programes en qualsevol mitjà de
comunicació social, així com la col·laboració i assistència ocasional en congressos,
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seminaris, conferències o cursos de caràcter professional, sempre que no s'originin
com a conseqüència d'una relació de treball o de prestació de serveis.
— La realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, així com la
intervenció en els cursos d'especialització.
SISÈ. El procediment per reconèixer la compatibilitat és el següent, ex article 14 de la
Llei 53/1984, de 26 de desembre, i els articles 16 i següents de la Llei 21/1987, de 26
de novembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de l'Administració de la
Generalitat:
A. L'exercici d'activitats professionals, laborals, mercantils o industrials anés de les
Administracions Públiques requerirà, ex article 14 de la Llei 53/1984, el previ
reconeixement de compatibilitat, i la competència de la qual correspon al Ple de la
Corporació Local (STS de 13 de novembre de 2001; article 50.9 del ROF i l'article
22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre).
El personal al servei de les Administracions Públiques no podrà invocar o fer ús de la
seva condició pública per a l'exercici d'activitats mercantils, industrials o
professionals.
Es tracta d'un acte reglat, sempre que no concorrin els supòsits de prohibició i es
compleixi el que es disposa en la Llei reguladora.
B. La resolució motivada reconeixent la compatibilitat s'haurà de dictar en el termini
de dos mesos.
C. Quant als efectes en cas de silenci administratiu, cal entendre aplicable l'establert
en l'article 24.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, és a dir, el silenci s'entendrà positiu.
D. Totes les resolucions de compatibilitat per exercir activitats privades s'inscriuran
en els registres de personal corresponents.
I. L'incompliment de la Normativa en matèria de compatibilitats serà, segons l'article
20 de la Llei 53/1984, i l'article 23 de la Llei 21/1987, sancionat conforme al règim
disciplinari aplicable com a falta molt greu (articles 95.2.n) del text refós de la Llei de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Publico aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30
d'octubre, i 6.h) del Reglament de Règim Disciplinari dels Funcionaris de
l'Administració de l'Estat aprovat pel Reial decret 33/1986, de 10 de gener) (STS de
15 d'octubre de 1994).
En virtut de l'anteriorment exposat i a la vista de la sol·licitud formulada, d'acord amb
l'establert pels articles 14.2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, i 50.9 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre; i l'article 22.2 de la Llei
21/1987, 26 de novembre, d'Incompatibilitat del Personal al Servei de la Generalitat, i
sobre la base del article 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
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Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
s'informa, als efectes oportuns. “

Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Reconèixer a Ubaldo Fernández Rodríguez la compatibilitat amb
l'exercici de l'activitat professional de l’advocacia, que les seves característiques
afecten a un 20% de la jornada laboral, per entendre que no s'impedeix o
menyscaba l'estricte compliment dels seus deures, ni es compromet la seva
imparcialitat i independència, i acordar la dedicació parcial amb reducció de la
jornada laboral en un 20%.
SEGON. Inscriure l'Acord del Ple pel qual es reconeix aquesta compatibilitat per
exercir activitats privades en el corresponent Registre de personal.
TERCER. Notificar l'Acord adoptat a l'interessat als efectes oportuns.

Intervencions en arxiu digital.
Sotmesa la proposta a votació, ha quedat aprovada per unanimitat dels
membres presents en aquesta sessió plenària. (11 vots).

II
PART CONTROL
5.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia del núm. 173/2017 fins al núm.
263/2017.
Coneixement dels Decrets i Resolucions dictats per l’alcaldia des de la data
de convocatòria del ple ordinari anterior fins a la data de convocatòria de
l’actual.
L’Alcalde dóna compte al Ple de la Corporació dels decrets d’alcaldia dictats en
l’ús de les seves competències des de l’últim Ple, el extracte del contingut
dispositiu dels quals és el següent:

Nº
173

DATA

CONTINGUT

09/05/2017

Concedir autorització municipal per la instal·lació d’una xurreria
al Sr. Ll.R.V. entre el 1 i 18 de juny 2017.
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174

09/05/2017

Aprovar les despeses, presentades pels diferents Regidors, en
fase A, AD, ADO i autoritzar l’ordenació de pagament dins dels
30 dies posteriors a l’aprovació de l’obligació.

175

10/05/2017

Convocatòria Junta Govern Local de caràcter extraordinària per
demà 11 de maig 2017.

176

11/05/2017

Contractació peó per a la Brigada Muncipal, Sr. M.G.G., Pla
d’ocupació DIBA del 11 maig fins el 31 desembre 2017

177

ANUL·LAT

178

12/05/2017

Aprovació Pla Local de Joventut pel període 2017-2021.

179

12/05/2017

Aprovació i pagament subvencions entitats

180

16/05/2017

Resolució per anul·lació d’un expedient per defecte de forma i
identificació nou. Expedient núm. 1600000147.

181

16/05/2017

Acord d’incoació per resolució col·lectiva de 3 expedients
sancionadors de trànsit. Relació núm. 17025099.

182

16/05/2017

Resolució expedient sancionador per infracció de transit, estimar
recurs d’al·legacions. Expedient núm. 1700000139.

183

16/05/2017

Aprovar les despeses, presentades pels diferents Regidors, en
fase A, AD, ADO i autoritzar l’ordenació de pagament dins dels
30 dies posteriors a l’aprovació de l’obligació.

184

17/05/2017

Resolució per anul·lació d’un expedient per duplicitat. Expedient
núm. 1600000153.

185

17/05/2017

Aprovar les següents liquidacions pels conceptes que es
ressenyen en relació a les LOVP adjuntes.

186

18/05/2017

Concedir autorització a la Sra. Mari Carmen Solana Prieto pels
treballs de revestiment d’un sòcol, reparació balcó i pintat planta
baixa de la façana principal de Rambla Riera, 10.

187

19/05/2017

Anul·lació d’un expedient per pagament en termini voluntari.
Expedient núm. 1700000091.

188

19/05/2017

Acord d’incoació per resolució col·lectiva de 11 expedients
sancionadors de trànsit. Relació núm. 17026470.

189

19/05/2017

Autoritzar al Sr. Enric Pardo Matas, en la seva condició de
responsable

administratiu-financer

d’aquest

Ajuntament,

a
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personar-se davant de l’administració de l’Agència Tributària
número 08072, amb la finalitat de tramitar l’obtenció del certificat
d’usuari emès per la Fàbrica Nacional de la Moneda i Timbre.
190

19/05/2017

Convocatòria de Junta Govern Local pel proper 23 de maig.

191

19/05/2017

Atorgar assistència jurídica lletrada al Sr. Torras, Sra. Aldomà i
Sr. Mora citats com a investigats per raó de la denuncia
presentada que es tramita com a Diligències Prèvies núm.
206/2017. Adjudicar contracte menor de defensa judicial a la
Lletrada Clara Jiménez Fernández.

192

19/05/2017

Aprovar pressupost presentat pel Procurador dels Tribunals per
exercir la representació processal del Sr. Torras, Sra. Aldomà i
Sr. Mora citats com a investigats per raó de la denuncia
presentada que es tramita com a Diligències Prèvies núm.
206/2017. Adjudicar contracte menor de representació processal
al Procurador David Gómez Codina.

193

19/05/2017

Iniciar expedient de modificació de crèdits amb números
d’expedient

8/2017,

9/2017

i

10/2017

mitjançant

INCORPORACIÖ DE ROMANENTS segons es detalla.
194

22/05/2017

Procedir a la contractació dels Srs. J.L.B. i C.M.B., contracte
obra i servei determinat a temps parcial com a informadors
juvenils, del 22 maig al 2 juny, 35 hores setmanals.

195

23/05/2017

Aprovar les següents liquidacions pels conceptes que es
ressenyen en relació a les LOVP adjuntes.

196

23/05/2017

Modificar Cd.

197

24/05/2017

Concedir l’autorització municipal al Sr. Enric Alaball Jiménez el
pintat del gual al C/Sant Llorenç, 7

198

24/05/2017

Resolució

expedient

sancionador

per

pagament

infracció

proposada. Expedient núm. 1600000262.
199

24/05/2017

Nomenar al Sr. Fernando Hernández Sánchez com a funcionari
en pràctiques, categoria d’agent de la Policia Local.

200

25/05/2017

Convocatòria del Ple pel proper 31 de maig.
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201

29/05/2017

Acord d’incoació per resolució col·lectiva de 7 expedients
sancionadors de trànsit. Relació núm. 17027688.

202

29/05/2017

Aprovar les següents liquidacions pels conceptes que es
ressenyen en relació a les LOVP adjuntes.

203

30/05/2017

Nomenar al Sr. Xavier Castejón Robles com a funcionari interí,
categoria d’agent interí de la Policia Local.

204

01/06/2017

Nomenar al Sr. Ubaldo Fernández Rodríguez, com a funcionari
municipal en plaça en propietat, categoria d’administratiu.

205

02/06/2017

Aprovar les despeses presentades pels diferents Regidors, en
fase A, AD, ADO i autoritzar l’ordenació de pagament dins dels
30 iies posteriors a l’aprovació de l’obligació.

206

02/06/2017

Concedir l’asfaltat a l’empresa ROGASA, el pintat horitzontal
dels mateixos carrers a l’empresa ARIZONA, nomenar com a
director d’obra a l’arquitecte municipal Roger Moras Comellas i
aprovar les avaluacions de riscos presentades per ROGASA i
ARIZONA.

207

05/06/2017

Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament
al Jutjat 6 de Sant Boi de Llobregat de la transferència
d’embargaments per un import total de 199’28 €.

208

05/06/2017

Procedir a la contractació de la Sra. Lidia Ripoll Majado,
contracte laboral obra i servei determinat, Pla d’ocupació DIBA,
jornada laboral 37’5 hores des del 05/06/2017 fins el 04/06/2017.

209

06/06/2017

Convocatòria de Junta Govern Local pel proper 8 de juny.

210

06/06/2017

Convocatòria de Consell de Govern pel proper 8 de juny.

211

07/06/2017

Aprovar les següents liquidacions pels conceptes que es
ressenyen en relació a les LOVP adjuntes.

212

07/06/2017

Delegar en el Regidor Alejandro Muñoz Vallejo la celebració del
matrimoni civil el proper divendres 9 de juny a les 12 hores.

213

08/06/2017

Aprovar les despeses presentades pels diferents Regidors, en
fase A, AD, ADO i autoritzar l’ordenació de pagaments dins dels
30 dies posteriors

214

08/06/2017

Concedir llicència de comunicació a PIROTÈCNIA ROSADO SL
per col·locació d’una caseta de pirotècnia a la Trav. Prat de la
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Riba, del 10 al 25 de juny.

215

08/09/2017

Aprovar la concessió de lloguer del nínxol núm. 370 del
cementiri municipal per a dos anys més al Sr. JUAN LLIGADAS
BORDAS.

216

09/06/2017

Concedir llicència d’obres exp. 35/17 OME al Sr. José García
Sánchez, pels treballs de reforma del garatge situat a c/Costa
Fustera, 15, d’aquest municipi.

217

12/06/2017

Concedir llicència d’obres exp. 13/17 OME al Sr. Jordi Gelabert
Petit, per a la restauració d’una barraca de pedra seca ubicada a
les coordenades UTM X.416346 Y:4578132.

218

12/06/2017

Concedir llicència d’obres exp. 17/17 OME al Sr. Jordi Gelabert
Petit per a la restauració d’una barraca de pedra seca ubicada a
les coordenades UTM X:415497 Y:4576299.

219

12/06/2017

Concedir llicència d’obres exp. 23/17 OME al Sra. Jordi Gelabert
Petit per a la restauració d’una barraca de pedra seca ubicada a
les coordenades UTM X:412996 Y:4576011 a l’indret del solell
del Mas de la Fou.

220

12/06/2017

Concedir llicència d’obres exp. 32/17 OME al Sr. Jordi Gelabert
Petit per a la restauració d’una barraca de pedra seca ubicada a
les coordenades UTM X:416271 Y:4577621.

221

12/06/2017

Concedir llicència d’obres exp. 36/17 OME al Sr. Jordi Gelabert
Petit per a la restauració d’una barraca de pedra seca ubicada a
les coordenades UTM X:416273 Y:4577938.

222

12/06/2017

Atribuir funcions que corresponen a aquesta Alcaldia, des de les
13:00 hores del dia 13/06/2017 fins a les 19:00 hores del dia
15/06/2017, al segon tinent d’alcalde, Sr. Miquel Torras Ollé.

223

13/06/2017

Acord d’incoació per resolució col·lectiva de 11 expedients
sancionadors de trànsit. Relació núm. 17028908

224

13/06/2017

Acord d’incoació per resolució col·lectiva de 9 expedients
sancionadors de trànsit.

225

13/06/2017

Aprovar les següents liquidacions pels conceptes que es
ressenyen en relació a les LOVP que s’adjunten.

226

15/06/2017

Aprovar les despeses presentades pels diferents Regidors, en
fase A, AD, ADO i autoritzar l’ordenació de pagaments dins dels
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30 dies posteriors.

227

16/06/2017

Modificar i aplicar l’import de 294€ mensuals per 14 mesos dins
del complement específic a la nómina de Roger Moras Comellas
a partir del mes de juny 2017.

228

16/06/2017

Procedir a la contractació d’obra i servei determinat a la Sra.
Carla Jambrina Pal i Sra. Alba Ruíz Velasco, 20 hores
setmanals amb caràcter flexible per als patis oberts. Pla
ocupació Diputació de Barcelona.

229

16/06/2017

Aprovar renovació contracte laboral integradora social, Sra.
Laura Catalan, jornada laboral 20 hores, mitjançant la Línia 1
del Programa complementari de Foment de l’ocupació local
2017-2018.

230

20/06/2017

Convocatòria Junta Govern Local pel proper 22 de juny,

231

20/06/2017

Convocatòria Ple extraordinari pel proper 26 de juny.

232

21/06/2017

Convocatòria Consell Govern pel proper 22 de juny.

233

21/06/2017

Aprovar les despeses presentades pels diferents Regidors, en
fase A, AD, ADO i autoritzar l’ordenació de pagaments dins dels
30 dies posteriors.

234

21/06/2017

Concessió llicència d’obres exp. 14/17OME a la societat FEU
TOCA,CB pels treballs de legalització de l’edifici situat a la
Travessera Prat de la Riba, 67, d’aquest municipi.

235

21/06/2017

Concessió llicència d’obres exp. 29/17OME, Sra. Maria Teresa
Gelabert Martí, per treballs pintura de planta baixa a façana
principal de l’edifici c/Moll, 53.

236

21/06/2017

Concessió llicència d’obres exp. 30/17OME, Sra. Laura Lafuente
Serrano, per treballs reparació d’humitats en una part de la
mitgera de l’edifici c/Rodera, 16.

237

21/06/2017

Concessió llicència d’obres exp. 38/17OME, Sra. Laura Lafuente
Serrano, per treballs de reparació puntual teulada d/Roureda,15.

238

21/06/2017

Acord d’incoació per resolució col·lectiva d’un expedient
sancionador i anul·lació d’un expedient per defecte de forma en
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la matrícula.

239

21/06/2017

Aprovar les següents liquidacions pels conceptes que es
ressenyen en relació a les LOVP que s’adjunten.

240

21/06/2017

Concessió llicència Sra. Roser Feu Salud per enderroc de dues
edificacions i restauració dels terrenys al seu estat original, finca
Polígon 10 parcel·la 64.

241

27/06/2017

Acord d’incoació per resolució col·lectiva de 5 expedients
sancionadors de trànsit.

242

27/06/2017

Aprovar la següent liquidació per concepte que es ressenya en
relació a la LOVP que s’adjunta.

243

27/06/2017

Aprovar concessió transmissió títol de propietat funerària del
nínxol B-02 del cementiri municipal, a la Sra. A.Ll.T.

244

27/06/2017

Aprovar concessió transmissió títol de propietat funerària del
nínxol.

245

27/06/2017

Designar al Sr. Jesús Insausti Solé com a membre representant
d’aquest Ajuntament en el Consell Esportiu del Baix Llobregat.

246

28/06/2017

Nomenar

accidentalment

com

a

secretari-interventor

de

l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat, al senyor Ubaldo
Fernández Rodríguez amb efectes del dia 29 de juny de 2017.
247

28/06/2017

Aprovar les despeses presentades pels diferents Regidors, en
fase A, AD, ADO i autoritzar l’ordenació de pagaments dins dels
30 dies posteriors

248

30/06/2017

Inadmetre la petició de “ser expropiats en les mateixes
condicions que la resta de propietaris”.

249

30/06/2017

Contractació Sr. Climent Mateu Bonet per substitució de la baixa
IT del Sr. José Vega Llamas, contracte d’interinitat com a operari
brigada municipal fins la reincorporació.

250

03/07/2017

Convocatòria Consell de Govern pel proper 4 de juliol de 2017.

251

03/07/2017

Contractació Sra. Eva Moreno Marco per a netejadora, contracte
d’obra i servei (Pla Ocupació) amb ajut concedit per la Diputació.

252

03/07/2017

Concessió llicència d’obres exp. 20/17 OME a la Sra. Maria Luz
García Molina per reforma façana planta baixa de l’edifici
c/Rafael Casanova, 17 d’aquest municipi.
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253

03/07/2017

Concessió primera ocupació exp. 024/17 al Sr. Josep Espinach
Font de l’habitatge unifamiliar situat c/ del Mig. Concedir
devolució fiances.

254

03/07/2017

Concessió llicència d’obres exp. 74/16 OME al Sr. Enric Feu
Riera per reforma habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ Sant
Llorenç 12 d’aquest municipi.

255

04/07/2017

Aprovar presentació sol·licitud ajut per a inversions en camins
públics locals per 2018-2020 i Resolució GAH/1342/2017, de 7
de juny.

256

04/07/2017

Modificar el II punt del cartipàs municipal, Àrea de Benestar,
Economia i Mobilitat.

257

04/07/2017

Convocatòria Junta Govern Local pel proper 6 de juliol de 2017.

258

06/07/2017

Adjudicació AULOCE S.A.U. (EsPublico) contracte menor per a
la prestació dels serveis d’assistència jurídica.

259

06/07/2017

Concessió Sr. Fernando Hernández Sánchez, funcionari en
pràctiques

categoria

policia,

l’avançament

de

2.500€

a

descomptar la meitat en 12 mesos i l’altre meitat de la paga de
desembre de 2017.
260

06/07/2017

Donar de baixa l’activitat exp. 19/04 a la Travessia Prat de la
Riba 50 d’aquest municipi.

261

07/07/2017

Aprovar signatura del contracte de cessió d’ús entre la mercantil
SCUTUM i aquest Ajuntament.

262

07/07/2017

Adjudicar al Sr. Josep Solé Canal contracte menor per a l’estudi
d’antecedents i redacció informe jurídic relatiu a pretensions Sr.
Jaume Esteve Archs referent a disciplina urbanística O217DU.

263

07/07/2017

Adjudicar al Sr. Josep Solé Canal contracte menor per a la
defensa jurídic judicial del recurs contenciós administratiu contra
diversos actes administratius interposat pel Sr. Jaume Esteve
Archs.

Intervencions en arxiu digital.
Els membres del Ple es donen per assabentats.
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6.- Donar compte del decret d’Alcaldia núm. 246/2017 referent al
nomenament accidental del Sr. Ubaldo Fernández Rodríguez com a
secretari-interventor de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat.
DONAR COMPTE AL PLE ORDINARI DE 27 DE JULIOL DE 2017 DEL
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 246/2016 RELATIU AL NOMENAMENT
ACCIDENTAL DEL SR. UBALDO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ COM A
SECRETARI-INTERVENTOR DE L’AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT DE
LLOBREGAT.
L’Alcalde dóna compte al Ple de la Corporació del decret d’Alcaldia que es
transcriu literalment,
“DECRET D’ALCALDIA 246/2017
Nomenament accidental del Sr. Ubaldo Fernández Rodríguez com a
secretari-interventor de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat.
Atès que en data 20 de desembre de 2016, la senyora Isabel Martínez Bellver
cessa del lloc de secretària-interventora de l’Ajuntament de Sant Climent de
Llobregat mitjançant una comissió de serveis a l’Ajuntament de Matadepera,
mitjançant Resolució de 20 de desembre de 2016, de la Directora General de
l'Administració Local de la Generalitat de Catalunya.
Atès que en data 21 de desembre de 2016, la Sra. Mª Carmen Cavero Sánchez,
funcionària de l’escala d’administració general d’aquest Ajuntament va estar
nomenada per Decret d’Alcaldia núm. 589/2016 de data 21 de desembre de 2016,
com a secretària-interventora accidental de l’Ajuntament de Sant Climent de
Llobregat, com a conseqüència de la comissió de serveis de que venia ocupant
l’esmentada plaça, la funcionaria d’habilitació nacional senyora Isabel Martínez
Bellver, la qual va cessar el passat 20 de desembre de 2016.
Atès que en data 28 de juny de 2017 la senyora Mª Carmen Cavero Sánchez la
qual ve ocupant el lloc de treball de secretària-interventora accidental de
l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat des del dia 21 de desembre de 2016,
d’acord amb el nomenament atorgat per Resolució de la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació i Administracions
Públiques, cessarà del seu càrrec amb efectes del dia 29 de juny de 2017.
Atès que el Sr. Ubaldo Fernández Rodríguez és funcionari de l’escala
d’administració general d’aquest Ajuntament adscrit a la secretaria municipal i ha
acreditat la suficient capacitació exigida normativament per desenvolupar les
tasques relatives a aquest lloc de treball.
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Atès que correspon a l’Alcalde el nomenament accidental esmentat en aplicació
del disposat el punt 3r de l’article 195/2008, de 7 d’octubre.
RESOLC:
Primer.- Nomenar accidentalment com a secretari-interventor de l’Ajuntament
Sant Climent de Llobregat, al senyor Ubaldo Fernández Rodríguez, funcionari
l’escala d’administració general d’aquesta Corporació, amb efectes del dia 29
juny de 2017. El nomenament quedarà sense efecte en el moment en què
proveeixi el lloc pels procediments legalment previstos.

de
de
de
es

Segon.- Donar compte d’aquest Decret a l’interessat, als efectes de què prengui
possessió del seu càrrec, a la Direcció General d’Administració Local de la
Generalitat de Catalunya, i al Ple municipal en la propera sessió que es celebri.”
Intervencions en arxiu digital.
Els membres del Ple es donen per assabentats
7.- Moció sobre la qualitat del treball a l’administració municipal de Sant
Climent de Llobregat.
MOCIÓ SOBRE LA QUALITAT DEL TREBALL
MUNICIPAL DE SANT CLIMENT DE LLOBREGAT.

A L’ADMINISTRACIÓ

Amb data 31 de maig de 2017 hem rebut proposta del Secretari Comarcal de la
UGT del Baix Llobregat, en nom i representació del sindicat, pel seu debat i
aprovació al nostre Ple Municipal si s’escau.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Des del 2012 la Reforma Laboral del govern del Partit Popular ha suposat en
alguns casos un profund desequilibri en les relacions laborals, fent que algunes de
les grans companyies i corporacions posseeixin un instrument demolidor per
precaritzar els llocs de Treball i devaluar salaris, comportant un empobriment de
les persones treballadores.
Que aquest ajuntament de Sant Climent de Llobregat ha aprovat per unanimitat
una moció per anar implantant progressivament el salari mínim de 1.070 € que
promou la societat civil i que l’ajuntament de Sant Climent de Llobregat s’ha fet
seva.
Que aquest ajuntament de Sant Climent de Llobregat des de l’inici de la crisi te un
compromís amb els treballadors i treballadores del manteniment dels llocs de
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treball. Que després de 10 anys de crisi s’ha portat aquest compromís fil per
randa.
Que per aquest grup municipal que subscriu les condicions laborals establertes en
els convenis col·lectius sectorials han de ser un estímul per llocs de treball dignes
i ben remunerats.
Que per aquest grup municipal considerem que la col·laboració públic-privada ha
de ser una fórmula de les moltes que hi han per millorar el servei que es dona a la
ciutadania d’una forma eficaç i eficient.
Que les administracions públiques han d’exercir la seva obligació de control i
tutela per fer complir les premisses d’un excel·lent servei públic i un treball digne.
Que les administracions davant de l’atorgament/concessions de determinats
serveis, vetllin perquè produint-se ofertes sorprenents a la baixa de grans
companyies que ja preveuen la utilització de ma d’obra provinent d’aquest model
d’empresa i que redueix substancialment els salaris d’aquestes persones
treballadores, obliguin a les companyies a mantenir el salari de referència aprovat
per aquest ajuntament i uns llocs de treball assimilats en condicions als de l’àmbit
públic on es desenvolupa el servei.
Motius sobrats que ens porten a demanar que sigui aprovat al ple de l’Ajuntament
de Sant Climent del Llobregat el següent:
ACORD
1. Prendre les mesures escaients, com ara clàusules socials incorporades als
plecs de condicions que reconeguin el conveni sectorial de referència segons
l’activitat de la persona treballadora, per evitar la utilització directe o indirecte
d’empreses multiserveis a l’administració pública, respectant-se sempre el
conveni sectorial de referència per a qualsevol persona treballadora que efectuï el
servei atorgat.
2. Instar al Govern de la Generalitat a incrementar substancialment el nombre
d’inspectors de Treball i crear un òrgan d’actuació específic que persegueixin el
que es un frau encobert a la seguretat social o per defecte aquesta actuï d’ofici.
3. Convocar una mesa de negociació per a crear un pacte entre representants
dels treballadors i l’ajuntament de Sant Climent de Llobregat a l’àmbit del municipi
que estableixi els criteris per regular les subcontractacions i eradicar les
pràctiques espúries en la contractació.
4. El Ple de l’Ajuntament insta al Congrés dels diputats a la derogació immediata
de la Reforma Laboral, origen de mesures d’exclusió social sense precedents com
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aquesta i la recerca d’un nou ordenament laboral que incentivi el treball digne i
estable.
5. Enviar còpia d’aquesta resolució al President del Congrés dels Diputats, el
President de la Generalitat de Catalunya, la Ministra de Empleo i la Consellera de
Treball.

Intervencions en arxiu digital.
Sotmesa la proposta a votació, ha quedat aprovada per unanimitat dels
membres presents en aquesta sessió plenària. (11 vots).
8.-Moció sobre la creació d’un Pla municipal per a la millora de
l’accessibilitat i mobilitat a blocs d’habitatges.
MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UN PLA MUNICIPAL PER A LA MILLORA DE
L’ACCESSIBILITAT I MOBILITAT A BLOCS D’HABITATGES
El nostre municipi està situat en un espai d’orografia irregular que va provocar en
el passat la construcció d’habitatges en zones amb una accessibilitat complicada,
especialment, per les fortes pendents dels terrenys construïts.
A diferència d’altres zones del poble amb un model de construcció més “amable” i
de dimensions més integrades en el paisatge urbà, els barris d’ Els Hortets i de La
Rodera van ser les principals zones on es van construir blocs d’habitatges amb un
fort impacte ambiental i amb unes condicions d’accessibilitat que amb el temps
s’han demostrat insuficients i totalment allunyades dels actuals requeriments
d’habitabilitat.
Aquests blocs d’habitatges no compten, en la seva gran majoria, d’ascensors i
accessos que garanteixin la mobilitat dels seus propietaris. Aquesta deficient
situació es veu agreujada pel fet que en molts dels habitatges hi viuen persones
d’edat avançada o que pateixen algun tipus d’afectació física que dificulta
directament la seva mobilitat i, conseqüentment, la seva qualitat de vida.
Conscient d’aquesta situació deficient que pateixen moltes persones del nostre
país, la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, ja va incorporar en
el seu preàmbul el següent text, el qual pretén evitar aquestes deficiències en els
habitatges de nova creació:
Entre els nous requeriments de qualitat que la Llei planteja convé
assenyalar que, a partir de la seva entrada en vigor, tots els
habitatges de nova construcció han de complir les condicions

25

d'accessibilitat i mobilitat interior a fi de facilitar l'accés i el
desplaçament per l'interior a persones amb mobilitat reduïda sense
haver de fer obres de difícil execució i cost elevat.
Les mateixes administracions, conscients que el problema es continua donant en
aquells habitatges més antics, ha ordenat una sèrie de serveis i línies d’ajut per
promoure la rehabilitació d’habitatges antics i de la seva accessibilitat en
particular. Així podem constatar com l’Agencia de l’habitatge de Catalunya del
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, o el mateix
Consorci Metropolità de l’Habitatge, ofereixen línies d’ajut per a la rehabilitació
d’habitatges amb l’objectiu de millorar les seves condicions d’habitabilitat i
mobilitat.
Aquests organismes ofereixen els seus ajuts a particulars i també als propis
ajuntaments, els quals poden articular projectes específics del municipi per a
millorar la mobilitat que puguin patir una part dels seus veïns. Exemples d’aquest
tipus d’iniciativa els podem veure en poblacions veïnes com Gavà, Viladecans o
Sant Boi de Llobregat, on l’ajuntament, entre
d’altres obres de millora, ha facilitat la instal·lació d’ascensors en un número
important de blocs d’habitatges.
La implicació directa i lideratge dels ajuntaments en la gestió d’aquest tipus de
projectes facilita l’accés a les subvencions dels diferents organismes i evita que
els veïns es vegin abocats a un seguit de tràmits burocràtics que poden convertirse inabastables per a determinades persones. En aquest sentit, en la darrera
convocatòria d’ajuts a la rehabilitació del Consorci Metropolità de l’Habitatge
informava:
En cas que sigui un ajuntament o un ens públic qui porti directament
la promoció, gestió i coordinació de les obres de rehabilitació per
compte de les persones propietàries o usuàries dels edificis i
habitatges, el pagament de la subvenció que s'hagi atorgat es
podrà fer directament a l'ajuntament o ens públic.
D’altra banda, els diferents equips professionals dels ajuntaments aporten la
suficient garantia tècnica per a treballar en la viabilitat i execució d’aquest tipus
de projectes.
Per tot l'exposat anteriorment el grup SOM-Acord Municipal amb representació a
l’ajuntament de Sant Climent de Llobregat proposa al Ple l`adopció dels següents;
ACORDS:
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Primer.- Identificar els blocs d’habitatges del nostre municipi amb deficiències
d’accessibilitat i mobilitat i establir-ne un ordre de prioritats en les actuacions en
funció de les seves necessitats tant arquitectòniques com socials.
Segon.- Contactar amb els diferents organismes que ofereixen ajuts a la
rehabilitació per tal de conèixer el detall i condicions d’accés a aquestes línies
d’ajut.
Tercer.- Coordinar els diferents equips tècnics municipals amb implicació directa
en el Pla (serveis socials, urbanisme, etc.), per tal que participin conjuntament en
l’elaboració d’aquest pla.
Quart.- Informar a les comunitat de propietaris d’aquests blocs de les
característiques, condicions i millores que comportaria la participació en aquest
pla.
Cinquè.- Coordinar les diferents actuacions per tal que l’Ajuntament de Sant
Climent de Llobregat pugui disposar d’un Pla Municipal per a la Millora de
l’Accessibilitat i Mobilitat en el mínim de temps possible.
Sisè.- Crear una taula de seguiment amb representants dels diferents grups
polítics que vetlli pel bon funcionament del pla i que garanteixi la seva execució
amb independència de l’equip de govern que es situï al capdavant de
l’ajuntament.
Intervencions en arxiu digital.
Sotmesa la proposta a votació, ha quedat aprovada per unanimitat dels
membres presents en aquesta sessió plenària. (11 vots).

9- Moció per la reconsideració de la unitat familiar a la Llei reguladora del
dret d’asil i de la protecció subsidiària
MOCIÓ PER LA RECONSIDERACIÓ DE LA UNITAT FAMILIAR A LA LLEI
REGULADORA DEL DRET D’ASIL I DE LA PROTECCIÓ SUBSIDIÀRIA
Atès que la llei 12/2009, de 30 d’octubre, reguladora del dret d’asil i de la
protecció subsidiària al seu article 3 defineix que la condició de refugiat es
reconeix a tota persona que, degut a pors fundades de ser perseguida per motius
de raça, religió, nacionalitat, opinions polítiques, pertinença a un determinat grup
social, de gènere o orientació sexual, es troba fora del seu país de nacionalitat i
no pot o, a com a conseqüència d’aquestes pors, no vol acollir-se a la protecció
del seu país, o a l’apàtrida que, no tenint nacionalitat i trobant-se fora del país on
abans tingués la seva residència habitual, pels mateixos motius no pot o, a
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conseqüència d’aquestes pors, no vol tornar a el mateix, i no estigui en alguna de
les causes d’exclusió segons l’article 8 d’aquesta llei o de les causes de
denegació o revocació de l’article 9.
Atès que l’article 6 de la present llei contempla que els actes en que es basen les
pors fundades han de ser suficientment greus o de caràcter reiterat com per
constituir una violació greu dels drets fonamentals o bé ser una acumulació
suficientment greu de diverses mesures, incloses les violacions dels drets
humans.
Atès que l’article 8 de l’esmentada llei al seu article 16 reconeix que tenen dret a
demanar protecció internacional les persones nacionals no comunitàries i els
apàtrides que resideixin en territori espanyol tenen dret a sol·licitar protecció
internacional en Espanya. Per a fer-ho els sol·licitants tindran dret a assistència
sanitària i a assistència jurídica gratuïta, que s’estendrà a la formalització de la de
la sol·licitud i a tota la tramitació del procediment.
Atès que l’article 19 de la mateixa llei reconeix que la sol·licitud de protecció
suspendrà l’execució de qualsevol procés d’extradició fins a la seva resolució
definitiva.
Atès que l’article 30 dels drets socials generals reconeix que es proporcionarà a
les persones sol·licitants els serveis socials i d’acollida necessaris amb la finalitat
d’assegurar la satisfacció de les seves necessitats bàsiques en condicions de
dignitat.
Atès que l’article 32 reconeix que les persones sol·licitants de protecció
internacional seran autoritzades per a treballar en Espanya segons estigui
establert reglamentàriament.
Atès que l’article 40 recull que el restabliment de la unitat familiar de les persones
refugiades i beneficiàries de la protecció subsidiària podrà garantir-se mitjançant
la concessió del dret d’asil o de la protecció subsidiària per extensió familiar als
ascendents de primer grau que acreditin la dependència i els seus descendents
en primer grau que fossin menors d’edat i el cònjuge o persona lligada per
anàloga relació d’afectivitat i convivència.
Atès que en la realitat aquestes persones pateixin un doble dol el de deixar casa
seva i el de veure com les seves famílies es desmembren: separant pares i mares
de fills adults i les seves famílies.
Atès que des de Serveis Socials es contempla a la família com a la primera xarxa
de suport i de contenció així com d’ajuda en moments de crisi, tensió i dificultat.
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Per tots els arguments exposats es proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant
Climent de Llobregat els següents acords:
-

Mostrar la nostra solidaritat com a poble davant les persones que es veuen
forçades a deixar casa seva, el seu poble, la seva gent i el seu país i
esdevenen el que anomenem “persones refugiades”.

-

Instar a les autoritats e institucions competents la revisió d’aquesta llei que
suposa un greuge al trencar el suport de la família extensa tan important
pel correcte funcionament i adaptació a una nova realitat de les unitats
familiars forçant-les a un nou dol afegit al que ja porten després d’anys de
conflicte i veure’s forçat a deixar casa seva.

-

Instar a les autoritats i institucions competents la revisió d’aquesta llei que
suposa un greuge en trencar les famílies provocant un nou dol afegit al
qual ja porten després d’anys de conflicte. I comprometre’s en l’elaboració i
implementació de polítiques d’acollida a les persones refugiades que
contemplin les estratègies més adequades per a la recuperació i adaptació
al nou territori que els acull i que tinguin en compte les persones amb les
seves diversitats (cultura, famílies, gènere, etc.).

-

Donar trasllat a la Subdelegació del Govern, a la Generalitat, a la Diputació
de Barcelona i a l’Àrea Metropolitana aquests acords.

El senyor Monteagudo vol fer constar en acta que l’Àrea de Cooperació
Internacional de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ens ha felicitat per la
iniciativa que ha tingut aquest municipi en la realització d’aquesta moció.
Intervencions en arxiu digital.
Sotmesa la proposta a votació, ha quedat aprovada per unanimitat dels
membres presents en aquesta sessió plenària. (11 vots)
10. Assumptes d’urgència
No se’n presenta cap
11. Informació alcaldia
-

L’Alcalde informa que des de el dia 10 de juliol, i està penjat a la pàgina
Web, està aprovat definitivament el projecte constructiu de la nova vorera
BV-2004 entre el punt quilomètric 4+550 i 4+600, fase 2. És un obra que té
cost total de 182.00 euros, que parcialment està finançada per la Diputació
de Barcelona en una petita part, i la resta amb romanents propis de
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l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat. El processos següents són que
la pròpia Diputació de Barcelona, un cop hagi passat aquest mes d’agost,
iniciarà la licitació, no ens encarreguem nosaltres, sinó que ho licita i ho
construeix , amb el vist i plau dels serveis tècnics, des de la Diputació de
Barcelona.
-

Ja hem obtingut l’informe definitiu del procés de participació de “Ca
l’Altisent”. Amb el Ancora Express d’aquest mes ja ho expliquem, el resum
que vull donar compte al Ple perquè tots siguem conscients és que la
planta baixa serà la biblioteca municipal. Amb aquesta biblioteca municipal
els arquitectes ja ens han presentat una ampliació d’espais de més de 100
metres quadrats, que vindran a ampliar els que ja teníem previstos
d’ampliar, amb lo qual ens quedarà una planta baixa accessible a tots, que
és una de les coses que als processos de participació van sortir , que ja
hem presentat a la Diputació de Barcelona per veure si podem entrar dins
de la Xarxa, perquè per metres quadrats no arribaven als metres quadrats,
però ara amb la definició dels usos que han sortit al pla de participació, sí
que arribarem. A la primera planta quedarà com una sala polivalent,
insonoritzada amb canons i equipaments de so que es podrà partir per la
meitat per fer dos espais, i que es podrà utilitzar de forma autònoma amb
la biblioteca. La planta segona també quedarà com a espai multi ús per
poder utilitzar-se per espais comuns de joves, per estudiar, de gent gran,
per anar a llegir o entitats per anar a debatre i que la part d’enjardinament
queda amb les propostes generals, que seran un espai principal aquí baix
d’ús cultural, educatiu, per poder fer obres de teatre, liceu a la fresca i tot
el que és la part enjardinada amb un usos enjardinats amb diferents tipus
d’arbrats, per anar de passeig, per anar a fer un ús d’esbarjo...
Aquests dos projectes seran: a) Edifici de Ca l’Altisent, b) Enjardinaments
de Ca l’Altisent.

-

Com veureu a l’Ancora Express i desprès d’haver passat els terminis
perquè siguin definitives les sentències, hem tingut comunicació de dues
sentències, per vies diferents, perquè la primera ens ha arribar a través del
T.S.J i la segona a través del Jutjat d’Instrucció de Sant Boi.
Primera la T.S.J: Tenim la sentència dels danys patrimonials de l’Angle i de
la Reparcel·lació de l’Angle. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
allibera de responsabilitats patrimonials a l’Ajuntament de Sant Climent de
Llobregat amb l’assumpte de la Reparcel·lació de l’Angle. Això que
trobareu explicat a l’Àncora Express, es resumeix en que la sentencia que
en primera instància donava la raó a l’empresa per obtenir uns danys
patrimonials, i donava la raó en la reparcel·lació, parcialment ens ha donat
la raó en els estudis, en les dades presentades perquè no tinguem els
danys patrimonials i que considera que la reparcel·lació es correcte, això
vol dir que aquest poble no pagarà cap euro per aturar la reparcel·lació de
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l’Angle. No cal dir-vos que ha estat una sorpresa molt agradable per tots
nosaltres i per això ho expliquem.
-

I la segona de les dades jurídiques és que la Tomi ja ho va avançar a
l’anterior Ple i ho va dir a la part de l’exposició de veïns, que la fiscalia i el
Jutjat d’instrucció de Sant Boi acaben d’arxivar el cas del Joan Martí, Tomi
Jiménez i Manel Benito (el secretari que en pau descansi) sobre el cas de
les escoles de Sant Climent , els terrenys de les escoles Sant Climent i el
dictamen ha estat decretar el “sobreseïment provisional i l’arxiu de la
causa”. Això ho vull fer constar en acta, primer perquè així ho va demanar
l’alcaldessa i en segon terme perquè el secretari prengui nota i li faci la
comunicació expressa a la família del Sr. Manel Benito, perquè no som
aliens de que durant una part de la seva malaltia, la va viure amb aquest
tema de fiscalia. Recordo que en el període 2007, 2008 i 2009 es van
portar cinc temes a fiscalia , quatre van quedar desestimats directament pel
fiscal i aquest era l’últim que havia admès el fiscal en diligències prèvies, i
finalment en data 21 d’abril de 2017, desprès d’haver passat el període
perquè sigui definitiu, sense cap al·legació, queda arxivada la causa. Per
tant, per què quedi constància en acta, perquè es faci la comunicació a la
família i perquè el Ple sigui conscient.

Intervencions en arxiu digital.

12. Precs i preguntes
-

Per part del grup municipal de Gent x Sant Climent intervé el senyor
Monteagudo i afegeix que mai han dubtat de l’honorabilitat ni de la feina
que van fer els dos companys del PSC, del meu cas, per què jo milito en
aquest partit, i dir que tant la Tomasa Jiménez com el Joan Martí van fer
una feina brillant per nosaltres, van fer una feina que, tothom es pot
equivocar, amb decisions polítiques tothom es pot equivocar, com a la vida,
però el que si que demostra és que de cinc casos, estiguem donant unes
dades com les que ara poden demostrar, ni la Tomi ni el Joan Martí ni el
que us parla, qui ho demostra és la pròpia justícia, doncs per nosaltres és
d’agrair que s’hagi fet justícia.

-

Per part del grup SOM acord Municipal, intervé el senyor Jaume Campamà
i diu que vol que el secretari prengui nota, encara que és una mica llarg...
Nosaltres ens volem referir al GAIP. A les reclamacions nostres van tenir
que arribar al GAIP primer perquè al març de 2016 en un Ple, vam
demanar que teníem tot un seguit de instàncies que no havíem tingut
respostes i a l’exposar-ho al Ple vostè em va contestar (això ho tinc gravat)
“demanaré explicacions i faré el possible perquè es contestin les
instàncies, ja veu el volum de personal que tenim, tenim el que tenim,..”.
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Això en quant al març. Al mes de juliol vam tornar a fer constar que encara
en aquell temps no havíem rebut totes les instàncies que havíem demanat,
l’únic que aquí, com que no es va fer que constés res en acta i com que
vam demanar reiteradament els CD’S de les gravacions tant del mes de
juliol com del setembre, al final desprès de demanar-li varies vegades, la
secretària accidental al final em va dir que degut a un error informàtic o
perquè era antiquat, que no els podia trobar, que no els podia treure i
nosaltres li vam dir “escolta, es igual, no pateixis” . Per tant aquest dos
CD’S no els tenim.
Tornem al desembre a demanar el mateix ( que encara no ens han
respost., el mateix comentari) i aquí si que fem constar en acta que “ o no
ens les volien contestar, o no ens les volien donar o no les trobaven”. La
secretària, en concret, va posar “ No sap si no es volen contestar o s’ha
perdut el que demanen”. No va ser exactament així però es igual.
Llavors al mes de març , al final com vam veure que no ens en sortim, i ja
portem unes instàncies de feien a prop casi de dos anys, vam dir anem a
reclamar a on puguem anar a reclamar i llavors ens van assabentat que
existia el GAIP, ens van posar en contacte amb ells i ens van dir tot el
procediment que teníem que fer. Tot això vostès també ho tenen, l’únic que
jo he fet tota aquesta exposició és perquè hi ha un apartat, que això ho diu,
“concloure l’informe firmant que l’Ajuntament mai ha negat l’accés a la
informació, (que això és cert) sempre que no impliqués una vulneració de
Reglament Orgànic Municipal, i que es pot arribar a pensar que l’interès
d’aquesta petició que ha fet el grup municipal de SOM-ACORD
MUNICIPAL no és altre que intentar col·lapsar l’administració i els seus
funcionaris en benefici d’interessos polítics i partidistes”
Vull dir amb això, nosaltres estem completament en contra perquè no és
pas aquest cas, nosaltres ja portaven casi un any demanant i demanant, i
quan un demana i veu que per l’altre banda no existeix la voluntat (diré
voluntat, que no crec que sigui la paraula exacta), però sí que nosaltres no
ho podem obtenir, per tant això sí que volíem que constés en acta que si
hem anat a parar a aquest lloc és per aquest motiu, no per col·lapsar
l’administració pública ....
-

Intervé novament l’Alcalde i diu que ell no els hi ha demanat cap explicació
de perquè presentaven al GAIP , tenen el seu dret , i jo els hi contesto el
de sempre, tenim un secretaria, tenim uns serveis tècnics, en la mesura del
que puguin anar contestant, per suposat, cap persona de l’equip de govern
impedeix res que s’entregui d’aquesta administració. Portem 5 secretaris, i
nara ja els hi dic davant del nou secretari, que no hi ha cap impediment
més que el que legalment puguin tenir accés vostès a informació, en
absolut.
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-

Intervé el senyor Campamà i diu que “jo he fet tota aquesta exposició, tot
aquest recordatori, perquè en aquest tros, és en el que nosaltres
discrepem.

-

El senyor Alcalde li respon que les respostes de l’administració, vostè pot
està d’acord o no, però les fa l’administració, igual que quan es fa un
comunicat, doncs qui fa el comunicat té dret a explicar el que consideri,
desprès ja veurem si el que diu el comunicat o la resposta de
l’administració és correcta o no, o és cert o no, però el que si li puc
assegurar és que qualsevol de les informacions que vostès sol·licitin,
exigim que se li contestin, i em sap greu que això no ho tinguin.

-

Intervé el senyor Xavier Jiménez i li diu a l’Alcalde que en aquest cas
concret, ell es va negar a donar-la. L’Alcalde li respon que això no es veritat
i que quan ell s’havia reunit amb el Sr. Enric Pardo per demanar-li una
informació , ell li va dir que li donaria aquesta informació però que abans
s’havien de reunir per explicar-li el contingut de la mateixa, i que la seva
resposta va ser “jo amb vostè no tinc que reunir-me per res”, doncs si vostè
no es vol reunir per res amb mi per jo explicar-li que és aquella informació,
doncs com vostè comprendrà això no és així. El senyor Jiménez li contesta
que ell té dret a rebre una informació, i que quant la demana, se li ha de
donar....

-

El senyor Campamà diu que : “nosaltres quan hem rebut la notícia que
hem vist a l’Àncora Express sobre el tema de l’Angle, vull dir, això és molt
gran per Sant Climent perquè ens podia caure una pluja de les set plagues
d’Egipte, per dir alguna cosa. En quant al que ha dit el company de Gent x
Sant Climent de la Tomi, jo vaig parlar el dia que va haver el Ple
extraordinari, i vaig fer arribar el meu agraïment, vull dir , que no vull entrarhi. Però aquí hi ha una altra cosa, vull dir, quant va dir el seu cas, com
acaba de dir vostè que s’ha arxivat i tal i tal, i tal, quan es va fer la
imputació, que va sortir en el País al desembre o febrer del 2011, i no se’n
va fer cap difusió d’allò, no és que m’alegri massa, però ara quant arriben
a lo de l’Angle, es clar, nosaltres ens trobem que quant va arribar tota
aquella conversa que hi va haver a Can Bonet, que inclús el Solé ens va dir
que podíem fer cinc preguntes i que anava relacionat amb tot aquest tema
de l’Angle, que allò es va anar complicant cada vegada més, llavors, es
clar, al poble va a començar a córrer (que això suposo que ho va enviar
Convergència) ....

Intervencions en arxiu digital.
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No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la
Presidència, quant son les vint hores, de la qual s’estén la present acta que és
signada per l’Alcalde-President i la Secretari-Interventor acctal. que certifica.

L’ALCALDE

ISIDRE SIERRA FUSTÉ

EL SECRETARI INTERVENTORA ACCTAL.

UBALDO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
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