ACTA PLE NÚMERO 3/2014
Sessió celebrada per l’ Ajuntament de Sant Climent de Llobregat el dia 27 de març 2014.
Caràcter de la sessió: Ordinària
Urgent: No.
Convocatòria: 1ª.
A la localitat de Sant Climent de Llobregat, quan son les vint-i-una hores i cinc minuts del dia
vint-i-set del mes de març de dos mil catorze, 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 ordinària, sota la Presidència del senyor
Alcalde, assistits per mi, la Secretària-Interventora
Assistents:
Alcalde
Sr. Isidre Sierra Fusté.
Primer Tinent d’Alcalde
Sr. Miquel Torras Ollé.
Segon Tinent d’Alcalde.
Sr. Josep Clariana Riera
Tercer Tinent d’Alcalde
Sr. Salvador Tugas Molins
Regidors/es
Sandra Araque Peri
Isabel Villalobos Giménez
Tomasa Jiménez Frías
Roser Pausas Ginesta
Jaume Campamà Tugas
Roger Raventós Carmona
Jordi Sotillo Palacià
Actua com a secretària-interventora la Sra. Zaida de la Hera Justicia.
Els assumptes que composen l’Ordre del Dia de la present sessió són els següents:
Part resolutiva
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 2/2014 de data 27 de febrer de 2014
2. Acceptació de la renuncia del dret d’ús vitalici dels edificis de la Plaça Lluís Companys
núm. 2 i 1 Bis (Ca l’Altisent).
3. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Climent de
Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a la definició de l’estratègia del
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Baix Llobregat en el marc de les estratègies RIS3 (Research and Innovation Strategies
for Smart Specialisation).
Part control
4. Donar compte dels decrets d’Alcaldia del núm. 28/2014 fins el 109/2014
5. Informació alcaldia
6. Precs i preguntes

Per l’Alcaldia-Presidència es declara oberta la sessió donant la bona nit a tothom i, tot seguit,
es passa a despatxar els assumptes que figuren a l’Ordre del dia, que son els ja indicats
anteriorment.
I
PART RESOLUTIVA
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior número 2/2014, de data 27 de febrer de
2014.
Abans de procedir a la votació de l’acta, la Secretària-interventora indica que existeix un error,
ja que en la votació de l’acord núm 2 relatiu a l’Aprovació provisional de la modificació puntual
del Pla General Metropolità a l’entorn de la Travessia Prat de la Riba, El Molí i de Ca
l’Esquerrà l’acta reflexa SOM-AE enlloc de SOM-AM. Desprès de fer aquesta rectificació es
procedeix a la votació de l’acta.
Sotmesa l’acta a votació, ha quedat aprovada per unanimitat dels membres presents en
aquesta sessió plenària.

2. Acceptació de la renuncia del dret d’ús vitalici dels edificis de la Plaça Lluís
Companys núm. 2 i 1 Bis (Ca l’Altisent)
Atès que el dia 25 d’abril de 2002 el Ple de la Corporació de l’Ajuntament de Sant Climent de
Llobregat va aprovar un conveni amb MONTSERRAT SL.) L’objecte d’aquest conveni tal i com
diu el propi acord plenari comporta “la cessió en propietat a aquest Ajuntament de les
edificacions situades a les finques de Plaça Lluís Companys, en terrenys inclosos en el
planejament referit a “sector Centre””
Atès que en el pacte tercer de l’esmentat conveni s’indica: “tot i les cessions efectuades, es
constituirà un dret d’ús vitalici sobre les dites edificacions a favor de la Sra. Montserrat Altisent
Balmas, dret que només podrà extingir-se per renúncia expressa i escrita de la propietària”
Atès que aquest conveni està inclòs en l’escriptura pública núm. 2.485 de data 16 de
novembre de 2005 (ID. del document 115683/001/3)
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Atès que per instància presentada el 24 de febrer de 2014 i número de registre 491 els Srs.
Antoni Amargós Altisent, Josep Amargós Altisent, Aurora Amargós Altisent i Albert Amargós
Altisent amb poder general, per actuar en nom de la Sra. Montserrat Altisent Balmas, atorgat
per escriptura de poder que antre altres facultats comporta la renuncia a tota classe de drets.
Atès que la instància presentada pels interessats exposen textualment:




Que la seva mare té signat un conveni amb l’Ajuntament de Sant Climent d’acord amb
el qual ostenta un dret d’ús vitalici sobre
Per mitjà del present escrit manifesten que renuncien lliure, gratuïta i expressament a
l’esmentat dret a favor de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat
Que la renuncia l’efectua sense demanar cap tipus de contraprestació a l’Ajuntament i
sense que suposi cap càrrega per a aquesta corporació, amb l’única salvetat que
l’Ajuntament en el moment del lliurement efectiu de la possessió de tots dos edificis,
renunciï a efectuar-li qualsevol reclamació en cap moment sobre l’estat de conservació
dels esmentats edificis i que així mateix l’exoneri de totes les despeses necessàries per
a la formalització de la renuncia inclosos els honoraris de qualsevol tipus per a la seva
elevació a escriptura pública, cas que la mateixa fos necessària.

Atès l’informe emès per la secretaria-interventora signat electrònicament en data 22 de gener
de 2014 en què es deixa constància del procediment legalment establert per poder adquirir a
títol gratuït el dret d´ús vitalici de les edificacions situades a les finques de Plaça Lluís
Companys. I es demana als serveis tècnics municipals que emetin informe sobre la idoneïtat o
no de l’adquisició lucrativa així com dels gravàmens que poden comportar aquesta adquisició.
Atès l’informe emès pels serveis tècnics municipals de data 22 de gener en el que s’informa
favorablement i en el que s’indica que es desconeix l’estat actual de les esmentades
propietats.
Atès els articles 28, 29, 31 i 119 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals.
Es proposa al Ple de la Corporació,
PRIMER- Acceptar la renuncia del dret d’ús vitalici constituït per conveni sobre els edificis de
la Plaça Lluís Companys 2 i 1 bis aprovat el 25 d’abril de 2002 pel Ple de la Corporació, sense
exigir cap reclamació als titulars sobre l’estat de conservació de les esmentades propietats.
SEGON- Supeditar l’acceptació de la renuncia de l’ús vitalici dels edificis de la Plaça Lluís
Companys 2 i 1 bis a la realització d’un inventari i d’una valoració dels edificis de la Plaça Lluís
Companys 2 i 1 bis.
TERCER- Elevar aquest acord a escriptura pública i inscriure-ho en el Registre de la Propietat.
QUART- Notificar aquest acord als interessats.
Intervencions en CD
Votació: Sotmesa la proposta a votació, ha quedat aprovada per unanimitat dels
membres presents en aquesta sessió plenària.
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3.- Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Climent
de Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a la definició de l’estratègia
del Baix Llobregat en el marc de les estratègies RIS3 (Research and Innovation
Strategies for Smart Specialisation).
Atès que la Comissió Europea a l’octubre de 2011, va adoptar les propostes legislatives per al
disseny de les noves polítiques de cohesió que han de tenir vigència durant el període 20142020.
Atès que dins d’aquests polítiques hi ha les estratègies de recerca i innovació per a
l’especialització intel·ligent (estratègies RIS3) que consisteixen en agendes integrades de
transformació econòmica territorial que s’ocupen de cinc àmbits importants:
- Es centren en el recolzament a la política i a les inversions prioritàries, reptes i
necessitats claus del país o regió per el desenvolupament basat en el coneixement.
- Aprofiten els punt forts, avantatges competitives i potencial d’exel·lència de cada país o
regió.
- Recolzen la innovació tecnològica, així com la basada en la pràctica, i aspiren a
fomentar la inversió en el sector privat.
- Involucren de manera plena als participants i fomenten la innivació i l’experimentació.
- Es basen en l’evidència i inclouen sistemes sòlids de supervisió i avaluació.
Atès que la justificació d’aquesta nova estratègia RIS3, segons la Comissió Europea, radica en
que per sortir de la crisi econòmica, la Unió Europea (UE) necessita un creixement intel·ligent,
sostenible i integrador. Per a que això sigui possible, requereix d’una estratègia exhaustiva
d’innovació europea.
Atès que la Comissió Europea vol que totes les autoritats nacionals i regionals de tota Europa
preparin les estratègies de recerca innovació per a l’especialització intel·ligent, a fi de que els
Fons Estructurals puguin fer-se servir de manera més eficaç, i puguin augmentar les sinèrgies
entre les diferents polítiques de la UE, nacionals i regionals, així com les inversions públiques i
privades.
Atès que el 5 de juny de 2013, es va celebrar una sessió del Consell d’alcaldes del Baix
Llobregat, on es va decidir l’oportunitat que per a la comarca resultava aquesta nova estratègia
europea, i que calia explorar les possibilitats que la comarca té al voltant d’aquesta definició de
sistemes intel·ligents territorials.
Vist que l’objecte d’aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre l’ajuntament de
Sant Climent de Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a la definició de
l’estratègia del Baix Llobregat en el marc de les estratègies RIS3 , i aprofundir en la mecànica i
oportunitat que el RIS3 significa pel Baix Llobregat . Que per això caldrà comptar amb el suport
i l’assessorament d’experts en aquesta nova política de cohesió de la Comissió Europea.
Vist que el cost d’aquest servei especialitzat s’ha estimat en 60.000€ i el seu finançament serà
assumit pels 30 ajuntaments de la comarca d’acord amb els criteris de distribució establerts en
el conveni, i que l’ajuntament de Sant Climent de Llobregat segons aquest criteri de distribució
farà una aportació de 1.334’-€ que serviran per a la contractació dels serveis tècnics que farà
el Consell Comarcal.
Atès que existeix crèdit suficient i adequat per poder fer aquesta despesa.
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Vist i trobat conforme el conveni tramès pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, relatiu a la
definició de l’estratègia del Baix Llobregat en el marc de les estratègies RIS3, el qual es
transcriu tot seguit:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT DE LLOBREGAT I EL
CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT PER A LA DEFINICIÓ DE L’ESTRATÈGIA DEL BAIX
LLOBREGAT EN EL MARC DE LES ESTRATÈGIES RIS3 (RESEARCH AND INNOVATION STRATEGIES FOR
SMART SPECIALISATION)
Sant Feliu de Llobregat, xx de juliol de 2013
REUNITS:
D’una part, el sr. Isidre Sierra Fusté, en qualitat d’Alcalde de l’ajuntament de Sant Climent de Llobregat, i en virtut
de les facultats que li confereix l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 11 de juny de 2011 assistit pel Sr./sra,
Zaida de la Hera Justicia secretari/ària d’aquesta entitat.
D’altra part, el senyor Joaquim Balsera Garcia, en qualitat de President del Consell Comarcal del Baix Llobregat, i
en virtut de les facultats que li confereix l’acord de la Junta de Govern celebrada el dia 8 de juliol de 2013, assistit
pel Sr. Lluís González Roig, Secretari Accidental d’aquesta entitat, que dóna fe de l'acte,

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS:
Primer.- La Comissió Europea, a l’octubre de 2011, va adoptar les propostes legislatives per al disseny de les
noves polítiques de cohesió que han de tenir vigència durant el període 2014-2020.
Segon.- Dins d’aquestes polítiques hi ha les estratègies de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent
(estratègies RIS3) que consisteixen en agendes integrades de transformació econòmica territorial que s’ocupen
de cinc àmbits importants:
-

Es centren en el recolzament a la política i les inversions prioritàries, reptes i necessitats claus del país o
regió per al desenvolupament basat en el coneixement.
Aprofiten els punts forts, avantatges competitives i potencial d’excel·lència de cada país o regió.
Recolzen la innovació tecnològica, així com la basada en la pràctica, i aspiren a fomentar la inversió del
sector privat.
Involucren de manera plena als participants i fomenten la innovació i l’experimentació.
Es basen en l’evidència i inclouen sistemes sòlids de supervisió i avaluació.

Tercer.- La justificació d’aquesta nova estratègia RIS3, segons la Comissió Europea, radica en que per sortir de
la crisi econòmica, la Unió Europea (UE) necessita un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. Per a que
això sigui possible, requereix d’una estratègia exhaustiva d’innovació europea.
L’objectiu és invertir en recerca, innovació i iniciativa empresarial en tots els Estats membres i regions de la UE,
així com en el màxim d’aprofitament del potencial d’Europa.
L’especialització intel·ligent significa identificar les característiques i actius exclusius de cada país i regió,
subratllant les avantatges competitives de cada regió i reunir als participants i recursos regionals al voltant d’una
visió del seu futur que tendeixi a l’excel·lència.
Quart.- La Comissió Europea vol que totes les autoritats nacionals i regionals de tota Europa preparin les
estratègies de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent, a fi de que els Fons Estructurals puguin fer-se
servir de manera més eficaç i puguin augmentar les sinèrgies entre les diferents polítiques de la UE, nacionals i
regionals, així com les inversions públiques i privades.
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Cinquè.- El 5 de juny de 2013, es va celebrar una sessió del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Baix Llobregat,
on es va decidir l’oportunitat que per a la comarca resultava aquesta nova estratègia europea, i que calia explorar
les possibilitats que la comarca té al voltant d’aquesta definició de sistemes intel·ligents territorials.
Es va acordar que la comarca havia d’agafar una postura proactiva en aquesta definició del territori, i que les
administracions locals lideressin, amb la participació del màxim d’actors possibles, tant públics com privats, la
definició de les estratègies que han d’orientar l’especialització territorial del Baix Llobregat.
El resultat d’aquest treball intern, es coordinarà i traslladarà al govern de la Generalitat de Catalunya, per a que
aquest el tingui en compte i l’incorpori dins de la definició del conjunt del país.
Sisè.- D’aquest treball conjunt, que es va iniciar a partir de la reunió del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses, es va
acordar iniciar els treballs tècnics per definir i aprofundir en la definició de l’estratègia territorial del Baix Llobregat
en el marc del RIS3, i aprofundir en la mecànica i l’oportunitat que el RIS3 significa pel Baix Llobregat.
En virtut de tot això, i per tal de regular el desenvolupament d’aquestes activitats, les parts formalitzen el present
conveni que es regirà per les següents
CLÀUSULES:
PRIMERA.- L’objecte d’aquest Conveni és establir els termes de col·laboració entre l’ajuntament de Sant Climent
de Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a la definició de l’estratègia del Baix Llobregat en el
marc de les estratègies RIS3 i aprofundir en la mecànica i l’oportunitat que el RIS3 significa pel Baix Llobregat.
SEGONA.- Es crearà una comissió territorial, que coordinadament amb tots els ajuntaments i el consell comarcal,
treballaran en la definició de l’estratègia de la comarca.
Aquesta comissió de treball estarà coordinada i dirigida pel President del Consell Comarcal del Baix Llobregat, i
estarà formada pels alcaldes o alcaldesses dels 30 ajuntaments, o bé pel representant polític en que delegui.
TERCERA.- L’ajuntament de Sant Climent de Llobregat comunicarà al Consell Comarcal el responsable polític
que el representa dins d’aquesta comissió territorial de treball.
QUARTA.- Per a la definició de l’estratègia del Baix Llobregat en el marc del RIS3 caldrà comptar amb el suport i
assessorament d’experts en aquesta nova política de cohesió de la Comissió Europea.
CINQUENA.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat, serà l’entitat encarregada de contractar els serveis
d’assessorament i assistència tècnica, que doni suport a la definició de l’estratègia comarcal.
SISENA.- El cost d’aquest servei especialitzat s’ha estimat en 60.000,00 € i el seu finançament serà assumit pels
30 ajuntaments de la comarca d’acord amb els següents criteris de distribució:
-

Ajuntaments de més de 50.000 habitants: 1/3 del cost, per tant, 4.000,00€ per ajuntament
Ajuntaments d’entre 50.000 i 20.000 habitants: 1/3 del cost total, per tant, 2.000,00 € per ajuntament.
Ajuntaments de menys de 20.000 habitants: 1/3 del cost total, per tant, 1.334,00 € per entitat.

SETENA.- L’ajuntament de Sant Climent de Llobregat, d’acord al criteri de distribució que recull la clàusula sisena,
farà una aportació de 1.334,00 € que serviran per a la contractació dels serveis tècnics que farà el Consell
Comarcal.
VUITENA.- Les despeses que s’originen per a la contractació dels serveis d’assistència i assessorament tècnic
són de 60.000,00 € i estan contemplats dins del pressupost de despeses del Consell Comarcal per a l’any 2013:
Partida 241.22706 Estudis i Treballs Tècnics RIS3.
NOVENA.- Ambdues parts fan constar, de manera expressa, que compliran amb el que disposa la normativa
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, abstenint-se de fer cap mena de tractament de les
dades personals de que disposin com a conseqüència de l’aplicació d’aquest Conveni. De la mateixa manera es
comprometen a no cedir a tercers les dades esmentades o els arxius que les contenen, així com a guardar
estricta confidencialitat sobre les mateixes d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i resta de normativa
concordant.
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Així mateix, s’obliguen a guardar sigil respecte de les dades de caràcter personal de les quals tingui coneixement
per raó de la prestació objecte del present conveni, obligació que subsistirà encara després de la finalització
d'aquest conveni, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de
caràcter personal.
DESENA.- El present Conveni té naturalesa administrativa i regeix en la seva interpretació i desenvolupament
l’ordenament jurídic administratiu.
ONZENA .- La vigència d’aquest conveni coincidirà amb el període de durada dels treballs de definició de
l’estratègia RIS3 del Baix Llobregat.
DOTZENA.- L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la seva
resolució. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la part
interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part. La
desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu.
El present conveni es podrà extingir per les causes següents:
Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
Per mutu acord de les parts signatàries.
TRETZENA.- En cas que sorgeixen discrepàncies en la interpretació o execució del present conveni seran
resoltes pels òrgans de govern de les parts signatàries i, en darrera instància, atesa la naturalesa administrativa
del present conveni, seran resoltes pel jutjat de l’ordre jurisdiccional administratiu que correspongui.
I en prova de conformitat de tot el que s’ha convingut les parts signen el present conveni, per duplicat exemplar i a
un sol efecte, en el lloc i data expressats a l’encapçalament.
Joaquim Balsera Garcia
President
Consell Comarcal del Baix Llobregat

Isidre Sierra Fusté
Alcalde
Ajuntament de Sant Climent de Llobregat

Lluís González Roig
Secretari accidental
Consell Comarcal del Baix Llobregat

Zaida de la Hera Justicia
Secretari/ària
Ajuntament de Sant Climent de Llobregat

Per tot això, l’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar el conveni entre l’ajuntament de Sant Climent de Llobregat i el Consell
Comarcal del Baix Llobregat per a la definició de l’estratègia del Baix Llobregat en el marc de
les estratègies RIS3 (RESEARCH AND INNOVATION STRATEGIES FOR SMART
SPECIALISATION) amb el text abans transcrit.
SEGON.- Acceptar les clàusules que regiran el citat conveni.
TERCER .- Facultar a l’alcalde per a la signatura d’aquest conveni.
QUART.- Autoritzar i disposar la despesa de 1.334’-€ en concepte de contractació dels serveis
que farà el Consell Comarcal, a càrrec de la partida pressupostària corresponent.
CINQUÉ .- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat
Intervencions en CD
Sotmesa la proposta a votació, ha quedat aprovada per unanimitat dels membres
presents en aquesta sessió plenària.
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II
PART DE CONTROL
4.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia del núm. 28/2014 fins el 109/2014
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

28

DATA

CONTINGUT

24/01/2014

Correcció errada de transcripció del Decret 25/2014 en
relació a la data final de la comissió de serveis del funcionari

29 27/01/2014

Sr. Luis Murillo Gala.
Resolució col·lectiva d’expedients sancionadors, Nº relació:

30 27/01/2014
31 28/01/2014

14004533-05.
Convocatòria Ple Ordinari de data 30 de gener de 2014
Resolució per anul·lació d’expedient Nº 1400000013

32 28/01/2014

Resolució per anul.lació d’expedient en pagament voluntari.
Nº relació: 1300000389

33 28/01/2014

Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el
pagament de les nòmines dels treballadors municipals

34 30/01/2014

corresponents al mes de gener de 2014.
Resolució expedient sancionador per infracció de trànsit. Nº
relació: 1400000023. Estimar les al·legacions presentades

35 30/01/2014

per l’interessat.
Facultar als serveis tècnics municipals i en concret a l’àrea de
secretaria, per què facin els tràmits necessaris per tal de
realitzar les al·legacions indicades en l’informe emès pels
serveis tècnics al PUOSC.

36 30/01/2014

Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el
pagament de les assignacions a càrrecs electes i grups
polítics d’aquest Ajuntament de Sant Climent de Llobregat,

37 03/02/2014

corresponents al mes de gener de 2014.
Resolució per anul·lació d’un expedient a proposta de l’agent
denunciant. Nº de relació: 1400000020.

38 03/02/2014

Resolució expedient sancionador per infracció de trànsit. Nº
de relació: 1400000026. Estimar el recurs d’al·legacions,
identificar un nou infractor i deixar sense efecte la sanció
imposada arxivant definitivament l’expedient ressenyat.
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39 03/02/2014

Resolució expedient sancionador per infracció de trànsit. Nº
de

40 03/02/2014

relació:

1300000027.

Estimar

les

al·legacions

presentades per l’interessat.
Autoritzar a l’empresa DESBALLESTAMENTS F. BENEDI,
SL, per a que procedeixi a la destrucció i descontaminació del
vehicle OPEL VECTRA matrícula B-2987-MT, per a ser
tractat com a residu sòlid urbà, segons estableix la normativa

41 03/02/2014

vigent.
Autoritzar a l’empresa DESBALLESTAMENTS F. BENEDI,
SL, per a que procedeixi a la destrucció i descontaminació del
ciclomotor YAMAHA TZR50 matrícula C-0068-BSY, per a ser
tractat com a residu sòlid urbà, segons estableix la normativa

42 03/02/2014

vigent
Resolució col.lectiva d’un expedient sancionador. Nª de

43 03/02/2014

relació 14005933-18.
Resolució col·lectiva d’expedients sancionadors. Nº de

44 03/02/2014

relació: 14005669-05.
Autoritzar, disposar i pagar a l’empresa CORREUS, un import
de 369,47€ en concepte de pagament del servei d’enviament

45 04/02/2014
46 04/02/2014

de cartes durant el mes de gener de 2014.
Aprovació liquidació LOVP. LD/02/2014
Resolució per anul.lació d’un expedient a proposta d’agent

47 04/02/2014

denunciant. Nª de relació 1400000015.
Resolució expedient sancionador per infracció de trànsit. Nº
relació: 1400000009. Estimar les al·legacions presentades

48 04/02/2014

per l’interessat.
Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el
pagament de l’avançament de 500€ a descomptar de la

49 05/02/2014

nòmina del mes de juny de 2014, de la treballadora VRP.
Resolució expedient sancionador per infracció de trànsit. Nº
relació: 1400000011. Estimar les al·legacions presentades

50 05/02/2014

per l’interessat.
Resolució expedient sancionador per infracció de trànsit. Nº
relació:

1400000024.

Desestimar

les

al·legacions

51 05/02/2014

presentades per l’interessat.
Aprovar les bases del concurs de logotips amb motiu de la

52 05/02/2014

celebració del 35é aniversari de la Sala de Lectura Municipal.
Aprovar les bases del concurs de logotips amb motiu de la

53 05/02/2014

celebració del 38ena Exposició de Cireres.
Resolució per anul·lació d’un expedient a proposta d’agent

54 06/02/2014
55 06/02/2014

denunciant. Nº de relació 1400000029.
Concurs Ordinari Funcionaris Habilitació de Caràcter Estatal.
Aprovació liquidació LOVP. LD/03/2014
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56 06/02/2014

Convocatòria Junta de Govern Local de data 11 de febrer de

57 10/02/2014

2014
Resolució col·lectiva d’expedients sancionadors. Nº de
relació: 14006718-05.

58

10/02/2014

Resolució expedient sancionador per infracció de trànsit. Nº
relació: 14000000037. Estimar les al·legacions presentades

59 10/02/2014

per l’interessat
Aprovació liquidacions LOVP. LD/04/2014 i LD/05/2014

60 11/02/2014

Resolució expedient sancionador per infracció de trànsit. Nº
relació:

1400000039.

Estimar

el

recurs

d’al·legacions,

identificar un nou infractor i deixar sense efecte la sanció

61 13/02/2014

imposada arxivant definitivament l’expedient ressenyat
Resolució de l’òrgan sancionador Nº d’expedient
1400000024.

Estimar

les

al·legacions

formulades

per

62 13/02/2014

l’interessat.
Aprovació liquidació LOVP. LD/06/2014

63 13/02/2014

Resolució expedient sancionador per infracció de trànsit. Nº
relació: 1400000067. Estimar les al·legacions presentades

64 17/02/2014

per l’interessat
Resolució col·lectiva d’expedients sancionadors. Nº de
relació: 1408126-05.

65 17/02/2014

Aprovació liquidació LOVP. LD/07/2014

66 17/02/2014

Aprovar la participació en el programa mixt Treball i Formació
de la 2ª Convocatòria 2014-2015 del Pla Metropolità de

67 18/02/2014

suport a les polítiques socials municipals 2012-2015.
Resolució expedient sancionador per infracció de trànsit. Nº
relació: 1400000018. Estimar les al·legacions presentades

68

18/02/2014

per l’interessat
Resolució expedient sancionador per infracció de trànsit. Nº
relació: 1400000033. Estimar les al·legacions presentades

69

18/02/2014

per l’interessat
Resolució expedient sancionador per infracció de trànsit. Nº
relació: 1400000045. Estimar les al·legacions presentades

70 18/02/2014

per l’interessat
Resolució expedient sancionador per infracció de trànsit. Nº
relació: 1400000051. Estimar les al·legacions presentades
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per l’interessat

71 18/02/2014

Resolució expedient sancionador per infracció de trànsit. Nº
relació: 1400000062. Estimar les al·legacions presentades

72 18/02/2014

per l’interessat
Resolució expedient sancionador per infracció de trànsit. Nº
relació:

1400000038.

Desestimar

les

al·legacions

73 18/02/2014

presentades per l’interessat
Aprovació liquidacions LOVP. LD/08/2014 i LD/09/2014

74 18/02/2014

Concedir al treballador Sr. J.V.LL, l’avançament de 300€ que
reintegrarà mensualment per un període de 12 mesos.

75 20/02/2014

Incoació expedient per donar de baixa al padró municipal
d’habitants a les persones relacionades a la llista.

76 20/02/2014

Convocatòria Junta de Govern Local de data 25 de febrer de
2014..

77 20/02/2014

Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el
pagament de la nòmina quintança de l’Assistent Social de
l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat, del mes de febrer

78 20/02/2014

de 2014.
Resolució per anul.lació d’un expedient per pagament en
període voluntari. Nº d’expedient 1400000035.

79 20/02/2014

Resolució expedient sancionador per infracció de trànsit. Nº
relació: 1400000382. Estimar les al·legacions presentades

80 21/02/2014

per l’interessat
Resolució expedient sancionador per infracció de trànsit. Nº
relació: 1400000078. Estimar les al·legacions presentades
per l’interessat, deixar sense efecte la sanció imposada i

81 24/02/2014

procedir a l’arxiu definitiu de l’expedient ressenyat.
Resolució col·lectiva d’expedients sancionadors. Nº de
relació: 14009482-18.

82 24/02/2014

Resolució col·lectiva d’expedients sancionadors. Nº de
relació: 14009164-05.

83 24/02/2014

Resolució expedient sancionador per infracció de trànsit. Nº
relació: 1400000084. Estimar les al·legacions presentades

84 24/02/2014

per l’interessat
Convocatòria Ple Extraordinari de data 27 de febrer de 2014
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85 25/02/2014

Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el
pagament de les nòmines dels treballadors municipals
corresponents al mes de febrer de 2014, més el pagament de

86 27/02/2014

les sessions de càrrecs electes del mes de febrer de 2014.
Ordenar el pagament de part del conveni regulador entre
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Sant
Climent de Llobregat, per a la realització de les obres del

87 28/02/2014

Projecte Executiu del Casal de Cultura, per valor de 15.000€.
Ordenar la realització d’una retenció de Crèdit (RC) de 1400€
a càrrec de la partida pressupostària de despeses diverses
de festes i activitats culturals, i adjudicar el contracte menor a

88 03/03/2014

l’empresa ANIMACIÓ RUBIES.
Ordenar el pagament de la transferència nº 2014/13 DE
34.171,40€ a proveïdors en concepte de pagament de

89 04/03/2014

factures.
Diligència per fer constar que per error ha hagut un salt en la
numeració correlativa. Per tant, aquest Decret no existeix.

90 03/03/2014

Ordenar el pagament de 455€ a la Universitat Autònoma de
Barcelona, tenint present que aquesta despesa ja ha estat

91 07/03/2014

prèviament aprovada per Junta de Govern Local.
Nomenar al Sr. Xavier Plans Garcia, treballador social, en
caràcter laboral en règim d’interinitat i a jornada complerta
des del dia 10 de març i fins a la incorporació de la Sra.
Isabel Cortés Cabañas. S’estableix el període de prova d’un

92 10/03/2014

mes.
Aprovació liquidació LOVP. LD/10/2014

93 10/03/2014

Convocatòria Junta de Govern Local de data 13 de març de
2014.

94 11/03/2014

No admetre el recurs de reposició interposat contra els
decrets corresponents, per esser aquest extemporani, és a

95 13/03/2014

dir, per haver-se interposat fora de termini.
Contractar com a personal laboral temporal mitjançant
contracte per obra o servei a temps parcial nº 501, com a peó
forestal, per un període de 3 mesos als 6 treballadors
detallats en aquest Decret, vinculats als Plans d’Ocupació de

96 14/03/2014

l’AMB.
Pagament ajut serveis socials.
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97 17/03/2014

Resolució per anul·lació d’un expedient, per pagament en
termini voluntari. Nº d’expedient 1400000088.

98 17/03/2014

Resolució per anul·lació d’un expedient, per pagament en
termini voluntari. Nº d’expedient 1400000111.

99 17/03/2014

Resolució de l’òrgan sancionador per infracció de trànsit. Nº
expedient 1400000034. Estimar el recurs d’ al·legacions,
deixar sense efecte la sanció imposada i procedir a l’arxiu

100 18/03/2014

definitiu de l’expedient ressenyat.
Resolució de l’òrgan sancionador per infracció de trànsit. Nº
expedient 1400000112. Estimar el recurs d’al·legacions,
deixar sense efecte la sanció imposada i procedir a l’arxiu

101 18/03/2014

definitiu de l’expedient ressenyat
Resolució de l’òrgan sancionador per infracció de trànsit. Nº
expedient 1400000107. Estimar el recurs d’al·legacions,
deixar sense efecte la sanció imposada i procedir a l’arxiu

102 18/03/2014

definitiu de l’expedient ressenyat
Resolució de l’òrgan sancionador per infracció de trànsit. Nº
expedient 1400000064. Estimar el recurs d’al·legacions,
deixar sense efecte la sanció imposada i procedir a l’arxiu

103 18/03/2014

definitiu de l’expedient ressenyat
Resolució expedient sancionador per infracció de trànsit. Nº
relació:

1400000105.

Desestimar

les

al·legacions

presentades per l’interessat i sancionant-li amb un import de

104 18/03/2014

200€.
Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el
pagament de 500€, en concepte d’ajut d’urgència social, a la

105 18/03/2014

família N.O.
Aprovació liquidació LOVP. LD/11/2014

106 19/03/2014

Resolució col·lectiva d’expedients sancionadors. Nº de
relació: 14010620-05.

107 19/03/2014

Resolució col·lectiva d’expedients sancionadors, per acord
d’incoació i anul·lació d’un expedient per estimació de recurs

108 19/03/2014

d’al·legacions. Nº d’expedient 14001334-05.
Resolució col·lectiva d’expedients sancionadors, per acord
d’incoació i anul·lació de quatre expedients per pagament en

109 20/03/2014

període voluntari Nº d’expedient 14013908-05.
Convocatòria Junta de Govern Local de data 25 de març de
2014.
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Intervencions en CD
Els membres del Ple es donen per assabentats
5.- Informació d’Alcaldia
El senyor Alcalde informa dels actes que es produiran en els pròxims dies, i que són els
següents:
1. Els dies 29 i 30 de març, tindran lloc les passejades pels cireres en flor, coincidint amb
el cap de setmana.
2. El dia 28 de març, a les 19:00 hores, tindrà lloc al municipi de Pallejà, l’acte de la Taula
del Dret a Decidir.
3. El proper diumenge 6 d'abril, i dins dels actes de la "Marxa BTT Valbuena-Sant
Climent", es farà una pedalada des de l'escola fins Can Riera.
4. El dimarts 15 d’abril, es produirà la passejada de la gent gran procedents de diferents
municipis.
Per últim, el senyor Alcalde informa que com a conseqüència de la Llei 27/2013 de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, els nomenaments dels
funcionaris amb habilitació estatal ha canviat, de manera que la secretària-interventora actual
cessarà demà i posteriorment exercirà el càrrec en comissió de servei.

6.- Precs i Preguntes
Intervé el regidor Jordi Sotillo, el qual llegeix una carta en relació amb la problemàtica dels
desnonaments.
L’Alcalde comenta que aquest és un problema que ens pot afectar a tots, i que les persones
afectades són famílies normals.
Intervencions en CD
No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la Presidència, quant
son les vint-i-una hores i trenta-i-cinc minuts, de la qual s’estén la present acta que és signada
per l’Alcalde-President i la Secretària-Interventora que certifica.
L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA

Isidre Sierra Fusté

Zaida de la Hera Justicia.
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