ACTA DE PLE ORDINARI DE L'AJUNTAMENT
Identificació de la sessió:
Núm. 2/2018
Caràcter: Ordinari
Data: 4 d’abril de 2018
Horari: de 19:00 a 22:33 hores
Lloc: Sala de Plens

25/05/2018

Alcalde substitut

Hi assisteixen:
Partit Demòcrata PDeCAT
Maria Mercè Esteve i Pi
Joan Molina i Molina
Laura Granados i Wehrle
Maria Llauradó i Fornt
Jordi Montaña i Serres

JOAN MOLINA MOLINA
25/05/2018

SECRETARI ACCIDENTAL
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Gent de Begues – Candidatura de Progrés
Margarida Camprubí Vendrell
Tot per Begues
Sadurní Vendrell Masip
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
Jaume Olivella Riba
Josep Atsuara i Soriano
Entesa Begues – Iniciativa per Catalunya Verds
Ramon Guasch Viñas
Silvia Ruiz Boqué
Partido Popular de Begues
Josefa Redondo Solís
Fernando Moya Cantarero
Secretari interventor Acctal.
Francesc Almansa Díez

FRANCESC ALMANSA DIEZ

Signatura 1 de 2

També assisteix el Sr. Oriol Lladó, tècnic econòmic de l’Ajuntament.
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ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior extraordinària de data 25/10/2017 i
de la sessió anterior ordinària de data 07.02.2018.
ALCALDIA
2. Despatx oficial.
2.1. Donar compte Decrets.
2.2. Donar compte de la liquidació del Pressupost de 2017.
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3. Designació de Festes Locals 2019.
4. Nomenament Secretari/ària del Jutjat de Pau de Begues.
HISENDA
5. Rectificació d’errades en la plantilla i relació de llocs de treball.
6. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 4/2018. Suplement de crèdit i crèdit
extraordinari.
7. Modificació d’errada en l’aprovacio definitiva de la modificació de les
Ordenances Fiscals per a l’exercici 2018.
8. Fraccionament pagament IBI 2018 per aquells immobles exclosos del padró
municipal com a conseqüència de la regularització cadastral.
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URBANISME
9. Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General núm. 23: Barri
Campamà.
MOCIONS
10. Moció de l’Associació de Municipis per la Independència i l’Associació Catalana
de Municipis presentada pels grups municipals PDeCAT, GdeB, TXB i ERC-AM
per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la
deriva antidemocràtica i autoritària de l’Estat espanyol.
11. Moció del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament presentada pels grups
municipals PDeCAT, GdeB, TXB i EB-ICV en suport a Proactiva Open Arms.
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12. Moció presentada pels grups municipals PDeCAT, GdeB, TXB i EB-ICV a favor de
polítiques de millora del sistema públic de pensions.
13. Moció presentada pels grups municipals PDeCAT, GdeB i TXB per instar al
Govern de l’Estat espanyol perquè rescabali els imports que va deixar de
subvencionar des de l’any 2008 a la Generalitat per a l’educació de 0 a 6 anys.
14. Moció presentada pels grups municipals PDeCAT, GdeB, TXB i EB-ICV de suport
al Dia Internacional de les Dones.
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15. Moció presentada pel grup municipal EB-ICV sobre el desplegament de la Renda
Garantida de Ciutadania.
16. *Moció d’urgència: Moció de l’organització juvenil Arran, presentada pels grups
municipal Entesa Begues – ICV i Gent de Begues per concedir un espai públic
i/o carrer a Guillem Agulló i Salvador.
RENÚNCIA REGIDORA
17. Donar compte de la renúncia de la regidora Sra. Sílvia Ruiz Boqué del grup
municipal Entesa Begues – Iniciativa per Catalunya Verds.
PRECS I PREGUNTES
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18. Preguntes i prec presentades pel grup municipal EB-ICV (R.E. 2120)
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Oberta la sessió per la Presidència, de conformitat amb l’ordre del dia s’han adoptat
els següents acords:

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR EXTRAORDINÀRIA DE
DATA 25/10/2017 I DE LA SESSIÓ ANTERIOR ORDINÀRIA DE DATA
07.02.2018.
· La Sra. Josefa Redondo manifesta que s’abstenen en aquest punt i que serà en
l’únic que el seu grup participarà en aquesta sessió perquè no es va contestar a la
petició de canvi de data de la comissió informativa.
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· La Sra. Silvia Ruiz exposa, respecte a l’ordinària, que caldria que constin en acta
les explicacions donades a les preguntes sobre els contractes de personal i que les
intervencions en el punt dels pressupostos no reflecteixen suficientment el que va
dir després de la intervenció de l’Alcaldessa.
Sotmesa a aprovació l’acta de la sessió ordinària de 25/10/2017, s’aprova per
majoria dels membres de la corporació d’acord amb el resultat següent:
Vots a favor: PDeCAT, GdeB, TXB
Vots en contra: Abstencions: ERC-AM, EB-ICV, PP
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Sotmesa a aprovació l’acta de la sessió extraordinària de 07/02/2018, s’aprova per
majoria dels membres de la corporació d’acord amb el resultat següent:
Vots a favor: PDeCAT, GdeB, TXB
Vots en contra: Abstencions: ERC-AM, EB-ICV, PP

2.- DESPATX OFICIAL.
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2.1. DONAR COMPTE DECRETS DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL.
De data 9 de febrer de 2018 (DEC 141) pel que es contracta, a proposta de la
Regidoria d’Ocupació i Esports de l’Ajuntament de Begues, per raons de màxima
urgència, el Sr. Guillem Grau Suárez com oficial de segona per les tasques de
manteniment i consergeria de la zona esportiva de l’Ajuntament de Begues
mitjançant un contracte d’interinitat a partir del dia 9 de febrer de 2018 i fins la
recuperació del treballador Sr. Antonio Petit Ramírez de baixa per malaltia.
De data 1 de març de 2018 (DEC 213) pel que es prorroga la contractació de la
Sra. Anna Garcia Pascual, com a suport conserge del Centre Cívic i Biblioteca
mitjançant un contracte d’obra o servei amb una jornada de 25 hores setmanals,
per un període comprès entre el 5 de març de 2018 i fins el 31 de desembre de
2018, d’acord amb la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en el
“Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018 del Pla de Xarxa
de governs Locals 2016-2019”.
De data 9 de març de 2018 (DEC 256) pel que es modifica la pròrroga de la
contractació en relació a l’ampliació de la jornada de treball de 25h a 30h
setmanals, de la Sra. Anna Garcia Pascual, com a suport conserge del Centre
Cívic i Biblioteca mitjançant un contracte d’obra o servei amb una jornada de 25
hores setmanals, per un període comprès entre el 13 de març de 2018 i fins el 31
de desembre de 2018, d’acord amb la subvenció atorgada per la Diputació de
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Barcelona en el “Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018
del Pla de Xarxa de governs Locals 2016-2019”.
De data 20 de març de 2018 (DEC 282) pel que es contracta el Sr. Josep M.
Vendrell Guijarro com a paleta mitjançant un contracte d’obra o servei a jornada
complerta (37,5 hores setmanals), durant un períodes comprès entre el 3 d’abril al
31 de desembre de 2018, per a tasques generals de manteniment a les àrees
d’obres i projectes, serveis i via pública com a paletes, d’acord amb la subvenció
atorgada per la Diputació de Barcelona en el “Programa complementari de foment
de l’ocupació local 2017-2018 del Pla de Xarxa de governs Locals 2016-2019”.
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2.2. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2017.
Un cop aprovada la liquidació del pressupost general corresponent a l’exercici 2017,
mitjançant Decret d’Alcaldia número 2018/277 de 19 de març de 2018, tal com es
preveu en l’article 191 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en compliment del que
diu l’article 193.4 del mateix text, és dona compte al Ple de dita aprovació.

3.- DESIGNACIÓ DE FESTES LOCALS 2019
L’article 37.2 de l'Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes laborals
anuals, dues seran locals. Per Decret 177/1980, de 3 d’octubre, de la Generalitat de
Catalunya s’indica que aquestes dues festes locals seran fixades per Ordre de la
Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies a proposta dels municipis respectius,
que els designaran per acord adoptat pel Ple municipal, tal com estableix l’article 46
del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol.
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Vista la sol·licitud del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de data 19 de
març de 2018 per a la designa de Festes Locals de 2019 del municipi.
Atès que els dies que es proposin no poden escaure’s en diumenge ni poden
coincidir amb cap dels dies festius que designa cada any la Generalitat de
Catalunya, dels que s’han previst per a l’any 2019 els següents:
1 de gener (Cap d’any), 19 d’abril (Divendres Sant), 22 d’abril (dilluns de Pasqua
Florida), 1 de maig (Festa del Treball), 24 de juny (Sant Joan), 15 d'agost
(l'Assumpció), 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya), 12 d’octubre (Festa
Nacional d’Espanya), 1 de novembre (Tots Sants), 6 de desembre (Dia de la
Constitució) , 25 de desembre (Nadal), 26 de desembre (Sant Esteve).
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Begues, amb els vots a favor (11) de
l’Alcaldessa M. Mercè Esteve i Pi i els regidors Joan Molina i Molina, Laura Granados
i Wehrle, Maria Llauradó i Fornt, Jordi Montaña i Serres (PDeCAT); Margarida
Camprubí i Vendrell (GdeB-CP); Sadurní Vendrell Masip (TXB); Jaume Olivella i
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Riba, Josep Atsuara i Soriano (ERC-AM); Ramon Guasch Viñas i Sílvia Ruiz Boqué
(EB-ICV); aprova per unanimitat dels membres els següents
ACORDS
Primer.- PROPOSAR a la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya que estableixi com a festes locals del municipi de Begues
per a l'any 2019 les següents:



El 21 de gener
El 25 de juliol.

JOAN MOLINA MOLINA

4.- NOMENAMENT SECRETARI/ÀRIA JUTJAT DE PAU DE BEGUES.
Atesa la baixa de la titular de la secretaria del Jutjat de Pau, l’Ajuntament de
Begues ha nomenat amb efectes de 10 de juliol de 2017 a la Sra. Maria del Valle
Pavón García com a substituta provisional fins la recuperació de la titular Sra.
Mercè Surribas Grau de baixa, que s’ha incorporat el dia 30 de novembre de 2017.
De conformitat amb l’ordre de 28 de maig de 1991, per la qual es regula
procediment d’aprovació dels nomenament de secretaris de jutjats de Pau
municipis de menys de 7.000 habitants, cal presentar una nova proposta
nomenament per acord del Ple municipal per tal que tingui efectes davant
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

el
de
de
el

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Begues, amb els vots a favor (11) de
l’Alcaldessa M. Mercè Esteve i Pi i els regidors Joan Molina i Molina, Laura Granados
i Wehrle, Maria Llauradó i Fornt, Jordi Montaña i Serres (PDeCAT); Margarida
Camprubí i Vendrell (GdeB-CP); Sadurní Vendrell Masip (TXB); Jaume Olivella i
Riba, Josep Atsuara i Soriano (ERC-AM); Ramon Guasch Viñas i Sílvia Ruiz Boqué
(EB-ICV); aprova per unanimitat dels membres els següents
ACORDS
Primer.- NOMENAR com a secretaria del Jutjat de Pau de Begues a la Sra. Maria
del Valle Pavón García amb efectes de 10 de juliol fins a 30 de novembre de 2017.
Segon.- NOMENAR com a secretaria del Jutjat de Pau de Begues a la Sra. Mercè
Surribas Grau amb efectes de l’1 de desembre de 2017.
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Segon.- NOTIFICAR aquest acord a l’Àrea de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya.
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Tercer.- NOTIFICAR els presents acords a les persones interessades i al
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya (Jutjats de Pau), amb la
informació complementària demanada per mitjà del portal EACAT.

HISENDA

5. RECTIFICACIÓ D’ERRADES EN LA PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE
TREBALL.

JOAN MOLINA MOLINA
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A la plantilla del personal i relacions de lloc de treball de l’Ajuntament per l’exercici
2018 aprovada pel ple municipal de data 7 de febrer de 2018 s’ha detectat unes
errades materials, següents:
- Les places creades de secretari/a, Interventor/a i secretari/a consten com a
ocupades quan en realitat estan vacants. Igualment en la relació de llocs de treball
apareixen com a llocs de treballs dotats quan en realitat no és així.
- Les places d’administratius/ves subjectes a futura promoció interna consten com a
ocupades, quan en realitat encara estan vacants. Igualment en la relació de llocs de
treball.
- Els set auxiliars administratius/ves que han de seguir el procés de promoció
interna no consten com a fixes i estan desplaçats en la plantilla a la places
d’administratius/ves, quan en realitat encara són auxiliars administratius i cinc
d’elles són places a extingir, segons es va aprovar en el ple de 7 de juny de 2017.
Així mateix en la relació de llocs de treball consten com a no dotats , quan en
realitat sí que ho estan.
- La plaça de vigilant encara existeix, tot i que es a extingir, i en la plantilla
aprovada per oblit no hi consta. La policia local del grup C2 no són funcionaris de
carrera, sinó que un està interí i l’altra està vacant pendent d’un procés de
promoció interna. En la relació de llocs de treball l’agent núm. 6 consta com a
ocupat quan en realitat no està dotada.
- La plaça de tècnic/a auxiliar informàtic/a es una plaça que està vacant i no està
ocupada amb caràcter temporal. En la relació de llocs de treball cal corregir que és
tècnic/a auxiliar informàtic/a i no tècnic/a mitjà informàtic/a i que encara no està
ocupada.
En virtut de l’art. 109. 2 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de
les administracions públiques segons el qual les administracions públiques poden
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
Segons la Sentència del Tribunal Suprem de 13 de juny de 2000: “Són errores
materiales, de hecho o aritméticos aquellos que versan sobre un hecho, cosa o
suceso, esto es, sobre una realidad independiente de toda opinión, criterio
particular o calificación, estando excluido de su ámbito todo aquello que se refiera a
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cuestiones de derecho, apreciación de la trascendencia o alcance de los hechos
indubitados e interpretación de disposiciones legales.
La rectificació d’aquestes errades materials obeeix a la necessitat de que el
document sobre la plantilla i relacions de llocs de treball reflecteixi la voluntat del
Ple municipal de cara a la publicació de properes convocatòries de selecció de
personal.
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D'acord amb l'article 74.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions publiques, l’òrgan competent per rectificar
l’error és el que ha dictat l’acte o disposició reglamentària afectats.
Vist l’informe jurídic, el Ple de l’Ajuntament de Begues, amb els vots a favor (7)
de l’Alcaldessa M. Mercè Esteve i Pi i els regidors Joan Molina i Molina, Laura
Granados i Wehrle, Maria Llauradó i Fornt, Jordi Montaña i Serres (PDeCAT);
Margarida Camprubí i Vendrell (GdeB-CP); Sadurní Vendrell Masip (TXB); i
l’abstenció (4) dels regidors Jaume Olivella i Riba, Josep Atsuara i Soriano
(ERCAM); Ramon Guasch Viñas i Sílvia Ruiz Boqué (EB-ICV); aprova per majoria
dels membres els següents
ACORDS

JOAN MOLINA MOLINA

On diu:
FUNCIONARIS
PLACES
Secretari/a
Interventor/a
Tresorer/a
Administratius/ves
Auxiliars Administratius/ves
(5 a extingir)
Policia Local

GC
A1
A1
A2
C1
C2

Places
1
1
1
11
4

Fixes
1
1
1
10
0

C2

2

2

Interines

1
4

Vacants
0
0
0
0
0

LABORALS
PLAÇA
Tècnic/a
Informàtic

Auxiliar

Subgrup
C1

Places
1

Fixes

Temporal
1
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Primer.- CORREGIR l’error material en el sentit següent:
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Ha de dir:

PLACES
Secretari/a
Interventor/a
Tresorer/a
Administratius/ves
Auxiliars Administratius/ves
(5 a extingir)
Vigilant
Municipal
(a
extingir)
Policia Local

GC
A1
A1
A2
C1
C2

Places
1
1
1
11
11

Fixes
0
0
0
3
7

Interines
0
0
0
1
3

Vacants
1
1
1
7
1

AP

1

1

0

0

C2

2

0

1

1

LABORALS
PLAÇA
Tècnic/a
Auxiliar
Informàtic/a
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FUNCIONARIS

Subgrup
C1

Places
1

Fixes
0

Temporal
0

Vacants
1
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Segon.- La Plantilla pel 2018 seria la següent:

PLANTILLA ANY 2018
FUNCIONARIS

PLAÇA

Grup

Places

Fixes Interines Vacants

Secretari Interventor

A1

1

1

Secretari/a

A1

1

1

Interventor/a

A1

1

1

Tresorer/a

A2

1

1

I. HABILITACIÓ NACIONAL

0
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Situació
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II. ESCALA ADMINISTRACIÓ GENERAL
B) Sots Escala Administrativa
Tècnic d'Administració General

A1

1

1

Tècnic gestió

A2

1

1

0

Administratiu

C1

11

3

1

7

C2

11

7

3

1

Tècnic Administració Especial

A1

1

Arquitecte

A1

1

1

0

Arquitecte tècnic

A2

2

2

0

Vigilant Municipal

AP

1

1

0

Agents de policia local

C1

9

8

1

0

Agents de policia local

C2

2

0

1

1

Caporal

C1

1

1

0

Sargent

C1

1

1

0

Director/a biblioteca

A2

1

1

0

Conserge

AP

1

1

0

48

29

0

C) Sots escala Auxiliar
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Auxiliar Administratiu

III. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

A)

Sots escala tècnica
1

JOAN MOLINA MOLINA

a) Policia local

b) Personal d'oficis

TOTAL PERSONAL FUNCIONARI

6

13
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B) Sots grup de serveis especials
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PLANTILLA ANY 2018

PERSONAL LABORAL
Situació
Subg
rup

Places

Fixes

Oficial 2a (2 ocupades interinament)

AP

2

0

2

Conserge escola

AP

1

1

0

AP

1

1

0

0

1

AP

1

C2

3

0

3

C2

1

0

1

0

4

1

1

8

8

0
1

PLAÇA

Temporal

Vacants

III. GRUP D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

B) Sots grup de serveis especials

JOAN MOLINA MOLINA
FRANCESC ALMANSA DIEZ

Signatura 1 de 2

25/05/2018

SECRETARI ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

25/05/2018

Alcalde substitut

d) Personal d'oficis

Cap de Brigada
Repartidor
(temps
interinament)
Auxiliar administratiu

parcial

ocupada

Auxiliar Tècnic de manteniment i conserge

Auxil. Llar Infants (temps parcial, 4 ocupades C2
interinament)
Tècnic auxiliar de biblioteca (1 ocupada C1
interinament)
Educadores
C1

4
2

Tècnic aux. Joventut i inserció laboral

C1

1

0

Tècnic aux. de comunicacions

C1

1

1

0

Tècnic aux. Participació ciutadana i acció social
(ocupada interinament)
C1
Directora Llar Infants
A2

0

1

1
1

1

0
2

Tècnic Medi Ambient i activitats (temps parcial)

A2

2

0

Tècnic grau mig territori

A2

1

0

1

Treballador Social

A2

1

0

1

A2
Directora cultura, tècnica cultura i normalització A1
ling.
Psicòleg (temps parcial)
A1

1

0

1

1

0

1

0

1

Tècnic/a Auxiliar Informàtic

1

0

0

1

35

14

20

1

Educador Social

C1

TOTAL PERSONAL LABORAL

1

Tercer.- CORREGIR l’error material en el sentit següent:
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On diu:
FUNCIONARIS
LLOCS
LLOCS DE TREBALL

25/05/2018

Alcalde substitut

AGENT 6
VIGILANT
MUNICIPAL
(EXTINGIR)
AUX. ADM.1
OAC (extingir)
AUX. ADM. 2
OAC (extingir)
ADMINISTRATIU
1 OAC
ADMINISTRATIU
2 OAC
SECRETARI/A
ALCALDIA
(extingir)
SECRETARI/A
ALCALDIA
ADMINISTRATIU
ADMINISTRATIU
AUX.
ADMINISTRATIU
1 (EXTINGIR)
AUX.
ADMINISTRATIU
2 (EXTINGIR)
SECRETARI/ÀRIA
INTERVENTOR/A

JOAN MOLINA MOLINA
FRANCESC ALMANSA DIEZ

Signatura 1 de 2

25/05/2018

SECRETARI ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

TRESORER/A

GRUP

DESTÍ

IMPORT
DESTI

TOTAL

INT.

FIX

COMPLEMENT
ESPECÍFIC

COMPLEMENT
PRODUCTIVITAT

COMPLEMENT
PERILLOSITAT

JORNADES
ESPECIALS

TASQUES
ADMINIST.

TOTAL DESTI
+
COMPLEMENTS

POLICIA

C2

11

242,40

1

1

659,18

61,86

236,61

134,62

1.334,67

18.685,39

POLICIA

AP

11

242,40

0

0

659,18

61,86

236,61

134,62

1.334,67

18.685,41

C2

11

242,40

0

0

622,02

864,42

12.101,83

C2

11

242,40

0

0

584,68

827,08

11.579,13

C1

13

288,21

1

1

622,02

910,23

12.749,17

C1

13

288,21

1

1

584,68

872,89

12.220,47

C2

11

242,40

0

0

632,47

177,50

1.052,37

14.733,17

C1

13

288,21

1

1

632,47

177,50

1.098,18

15.374,51

C1

13

288,21

1

1

612,50

177,50

C2

13

288,21

1

1

444,89

177,50

SERVEIS
TERRITORIALS

C2

11

242,40

0

0

612,50

177,50

1.032,40

14.453,54

SERVEIS
TERRITORIALS

C2

11

242,40

0

0

444,89

177,50

864,78

12.106,97

A1

30

988,22

1

-

2.360,39

3.348,61

46.880,54

A1

28

849,14

1

-

1.999,47

2.848,61

39.880,54

A2

26

712,24

1

-

1.195,25

1.907,49

26.704,86

SECRETARIA
INTERVENCIÓ
SECRETARIA
INTERVENCIÓ
SECRETARIA
INTERVENCIÓ
SECRETARIA
INTERVENCIÓ
SECRETARIA
INTERVENCIÓ
SECRETARIA
INTERVENCIÓ
SERVEIS
TERRITORIALS
SERVEIS
TERRITORIALS

SECRETARIA
INTERVENCIÓ
SECRETARIA
INTERVENCIÓ
SECRETARIA
INTERVENCIÓ

LABORALS
LLOCS
LLOCS DE TREBALL

GRUP DESTÍ

TÈCNIC
SERVEIS
MITJÀ
TERRITORIAL
INFORMÀTIC
S

C1

15

IMPORT
DESTI

TEMPORAL

327,44

FIX

1

COMPLEMENT
ESPECÍFIC

COMPLE.
PRODUCT.

JORNADES
ESPECIALS

DEDICACI
TOTAL
TOTAL
C. COORDIN.
Ó
COMPLEMENTS+ COMPLEMENT +
EDUCACIO
SETMANA
DESTI
DESTI ANY
L

1.157,48

1.484,92

20.788,88

Ha de dir:

FUNCIONARIS

LLOCS DE TREBALL

AGENT 6
VIGILANT
MUNICIPAL
(EXTINGIR)
AUX. ADM.1
OAC
(extingir)
AUX. ADM. 2
OAC
(extingir)

GRUP DESTÍ

IMPORT
DESTI

LLOCS
DOTATS

COMPLEMENT
ESPECÍFIC

COMPLEMENT
PRODUCTIVITAT

COMPLEMENT
PERILLOSITAT

JORNADES
ESPECIALS

TASQUES
ADMINIST.

TOTAL
TOTAL DESTI +
D+C
COMPLEMENTS
ANUALS

POLICIA

C2

11

242,40

0

659,18

61,86

236,61

134,62

1.334,67

18.685,38

POLICIA

AP

11

242,40

1

659,18

61,86

236,61

134,62

1.334,67

18.685,38

SECRETARIA
INTERVENCIÓ

C2

11

242,40

1

622,02

864,42

12.101,83

SECRETARIA
INTERVENCIÓ

C2

11

242,40

1

584,68

827,08

11.579,13
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ADMINISTRA
TIU 1 OAC
ADMINISTRA
TIU 2 OAC
SECRETARI/A
ALCALDIA
(extingir)
SECRETARI/A
ALCALDIA
ADMINISTRA
TIU
ADMINISTRA
TIU
AUX.
ADMINISTRA
TIU
1
(EXTINGIR)
AUX.
ADMINISTRA
TIU
2
(EXTINGIR)
SECRETARI/À
RIA
INTERVENTO
R/A

Alcalde substitut

TRESORER/A

SECRETARIA
INTERVENCIÓ
SECRETARIA
INTERVENCIÓ

C1

13

288,21

0

622,02

910,23

12.743,17

C1

13

288,21

0

584,68

872,89

12.220,47

C2

11

242,40

1

632,47

177,50

1.052,37

14.733,17

C1

13

288,21

0

632,47

177,50

1.098,18

15.374,51

C1

13

288,21

0

612,50

177,50

1.078,21

15.094,94

C1

13

288,21

0

444,89

177,50

910,60

12.748,40

SERVEIS
TERRITORIALS

C2

11

242,40

1

612,50

177,50

1.032,40

14.453,54

SERVEIS
TERRITORIALS

C2

11

242,40

1

444,89

177,50

864,78

12.106,97

A1

30

988,22

0

2.360,39

3.348,61

A1

28

849,14

0

1.999,47

2.848,61

A2

26

712,24

0

1.195,25

1.907,49

SECRETARIA
INTERVENCIÓ
SECRETARIA
INTERVENCIÓ
SERVEIS
TERRITORIALS
SERVEIS
TERRITORIALS

SECRETARIA
INTERVENCIÓ
SECRETARIA
INTERVENCIÓ
SECRETARIA
INTERVENCIÓ

39.880,54
26.704,86

LABORALS

LLOCS DE TREBALL

25/05/2018

46.880,54

TÈCNIC/A
SERVEIS
AUXILIAR
TERRITORIALS
INFORMÀTIC/A

GRUP DESTÍ

C1

15

IMPORT
DESTI

LLOCS
DOTACIÓ

327,44

COMPLEMENT
ESPECÍFIC

0

COMPLE.
PRODUCT.

JORNADES
ESPECIALS

C. COORDIN.
EDUCACIO

1.157,48

TOTAL
COMPLEMENTS
+ DESTI

TOTAL
COMPLEMENT +
DESTI ANY

1.484,92

20.788,88

DEDICACIÓ
SETMANAL

JOAN MOLINA MOLINA
FRANCESC ALMANSA DIEZ

Signatura 1 de 2

25/05/2018

SECRETARI ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

Quart.- La relació dels llocs de treball pel 2018 seria la següent:

FUNCIONARIS

LLOCS DE TREBALL
AUXILIAR
ADMINISTRATIU
DIRECTORA
BIBLIOTECA

CENTRE
CIVIC/CULTURA
CENTRE
CIVIC/CULTURA

SERGENT
CAPORAL

GRUP DESTÍ

IMPORT
DESTI

LLOCS
DOTATS

COMPLEME
COMPLEMENT COMPLEMENT JORNADES TASQUES
NT
PRODUCTIVITAT PERILLOSITAT ESPECIALS ADMINIST.
ESPECÍFIC

TOTAL DESTI
+
COMPLEMENTS

TOTAL
D+C
ANUALS

C2

11

242,40

1

444,89

687,29

9.622,00

A2

19

425,64

1

1.013,24

1.438,89

20.144,45

POLICIA

C1

13

288,22

1

1.201,41

1.489,63

20.854,82

POLICIA

C1

13

288,22

1

940,88

1.527,57

21.385,99

AGENT 1

POLICIA

C1

11

242,40

1

791,98

1.034,38

14.481,32

AGENT 2

POLICIA

C1

11

242,40

1

788,50

61,86

236,61

1.329,37

18.611,19

AGENT 3

POLICIA

C1

11

242,40

2

787,51

61,86

236,61

1.328,38

18.597,33

AGENT 4

POLICIA

C1

11

242,40

5

786,70

61,86

236,61

1.327,57

18.585,99

AGENT 5

POLICIA

C2

11

242,40

1

757,46

61,86

236,61

1.298,33

18.176,63

AGENT 6

POLICIA

C2

11

242,40

0

659,18

61,86

236,61

134,62

1.334,67

18.685,38

VIGILANT
MUNICIPAL
(EXTINGIR)

POLICIA

AP

11

242,40

1

659,18

61,86

236,61

134,62

1.334,67

18.685,38

SECRETARI
INTERVENTOR
(EXTINGIR)

SECRETARIA
INTERVENCIÓ

A1

30

988,22

1

2.446,34

3.434,57

48.083,94

61,86

236,61
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SECRETARI/ÀRIA
INTERVENTOR/A
TRESORER/A
TÈCNIC DE
SUPORT JURIDIC
TÈCNIC DE GESTIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
(EXTINGIR)
TÈCNIC
ADMINISTRACIÓ
ESPECIAL
ADMINISTRATIU
TRESORERIA

JOAN MOLINA MOLINA

Signatura 2 de 2

25/05/2018

Alcalde substitut

ADMINISTRATIU
TÈCNIC AUXILIAR
DE RRHH
AUX. ADM.
SECRETARIA
AUX. ADM.
INTERVENCIÓ
ADMINISTRATIU
SECRETARI/A
JUTJAT DE PAU
AUXILIAR
ADMINISTRATIU
ADMINISTRATIU
CAP OAC
AUX. ADM.1 OAC
(extingir)
AUX. ADM. 2 OAC
(extingir)
ADMINISTRATIU 1
OAC
ADMINISTRATIU 2
OAC
SECRETARI/A
ALCALDIA
(extingir)
SECRETARI/A
ALCALDIA

ARQUITECTE CAP
SSTT
ARQUITECTE
TÈCNIC OBRA
PÚBLICA
ARQUITECTE
TÈCNIC DISCIP.
URBANIST.
ADMINISTRATIU
CAP UNITAT SSTT
ADMINISTRATIU

25/05/2018

SECRETARI ACCIDENTAL

ADMINISTRATIU
AUX.
ADMINISTRATIU 1
(EXTINGIR)
AUX.
ADMINISTRATIU 2
(EXTINGIR)
CONSERGE
INSTAL.
MUNICIPALS

FRANCESC ALMANSA DIEZ

A1

30

988,22

0

2.360,39

3.348,61

46.880,54

A1

28

849,14

0

1.999,47

2.848,61

39.880,54

A2

26

712,24

0

1.195,25

1.907,49

26.704,86

A1

26

712,24

1

1.603,26

2.315,50

32.417,03

SECRETARIA
INTERVENCIÓ

A2

22

520,09

1

1.487,24

2.007,32

23.425,48

SECRETARIA
INTERVENCIÓ

A1

22

520,09

0

1.334,15

1.854,24

4.320,38

C1

13

288,21

1

1.375,78

1.663,99

23.295,89

C1

13

288,21

1

857,48

1.145,69

16.039,71

C1

13

288,21

1

861,36

1.149,58

16.094,06

C2

11

242,40

1

444,89

215,00

902,29

12.632,00

C2

11

242,40

1

444,89

177,50

864,79

12.107,00

C1

13

288,21

1

857,48

1.145,69

16.039,65

C2

11

242,40

0

444,89

C1

13

288,21

1

957,13

C2

11

242,40

1

C2

11

242,40

C1

13

288,21

C1

13

SECRETARIA
INTERVENCIÓ

C2

SECRETARIA
INTERVENCIÓ

SECRETARIA
INTERVENCIÓ
SECRETARIA
INTERVENCIÓ
SECRETARIA
INTERVENCIÓ
SECRETARIA
INTERVENCIÓ
SECRETARIA
INTERVENCIÓ
SECRETARIA
INTERVENCIÓ
SECRETARIA
INTERVENCIÓ
SECRETARIA
INTERVENCIÓ
SECRETARIA
INTERVENCIÓ
SECRETARIA
INTERVENCIÓ
SECRETARIA
INTERVENCIÓ
SECRETARIA
INTERVENCIÓ

687,29

9.622,06

1.545,34

21.634,80

622,02

864,42

12.101,83

1

584,68

827,08

11.579,13

0

622,02

910,23

12.743,17

288,21

0

584,68

872,89

12.220,47

11

242,40

1

632,47

177,50

1.052,37

14.733,17

C1

13

288,21

0

632,47

177,50

1.098,18

15.374,51

SERVEIS
TERRITORIALS

A1

28

849,14

1

2.225,63

3.074,77

43.046,80

SERVEIS
TERRITORIALS

A2

18

402,73

1

1.525,32

1.928,05

26.992,73

SERVEIS
TERRITORIALS

A2

18

402,73

1

1.013,24

204,02

1.619,99

22.679,89

C1

13

288,21

1

909,75

300,00

1.497,96

20.971,43

C1

13

288,21

0

612,50

177,50

1.078,21

C1

13

288,21

0

444,89

177,50

910,60

SERVEIS
TERRITORIALS

C2

11

242,40

1

612,50

177,50

1.032,40

14.453,54

SERVEIS
TERRITORIALS

C2

11

242,40

1

444,89

177,50

864,78

12.106,97

SERVEIS
TERRITORIALS

AP

11

242,40

1

929,12

1.171,52

16.401,24

DESTÍ

IMPORT
DESTI

SERVEIS
TERRITORIALS
SERVEIS
TERRITORIALS
SERVEIS
TERRITORIALS

300,00

LABORALS

LLOCS DE TREBALL

CAP BRIGADA

Signatura 1 de 2

SECRETARIA
INTERVENCIÓ
SECRETARIA
INTERVENCIÓ
SECRETARIA
INTERVENCIÓ
SECRETARIA
INTERVENCIÓ

OFICIAL 2ª BRIGADA
1
OFICIAL 2ª BRIGADA
2
REPARTIDOR/NOTIFI
CADOR

GRUP

LLOCS
DOTACIÓ

COMPLEMENT COMPLE.
ESPECÍFIC PRODUCT.

JORNADES
ESPECIALS

C.
COORDIN.
EDUCACIO

TOTAL
COMPLEMENTS+
DESTI

TOTAL
COMPLEMENT
+ DESTI ANY

DEDICACIÓ
SETMANAL

BRIGADA

AP

11

242,40

1

947,40

323,65

1.513,44

21.188,17

BOSSA H

BRIGADA

AP

10

219,52

1

534,91

323,65

1.078,07

15.093,01

BOSSA H

BRIGADA

AP

10

219,52

1

534,91

161,82

916,24

12.827,41

BOSSA H

BRIGADA

AP

10

94,08

1

250,48

344,56

4.823,83

15 H
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DIRECTORA CC I
TÈCNIC CULTURA I
NORMALIT.
LINGÜÍSTICA
TÈCNIC AUXILIAR
BIBLIOTECA
AUXILIAR
ADMINISTRATIU CC I
BIBLIOTECA
AUXILIAR TÈCNIC DE
MANTENIMENT I
CONSERGE CC

CULTURA

A1

26

712,23

1

163,38

CULTURA

C1

13

288,21

2

CULTURA

C2

11

242,40

CULTURA

C2

11

TÈCNIC AUX.
JOVENTUT I
INSERCIÓ LABORAL

JOVENTUT I
PROM.
ECONÒMICA

C1

DIRECTOR/A LLAR

LLAR INFANTS

PSICÒLEG/OGA

LLAR INFANTS

EDUCADOR/A
MESTRE/A LLAR
D'INFANTS

374,78

1.473,32

20.626,52

478,47

766,68

10.733,47

1

406,59

648,99

9.085,86

242,40

1

441,06

683,46

9.568,39

13

288,21

1

387,81

906,56

12.691,88

A2

18

402,73

1

924,13

1.326,85

18.575,96

A1

26

305,26

1

124,70

429,96

6.019,47

LLAR INFANTS

C1

13

288,21

1

1.047,38

1.335,59

18.698,24

EDUCADOR/A LLAR 1 LLAR INFANTS

C1

13

288,21

1

1.047,38

1.335,59

18.698,24

36,15

EDUCADOR/A LLAR 2 LLAR INFANTS

C1

13

288,21

1

1.004,63

1.292,83

18.099,68

36,15

EDUCADOR/A LLAR 3 LLAR INFANTS

C1

13

288,21

1

835,32

1.123,53

15.729,39

36,15

EDUCADOR/A LLAR 4 LLAR INFANTS

C1

13

288,21

1

832,15

1.120,36

15.684,98

36,15

EDUCADOR/A LLAR 5 LLAR INFANTS

C1

13

288,21

1

826,96

1.115,17

15.612,43

36,15

EDUCADOR/A LLAR 6 LLAR INFANTS

C1

13

288,21

1

825,38

1.113,59

15.590,29

230,54

222,93

40 H

36,15

15 H

36,15
reducció
guarda legal
75%
30 H + 5
AMPL

EDUCADOR/A LLAR 7 LLAR INFANTS

C1

13

288,21

1

815,28

1.103,49

15.448,90

EDUCADOR/A LLAR 8 LLAR INFANTS

C1

13

288,21

1

664,18

952,39

13.333,40

AUX. EDUCADOR/A LLAR INFANTS

C2

11

242,40

4

406,59

648,99

9.085,86

36,15

AP

10

219,52

1

515,47

734,98

10.289,75

36,15

CONSERGE

LLAR INFANTS
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36,15
TÈCNIC AUX.
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

AUXILIAR
ADMINISTRATIU
SERVEIS SOCIALS
TREBALLADOR
SOCIAL
EDUCADOR SOCIAL

ENGINYER TÈCNIC
TÈCNIC CONTROL
SERVEIS
TÈCNIC MEDI
AMBIENT

C1

13

288,21

1

387,82

SERVEIS
SOCIALS

C2

11

242,40

1

A2

18

382,32

A2

18

C2

SERVEIS
SOCIALS
SERVEIS
SOCIALS

SERVEIS
TERRITORIALS
SERVEIS
TERRITORIALS
SERVEIS
TERRITORIALS
SERVEIS
TERRITORIALS

TÈCNIC/A AUXILIAR
SERVEIS
INFORMÀTIC/A
TERRITORIALS
TÈCNIC AUX.
TECNOLOGIES
COMUNICACIONS
DE LA
INFORMÀTICA
INFORMACIÓ

415,00

1.091,03

15.274,43

36,15

406,59

648,99

9.085,86

36,15

1

931,46

1.313,79

18.393,02

382,32

1

883,80

1.266,13

17.725,79

11

242,40

1

444,89

687,28

9.621,95

A2

18

189,88

1

825,20

1.015,08

14.211,14

A2

18

402,73

1

1.013,24

1.415,97

19.823,58

A2

18

92,06

1

400,08

1.028,90

14.404,65

C1

15

327,44

0

1.157,48

1.484,92

20.788,88

C1

13

288,21

1

387,82

676,03

9.464,43

536,76

Cinquè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
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16,5 H

13 H

Intervencions:
· El Sr. Ramon Guasch opina que és una errada important i que caldria una
informació pública i després es pugui aprovar definitivament.

25/05/2018

Alcalde substitut

6.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI.

DE

CRÈDIT

4/2018.

Vist l’expedient 4/2018 de modificació de crèdit del pressupost general de
l’Ajuntament per suplements de crèdit i crèdits extraordinaris, atès que les
modificacions proposades responen a les necessitats d’efectuar diverses obres i
prestar serveis, i atès que aquesta tramitació s’ajusta al previst al text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, segons es disposa en l’informe
d’Intervenció.
El Ple de l’Ajuntament de Begues, amb els vots a favor (7) de l’Alcaldessa M.
Mercè Esteve i Pi i els regidors Joan Molina i Molina, Laura Granados i Wehrle, Maria
Llauradó i Fornt, Jordi Montaña i Serres (PDeCAT); Margarida Camprubí i Vendrell
(GdeB-CP); Sadurní Vendrell Masip (TXB); i l’abstenció (4) dels regidors Jaume
Olivella i Riba, Josep Atsuara i Soriano (ERC-AM); Ramon Guasch Viñas i Sílvia Ruiz
Boqué (EB-ICV); aprova per majoria dels membres els següents

JOAN MOLINA MOLINA
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ACORDS
Primer.- APROVAR els suplements de crèdit i crèdits extraordinaris següents:
SUPLEMENT DE CRÈDIT
13 1330 64004

Actuacions pla de mobilitat

12.000,00

15 1501 227106
15 1532 21000

Estudis
i
treballs
tècnics
territorials.
Manteniment via pública

15 1532 21303

Manteniment jocs infantils

3.000,00

15 1532 62500

Adquisició mobiliari urbà

4.600,00

16 1651 21300

Manteniment enllumenat public

13.700,00

16 1651 62300

Actuacions d'estalvi energètic

56.250,00

16 1651 63208

Reposició enllumenat públic

25.286,00

17 1701 63299
17 1702 21200

Inversions de millora en materia de medi 10.000,00
ambient
Manteniment corral Mas Ferrer
3.500,00

17 1711 21003

Manteniment zones verdes

12.000,00

23 2311 46501

Transferència servei d'ajut a domicili

10.000,00

23 2311 48001

Ajuts serveis socials

5.000,00

23 2312 22706

Programa comunitari per la dona

2.000,00

serveis 50.000,00
100.000,00
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Plans d'ocupació Ajuntament de Begues

89.000,00

24 2411 14309

Convenis estudiants en pràctiques

11.500,00

24 2411 16006
24 2411 16009

Seguretat
social
plans
d'ocupació 31.000,00
Ajuntament de Begues
Seguretat personal en pràctiques
3.500,00

31 3110 48000

Subvencions a institucions sanitàries

500,00

32 3232 21300

Manteniment maquinària... Escola

1.000,00

33 3300 22699

Altes despeses indeterminades cultura

1.000,00

33 3309 22609

Joventut

4.000,00

33 3331 22609

Programació cultural centre cívic

3.500,00

33 3331 62300

Adquisició maquinària centre cívic

11.655,00

33 3331 62501

Adquisició mobiliari centre cívic

4.900,00

33 3331 63301

Renovació maquinària centre cívic

33 3336 62600
33 3344 22609

Adequació Cal Pere
telecomunicacions
Begues Jazz Camp

33 3365 62212

Reparacions urgents ermita Sta. Eulàlia

20.000,00

33 33811 22609

Festa Major d'estiu

18.000,00

33 33814 22609

Sopar medieval

2.000,00

34 3401 22000

Material esportiu

1.000,00

34 3422 21200

Manteniment pavelló

1.500,00

34 3424 22706

Estudis i treballs tècnics piscina

8.000,00

49 4912 62600

Adquisició equips informàtics

10.850,00

49 4912 64007

Programes informàtics

21.945,00

92 9200 21200

Manteniment Ajuntament

3.000,00

92 9200 21300

Manteniment maquinària... Ajuntament

11.025,00

92 9200 22699

SECRETARI ACCIDENTAL

92 9200 62300

Altres
despeses
indeterminades 1.000,00
Ajuntament
Estudis i treballs tècnics administració 45.550,00
general
Adquisició maquinària
48.410,00

92 9200 62400

Adquisició vehicles

55.000,00

92 9200 62500

Adquisició material actes municipals

17.000,00

92 9200 62501

Adquisició mobiliari Ajuntament

92 9200 63205

25/05/2018

92 9221 22601

Inversions de millora i reposició
edificis i instal·lacions municipals
Agermanaments

92 9242 46800

Subvencions entitats locals

550,00

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT

796.021,00

JOAN MOLINA MOLINA
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24 2411 14303

-

10.000,00
Equips 12.000,00
2.800,00

25.500,00
en 9.000,00
3.000,00
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13 1330 21006
15 1532 61007
15 1532 63000

Senyalització horitzontal
3.000,00
Millora accés pas soterrat variant a Mas 97.145,00
Ferrer
Reposició jocs infantils
15.000,00

16 1621 22706

Estudi implantació servei porta a porta

20.000,00

16 1641 62203

Ampliació cementiri municipal

200.000,00

16 1651 20800

Lloguer llums de Nadal

17 1703 63299
17 1712 21200

Adquisició
mòduls
d'animals
Manteniment El Mur

24 2411 14301

Personal plans d'ocupació AMB

24 2411 16004
32 3231 63200

Seguretat
social
personal
d'ocupació AMB
Reparacions diverses llar d'infants

32 3261 48100

Premis dictat popular

1.000,00

33 3321 62501

Adquisició mobiliari biblioteca

2.310,00

33 3300 48903

Aportació mpal. edició llibre

500,00

34 3401 22706

Estudi reordenació zona esportiva

6.050,00

34 3401 62904

Adequació pista skate

25.000,00

34 3401 63209

Millores instal·lacions esportives

20.000,00

42 4252 60904

Desplaçament línies AT

300.000,00

43 4330 22706
43 4321 69000

Estudis i treballs tècnics promoció 2.000,00
econòmica
Construcció marges de pedra seca
5.000,00

49 4914 21300

Manteniment d'instal·lacions smartcity

49 4914 62300

Adquisició
maquinària
pel 36.362,75
desenvolpament Smarcity
Compliment sentència immobiliària Club 130.631,14
de Begas
TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI
951.414,10
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92 9200 22604

2.500,00
centre

d'acollida 10.000,00
8.000,00
1.610,00
plans 568,00
55.000,00

9.737,21

Amb el següent finançament:
FINANÇAMENT
1

87000

Romanent líquid de
despeses generals
TOTAL

tresoreria

per

a 1.747.435,10
1.747.435,10

Segon.- EXPOSAR al públic l’expedient durant quinze dies hàbils, previ anunci al
Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’edictes d’aquesta Casa Consistorial.
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Tercer.- CONSIDERAR aprovat definitivament l’expedient si no es presenten
reclamacions, de conformitat amb el que disposen els articles 166.1 i 177.2 del
Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.”
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· El Sr. Jaume Olivella manifesta que alguns aspectes els considera encertats i
d’altres no estan d’acord, com per exemple el desplaçament de línees d’alta tensió
que no es podrà executar en aquesta legislatura i que caldria abans una partida per
un procés de participació ciutadana. Pel que fa a la partida de reordenació de la
zona Esportiva caldria abans un estudi de reordenació de la zona esportiva. A més,
troba a faltar un estudi de viabilitat per a la tarificació social.
· El Sr. Ramon Guasch exposa que en la partida de desviament de línea d’alta
tensió s’hauria d’afegir “o soterrament” pel seu pas per l’Avinguda Mediterrània per
tal de concretar el lloc i no descartar l’opció del soterrament i quant a la partida de
reparació de via pública caldria especificar-la més. Seguidament demana
aclariments a diferents partides com l’inversió en el cementiri, millora accés Mas
Ferrer, el plans d’ocupació, reparació ermita Santa Eulalia, estalvi energètic, camió
de la brigada, sistema de videovigilància, mòduls pel sistema d’acollida d’animals,
equips de llum i so pel teatre Goula, diversos actes de la festa major d’estiu,
auditoria sobre la gestió piscina municipal, servei ajut a domicili, manteniment
arbrat i zones verdes, estudi implantació serveis escombraries porta a porta, etc.

7.- MODIFICACIÓ ERRADA EN L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE
MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2018.

LA

El Ple de l’Ajuntament en la sessió ordinària celebrada el dia 29 de novembre de
2017 va aprovar definitivament la modificació de les ordenances fiscals per a
l’exercici 2018.
En aquest acord s’ha detectat una errada respecte a l’article 6, tarifa 1º, punt 6 de
l’Ordenança Fiscal nº 29 per haver pres com a base els preus dels metres quadrats
corresponents a la tarifa vigent per a l’exercici 2017 en cop d’agafar els
corresponents a l’exercici 2018 aprovats inicialment el 4 d’octubre de 2017 pel Ple
de l’Ajuntament de Begues en sessió ordinària i per tant és procedent rectificar
l’errada material en els preus dels metres quadrats de l’article 6, tarifa 1º, punt 6
de l’Ordenança Fiscal nº 29.
En la publicació de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2018 es
recull correctament els preus dels metres quadrats de l’aprovació inicial.
Donat que l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques en el seu apartat número 2
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estableix que les administracions públiques podran, així mateix, rectificar en
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet
o aritmètics existents en els seus actes.
Per tot això, i vist l’informe d’intervenció, el Ple de l’Ajuntament de Begues, amb els
vots a favor (11) de l’Alcaldessa M. Mercè Esteve i Pi i els regidors Joan Molina i
Molina, Laura Granados i Wehrle, Maria Llauradó i Fornt, Jordi Montaña i Serres
(PDeCAT); Margarida Camprubí i Vendrell (GdeB-CP); Sadurní Vendrell Masip
(TXB); Jaume Olivella i Riba, Josep Atsuara i Soriano (ERC-AM); Ramon Guasch
Viñas i Sílvia Ruiz Boqué (EB-ICV); aprova per unanimitat dels membres els
següents

JOAN MOLINA MOLINA
FRANCESC ALMANSA DIEZ
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ACORD
Primer.- RECTIFICAR l’errada material en els preus dels metres quadrats de
l’article 6, tarifa 1ª, punt 6 de l’Ordenança Fiscal nº 29 en l’acord d’aprovació
definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per l’exercici 2018 que tenia el
següent redactat:
“6. Cables de conducció elèctrica aèria.
6.1. En sistemes d'espais lliures, per cada m2 d'afectació o fracció …… 2,65
6.2. En sistemes d'equipaments, per cada m2 d'afectació o fracció…… 2,95
6.3. En sòl no urbanitzable, per cada m2 d'afectació o fracció ………… 0,33”
Quedant el seu nou redactat de la següent manera:
“6. Cables de conducció elèctrica aèria.
6.1. En sistemes d'espais lliures, per cada m2 d'afectació o fracció …… 2,80
6.2. En sistemes d'equipaments, per cada m2 d'afectació o fracció…… 3,10
6.3. En sòl no urbanitzable, per cada m2 d'afectació o fracció ………… 0,35”

8.- FRACCIONAMENT PAGAMENT IBI 2018 PER AQUELLS IMMOBLES
EXCLOSOS DEL PADRO MUNICIPAL COM A CONSEQUÈNCIA DE LA
REGULARITZACIÓ CADASTRAL.
Mitjançant Resolució de 16 de febrer de 2016, de la Direcció General del Cadastre
(BOE 45 de 22 de febrer de 2016), es va determinar que el municipi de Begues
estava inclòs dins del procediment de regularització cadastral que va començar el
passat 23 de febrer de 2016.
Com a conseqüència d’aquest procés de regularització, tots aquells immobles que
han sofert un increment en el seu valor cadastral superior al 2% no s’han
incorporat al padró de l’IBI del 2018 de l’Ajuntament de Begues i les liquidacions
seran notificades individualment segons procediment establert.
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La liquidació de l’import que rebran les persones afectades aquest any 2018 s’haurà
de satisfer en un únic pagament, inclosos tots aquells casos en que l’import està
fraccionat en tres terminis.
Per tot l’exposat anteriorment es proposa al Ple l’adopció del següent acord, en
aplicació de la seva reserva de facultat, per a totes aquelles persones afectades per
la regularització cadastral.
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El Ple de l’Ajuntament de Begues, amb els vots a favor (11) de l’Alcaldessa M.
Mercè Esteve i Pi i els regidors Joan Molina i Molina, Laura Granados i Wehrle, Maria
Llauradó i Fornt, Jordi Montaña i Serres (PDeCAT); Margarida Camprubí i Vendrell
(GdeB-CP); Sadurní Vendrell Masip (TXB); Jaume Olivella i Riba, Josep Atsuara i
Soriano (ERC-AM); Ramon Guasch Viñas i Sílvia Ruiz Boqué (EB-ICV); aprova per
unanimitat dels membres els següents
ACORDS
Primer.- El fraccionament del pagament de l’IBI de l’exercici 2018 en tres terminis
per a totes aquelles persones físiques o jurídiques afectades pel procés de
regularització cadastral que ho sol·licitin i que seran notificades individualment
essent el únic requisit la realització de la sol·licitud de fraccionament per part de la
persona interessada.
Aquest fraccionament no comportarà en cap cas un recàrrec per interessos de
demora.
Segon.- ESTABLIR la data límit per realitzar la sol·licitud de fraccionament en 3
terminis al 15 de juny del 2018.
Tercer.- ESTABLIR que a partir del 15 de juny del 2018 els terminis de
fraccionament es veuran reduïts a un màxim de 2 depenent de la data de
presentació de la sol·licitud.

URBANISME

9.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA GENERAL MÚM. 23 –
BARRI CAMPAMÀ.
La Diputació de Barcelona col·labora amb l’Ajuntament de Begues en la redacció de
la Modificació puntual núm. 23 del Pla General-Barri Campamà, havent encomanat
l’elaboració del documents tècnics corresponents a TALLER D’ARQUITECTURA I
TERRITORI SLP.
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El document que es tramita té com a objecte ordenar detalladament els terrenys
que conformen el Barri Campamà, junt amb els sectors adjacents (des de l’Illa de
Serveis II del sector Mas Pasqual a Ponent, fins a la masia Ca l’Agustí a Llevant).
La nova ordenació de l'àmbit tindrà com objectius específics els següents:
 Desenvolupar els criteris del PGOU relatius al PE3-Barri Campamà.
 Ampliar l’àmbit amb l’entorn no edificat de Ca l’Agusti per tal d'adequar la
ordenació possibilitant la recuperació de l’edificació catalogada i permetre el
gaudi de l’aprofitament del PGOU en les parcel·les de l’entorn.
 Concretar i adaptar les tipologies edificatòries permeses, per tal de
conservar el caràcter dels diversos àmbits del barri i la seva estructura
tradicional.
 Concretar les condicions d’edificació dels horts inclosos en l'àmbit, i revisar
els paràmetres de densitat, edificabilitat del conjunt sense incrementar
l’aprofitament establert pel PGOU per al conjunt de l’àmbit.
 Revisar l’estructura viària del conjunt i el caràcter dels carrers resultants,
adaptant-los a les necessitats actuals i donant un paper preponderant als
recorreguts de vianants.
 Preveure el tractament de l'entorn de la riera, en funció de la inundabilitat i
de la continuïtat paisatgística de l’entorn.
Amb motiu de la necessitat de formular aquesta modificació de planejament, l’equip
tècnic redactor n’elaborà un Avanç, que se sotmeté a informació pública per
resolució de l’Alcaldia de data 13.12.2016, publicada al BOP de 23.12.2016, i amb
notificació individualitzada a cadascun dels propietaris. Durant aquest período
d’exposició al públic es presentaren suggeriments per part dels següents
interessats: Núria Ventura Ustrell, Juan Marcer Figueras, Núria Ustrell Mestres,
Ramon Campamà Ros, Jordi Campamà Pi i Maria Luján Alonso, Ronald Anton
Warlam Schutz, Mercè Burgués Ripollès, Grup municipal ERC-AM Ajuntament de
Begues (Jaume Olivella Riba), Centre D’estudis Beguetans CEB (Xavier Parellada
Viladoms), i Grup municipal D’Entesa Begues-iniciativa (Ramon Guasch Viñas).
L’equip tècnic redactor d’aquesta figura de planejament recentment ha presentat el
document tècnic complet per poder procedir a l’aprovació inicial que ara correspon.
El document que s’eleva a l’aprovació inicial ha incorporat aquells suggeriments que
s’ha cregut oportú estimar, d’acord amb els raonaments que figuren a l’annex 1 del
propi document, i conté un plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió
de llicències i de tramitació de procediments.
El Servei Tècnic municipal i el Servei Jurídic han emès informes favorables en
relació amb aquest document, de dates 14.03.2018 i 19.03.2018 respectivament
Atès el que disposa l’art. 96 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’Urbanisme, modificada per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, en
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relació amb la modificació de les figures de planejament urbanístics, i l’art. 85 i
concordants del mateix text legal relatius a la tramitació del planejament general.
Per tot l’anteriorment exposat i en ús de les facultats que el Ple de l’Ajuntament té
conferides per la Llei de Bases de Règim Local, amb els vots a favor (9) de
l’Alcaldessa M. Mercè Esteve i Pi i els regidors Joan Molina i Molina, Laura Granados
i Wehrle, Maria Llauradó i Fornt, Jordi Montaña i Serres (PDeCAT); Margarida
Camprubí i Vendrell (GdeB-CP); Sadurní Vendrell Masip (TXB); Jaume Olivella i
Riba, Josep Atsuara i Soriano (ERC-AM); i l’abstenció (2) dels regidors Ramon
Guasch Viñas i Sílvia Ruiz Boqué (EB-ICV); aprova per majoria dels membres els
següents

JOAN MOLINA MOLINA
FRANCESC ALMANSA DIEZ
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ACORDS
Primer.- APROVAR inicialment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació
núm. 23 – Barri Campamà, consistent en la ordenació de l'àmbit del PE3-Barri
Campamà i els terrenys perifèrics no desenvolupats a llevant del carrer de Can
Térmens (des de l’Illa de Serveis II del sector Mas Pasqual a Ponent, fins a la masia
Ca l’Agustí a Llevant).
Segon.- SUSPENDRE L’ATORGAMENT DE LES LLICÈNCIES d’edificació i
parcel·lació per a la totalitat de l’àmbit del sector grafiat al plànol de suspensió de
llicències què figura a l’expedient”, amb la finalitat de procedir a l’aprovació de la
modificació del Pla General 1/2005 referida, d’acord amb l’art. 73 del text refós de
la llei d’urbanisme, aprovat per D.L. 1/2010, tota vegada que les noves
determinacions suposen una modificació del règim urbanístic vigent. S’EXCEPTUEN
de la suspensió de llicències les actuacions fonamentades en el règim vigent que
siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment
aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc
l’aplicació del nou planejament, una vegada definitivament aprovat.
La suspensió tindrà una durada màxima de dos anys, i s’extingirà, en tot cas, amb
l’aprovació definitiva del Pla.
Tercer.- SOTMETRE a informació pública el document de l’aprovació inicial
mitjançant anunci que serà inserit al Butlletí Oficial de la Província, en un diari dels
de mes circulació de la província, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en la
pàgina web de l’Ajuntament., per un termini d’un mes, durant el qual l’expedient
quedarà a disposició de qualsevol persona que el vulgui examinar i hi vulgui adduir
les al·legacions pertinents.
Quart.- SOL·LICITAR simultàniament al tràmit d’informació pública, L’EMISSIÓ
DELS PRECEPTIUS INFORMES dels següents organismes afectats per raó de les
seves competències sectorials, d’acord amb el que disposa l’art. 85.5 del text refós
de la llei d’urbanisme: Oficina territorial d’Avaluació Ambiental, Agència Catalana de
l’Aigua, Direcció General d’Emergències, Departament de Cultura i AENA (navegació
aèria)
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Cinquè.- DONAR TRASLLAT del present acord a les companyies subministradores
de serveis que operen en aquest municipi per tal que puguin efectuar observacions
al projecte dins el període d’informació pública
Sisè.- NOTIFICAR el present acord a tots els propietaris de finques dins l’àmbit
afectat.

Intervencions:

JOAN MOLINA MOLINA
FRANCESC ALMANSA DIEZ
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· El Sr. Jaume Olivella manifesta que és positiu que s’hagi recollit gran part de les
accions de millores proposades pel seu grup en les al·legacions.
· El Sr. Ramon Guasch exposa que també valora positivament que s’hagin
acceptat bastantes propostes fetes en les al·legacions i que, no obstant, cal
comentar que cal aclarir la qüestió econòmica amb un compromís per part de
l’Ajuntament sobre quina part aportaria; així mateix, afegeix que seria convenient
una reunió informativa amb els veïns del barri.
· El Sr. Joan Molina contesta que sempre es fan reunions amb els veïns quan
afecta al barri i pel que fa als costos d’urbanització ja es pronunciarà l’Ajuntament
quan arribi el moment perquè ara és una aprovació inicial de planejament.

MOCIONS

10. MOCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA i
L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS PRESENTADA PELS GRUPS
MUNICIPALS PDECAT, GDEB, TXB I ERC-AM PER L’ALLIBERAMENT DELS
PRESOS POLÍTICS, EL RETORN DELS EXILIATS I LA DENÚNCIA DE LA
DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I AUTORITÀRIA DE L’ESTAT ESPANYOL.
Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern
de Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de
l’estat. L’onada repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula i el
govern espanyol està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i
humans més bàsics per tal d’erradicar qualsevol signe de dignitat del poble català.
Intenten esclafar la voluntat de la sobirania popular empresonant injustament els
nostres legítims representants públics, tots ells gent de pau.
El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com
un nou dia trist i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i
diputades Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i
l’exili de Marta Rovira tornarà a ressonar en els annals de la història del nostre país
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com un nou episodi fosc de repressió i de vulneració dels principis democràtics més
elementals. Un escenari que queda agreujat per la recent detenció del President
legítim de Catalunya, Carles Puigdemont, totalment incomprensible davant la
comunitat internacional.
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Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on
cada vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i
llibertats més bàsics i inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix
com a democràtic i civilitzat.
Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte
d’autoritarisme intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques més
fosques de l’Espanya del segle XX, des del món local no podem restar impertèrrits i
ens alcem per dir sense vacil·lar que continuarem defensant les nostres idees
polítiques. No hi haurà prou barrots per silenciar-les. Avui, un cop més, volem dirho molt alt i clar: sempre estarem al costat d’aquells representants que defensen la
voluntat del poble, del mandat de l’1 d’octubre i el resultat de les eleccions del 21
de desembre.
I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el
motor de la cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu,
humiliació, amenaces i, finalment, presó. Una causa general contra
l’independentisme, una autèntica cacera de bruixes, feroç i salvatge, sense mesura.
Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants,
Carles Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva,
Clara Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa,
Meritxell Serret, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens
rendirem i dimitirem d’exercir el nostre mandat democràtic, emanat directament
dels ciutadans i ciutadans. Res més lluny de la realitat. Ens mantindrem ferms en
defensa de la causa més justa que hi pot haver: la llibertat i el ple exercici de la
democràcia.
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra
lluita és la lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a
ciutadans i no com a súbdits.
Per tots aquests motius, el Ple de l’Ajuntament de Begues, amb els vots a favor
(10) de l’Alcaldessa M. Mercè Esteve i Pi i els regidors Joan Molina i Molina, Laura
Granados i Wehrle, Maria Llauradó i Fornt, Jordi Montaña i Serres (PDeCAT);
Margarida Camprubí i Vendrell (GdeB-CP); Sadurní Vendrell Masip (TXB); Jaume
Olivella i Riba, Josep Atsuara i Soriano (ERC-AM); Sílvia Ruiz Boqué (EB-ICV) i
l’abstenció (1) del regidor Ramon Guasch Viñas (EB-ICV) aprova per majoria
dels membres els següents
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ACORDA
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme
Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull,
Dolors Bassa, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez.
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SEGON.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats: Carles
Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i
Anna Gabriel, i la garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i
humans sense veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític.
TERCER. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i
protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure
expressió, de la vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels
ciutadans per part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal.
QUART.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així
com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat.
CINQUÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions
pròpies d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de
manera immediata i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans.
SISÈ.- Instem a totes les entitats de Begues a defensar els drets fonamentals,
civils, polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits
democràticament del Parlament de Catalunya.
SETÈ.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya,
el Sr. Roger Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu suport la crida unitària
del President i a la plataforma “Espai Democràcia i Convivència” que té com a
objectius “la defensa de les institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i
els drets i llibertats de la ciutadania”.
VUITÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH)
així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.

Intervencions:
· L’Alcaldessa pregunta si el grup d’EB-ICV es vol adherir a la moció. La Sra. Silvia
Ruiz contesta que no i que votaran per separat.
· La Sra. Silvia Ruiz sol·licita que s’ordenin els noms per ordre alfabètic, per evitar
que sembli que s’ordena per ordre d’importància; que és un criteri subjectiu.
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· L’Alcaldessa contesta que és una moció consensuada per l’ACM i l’AMI que han
seguit uns criteris amb els noms que ara no considera rellevant canviar per
l’Ajuntament de Begues.

11.- MOCIÓ DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS PDECAT, GDEB, TXB I EB-ICV EN
SUPORT A PROACTIVA OPEN ARMS.

JOAN MOLINA MOLINA

Malgrat aquesta magnífica tasca, Proactiva Open Arms ha estat víctima de
l’assetjament per part de les autoritats líbies i italianes per tal que l’entitat deixi de
rescatar refugiats. Prova d’això és que de les nou organitzacions que treballaven al
Mediterrani fent aquesta tasca, només en queden tres a causa de la persecució de
les autoritats líbies i italianes des del 2017.
El darrer episodi d’aquest assetjament ha estat la confiscació preventiva del vaixell
de l’ONG badalonina Proactiva Open Arms per part de les autoritats italianes sota
les inversemblants acusacions d’afavorir la immigració clandestina i d’associació
criminal, delictes que comporten fins a set anys de presó.
Salvar vides en cap cas no pot ser delicte, i les acusacions de tràfic de persones
estan absolutament fora de lloc en una organització humanitària coneguda i fiable
com Activa Open Arms. Recordem que el dret del mar estipula que la protecció de
la vida humana és prioritat absoluta.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Begues, amb els vots a favor (11) de
l’Alcaldessa M. Mercè Esteve i Pi i els regidors Joan Molina i Molina, Laura Granados
i Wehrle, Maria Llauradó i Fornt, Jordi Montaña i Serres (PDeCAT); Margarida
Camprubí i Vendrell (GdeB-CP); Sadurní Vendrell Masip (TXB); Jaume Olivella i
Riba, Josep Atsuara i Soriano (ERC-AM); Ramon Guasch Viñas i Sílvia Ruiz Boqué
(EB-ICV); aprova per unanimitat dels membres els següents
ACORDS
Primer.- MOSTRAR tot el suport i tota la solidaritat a l’ONG Proactiva Open Arms
per la magnífica tasca que fa salvant vides de persones que cerquen refugi i
protecció internacional.

FRANCESC ALMANSA DIEZ
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En els darrers dos anys, Proactiva Open Arms ha rescatat més de 54.000 persones
de ser ofegades a la Mediterrània, fugint de la guerra i de la persecució i cercant
refugi a Europa, amb el suport econòmic i polític del món local català en general i
del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament en particular, en el marc de la
campanya #mónlocalrefugi.
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Segon.- REBUTJAR les acusacions contra Proactiva Open Arms i exigir
l’aixecament de la immobilització del seu vaixell, així com la retirada dels càrrecs
contra els treballadors i treballadores de Proactiva Open Arms.
Tercer.- FER ARRIBAR aquest acord al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana
de Municipis, a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i als
governs de Líbia i d’Itàlia.

Intervencions:
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· L’Alcaldessa pregunta si algun grup més es vol adherir a aquesta moció.
· El Sr. Jaume Olivella manifesta que no s’adherirà a l’enunciat perquè la comissió
informativa es va celebrar després de la convocatòria del Ple on ja consten les
mocions i els grups que les presenten.
· La Sra. Sílvia Ruiz manifesta que el seu grup sí que s’adhereix
· L’Alcaldessa respon que a la comissió informativa es va poder debatre les
mocions que presenten el grups polítics i avui en el Ple podrien estar afegits els
grups interessats en les mocions i els possibles acords en el redactat

12.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS PDECAT, GDEB, TXB I
TXB A FAVOR DE POLÍTIQUES DE MILLORA DEL SISTEMA PÚBLIC DE
PENSIONS.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
És la nostra obligació i el nostre dret reclamar pensions que permetin a la nostra
gent gran, viure amb dignitat i rebre la compensació que s’han guanyat al llarg de
tota la seva vida. Hem de combatre la política i les campanyes contra les pensions
públiques i volem dir-los que ens tindran davant, al costat de les organitzacions
sindicals i polítiques i amb el conjunt de la societat donant suport a aquesta lluita ,
rebutjant les polítiques socials del govern Central i denunciar el ràpid buidat que
s’ha fet de la guardiola de les pensions per la seva mala gestió.
Davant l'incessant qüestionament al qual s'està sotmetent el nostre sistema de
Seguretat Social, i per tant la viabilitat del nostre sistema de pensions, les entitats
com Associació de tot per la Gent Gran i organitzacions sindicals UGT i CCOO,
donant continuïtat a les mobilitzacions en defensa de les pensions públiques, inicien
una campanya de suport i defensa d'un sistema que ha estat i ha de seguir sent
garant de cohesió i de protecció social.
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De forma subtil però constant, es repeteixen arguments que presenten una
suposadament inevitable inviabilitat del sistema de pensions. S'argumenta un
fenomen conegut i previsible com l'increment de les persones d'edat avançada,
juntament amb uns altres que es presenten com a inqüestionables, però que no
necessàriament ho són: la menor entrada de població estrangera, la menor
natalitat, o l'existència d'un mercat de treball que ofereix ocupacions escasses i poc
remunerats.
Des del moviment sindical, es denuncia que aquestes tesis combinen realitats
previsibles i abordables amb unes altres que han de ser corregides amb les
polítiques adequades, en lloc d'insistir a mantenir les equivocades polítiques
d'austeritat a ultrança. Al costat d'elles, concorren altres posicions que es
fonamenten a presentar, des de sectors amb clars interessos mercantils, les
pensions públiques com a inviables, al mateix temps que s'ofereixen com a
alternativa sistemes privats de pensions, obviant que no són, de cap manera,
capaces de protegir millor el conjunt de la població pensionista.
Els poders públics han d'apostar per garantir, des del sistema públic, pensions
suficients com a eina fonamental per a mantenir i reforçar la cohesió social. Les
cotitzacions procedents de l'ocupació, que han de millorar la seva disminuïda
aportació actual, i el reforç del finançament públic, com a element que garanteix un
adequat compliment del pacte intergeneracional, a més d'un eficaç mecanisme de
redistribució de renda, són peces essencials.
Les cotitzacions a la Seguretat Social no són, com es repeteix per intentar
desprestigiar-les, un impost que paguen els empresaris i en menor mesura els
treballadors. La cotització a la Seguretat Social és salari de les treballadores i els
treballadors que es lliura a l'Estat per finançar les prestacions actuals i definir els
drets a la pensió futura dels actuals cotitzadors. Tot això, per tenir cobertes, de
forma adequada, les situacions de malaltia, defunció o vellesa.
El problema no està en el sistema, les necessitats futures del qual són conegudes i
previsibles, està, entre altres causes, en la voluntat de reduir el seu nivell de
cobertura, el debilitament de les seves fonts de finançament procedents del mercat
de treball, afeblint els mecanismes de distribució de renda en les empreses i en la
societat, agreujat per l'ús que, en ocasions, es fa de la recaptació, destinant els
diners a altres finalitats per a les quals no estava previst. L'increment de
pensionistes i la major durada de les prestacions, processos coneguts, previsibles i
saludables, han d'anar acompanyats de mesures efectives, acordades amb els
interlocutors socials i, en la major mesura possible, les forces parlamentàries, que
permetin mantenir el pacte intergeneracional que constitueix el nostre sistema de
pensions públiques de repartiment.
Per tot l'anterior, el Ple de l’Ajuntament de Begues, amb els vots a favor (11) de
l’Alcaldessa M. Mercè Esteve i Pi i els regidors Joan Molina i Molina, Laura Granados
i Wehrle, Maria Llauradó i Fornt, Jordi Montaña i Serres (PDeCAT); Margarida
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Camprubí i Vendrell (GdeB-CP); Sadurní Vendrell Masip (TXB); Jaume Olivella i
Riba, Josep Atsuara i Soriano (ERC-AM); Ramon Guasch Viñas i Sílvia Ruiz Boqué
(EB-ICV); aprova per unanimitat dels membres els següents
ACORDS

Que aprovi per a 2018, un augment de l'1,6% de les pensions, i que un
cop es faci públic l'IPC real pel 2018, si aquest és superior, s'incrementin
novament les pensions en el percentatge corresponent a la diferència entre
aquest 1,6% i el creixement de l'IPC real.

-

Que les pensions com un dret constitucional i incloure-les en els
pressupostos Generals de l’Estat.

-

L’establiment de la Jubilació Ordinària als 65 anys, Jubilació
anticipada sense penalitzar amb 40 o més anys cotitzats = 100%.

-

La recuperació del Subsidi per a majors de 52 anys.

-

La supressió de les dues reformes laborals: la del 2011 i la del 2013.

-

Bloc Econòmic:
o Recuperació econòmica del que havíem perdut des de 2011
o Pensió mínima de 1080 € que garanteixi amb dignitat la vida en
relació a criteris a la Carta Social Europea.
o Revalorització automàtica de les pensions en relació al IPC real.
o Poder escollir el període de cotització.

-

Bloc Social:
o Eliminació de la Bretxa de gènere en les pensions.
o Ple i immediat funcionament de la Llei de Dependència.
o Eliminació de tot tipus de co-pagament de medicaments i
restabliment dels drets sanitaris.
o Garantia de subministrament bàsics (energia, aigua i transport)
o Drets Humans (Dret a la Vida, al Treball, Sanitat, Habitatge,
Refugiats, Estrangeria, etc)

JOAN MOLINA MOLINA

-

Segon.- TRASLLADAR al Govern, els grups parlamentaris i els interlocutors
socials, la necessitat de recuperar els mecanismes de govern, participat del sistema
públic de pensions a través del Diàleg Social i en el marc configurat en el Pacte de
Toledo.
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Primer.- EXIGIR al Govern espanyol:
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Intervencions:
· L’Alcaldessa pregunta sobre quin grup es vol adherir a aquesta moció.
· La Sra. Sílvia Ruiz respon que s’adhereixen i retiren la que havien presentat a
l’anterior Ple, ja que és molt similar

* El següent punt es retira de l’ordre del dia
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13. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS PDECAT, GDEB I TXB
PER INSTAR AL GOVERN DE L’ESTAT ESPANYOL PERQUÈ RESCABALI ELS
IMPORTS QUE VA DEIXAR DE SUBVENCIONAR DES DE L’ANY 2008 A LA
GENERALITAT PER A L’EDUCACIÓ DE 0 A 6 ANYS.
En el període 2008-2011 el govern de l’Estat, primer en mans del PSOE i després
del PP, va reduir progressivament les subvencions a l’educació de 0 a 6 anys que
van passar de 88 milions d’euros el 2008, 83,5 el 2009, 78 el 2010, 17,5 el 2011 i
0 el 2012, any a partir les ajudes van quedar suprimides.
D’aquesta forma el govern de l’Estat, en un context de greu crisi econòmica, va
traslladar aquest problema a la Generalitat, fet que evidenciava una vegada més la
seva manca de sensibilitat social.
Per contra, el Govern va considerar l’ensenyament com una de les seves principals
prioritats, i tot i que l’educació de 0-3 anys és una etapa no obligatòria es van dur a
terme convenis amb les diferents Diputacions per a poder seguir canalitzant
recursos als municipis. Tanmateix, la Generalitat va centrar els seus esforços a
reforçar econòmicament el segon cicle d’educació infantil que sí que té caràcter
universal al nostre país.
És important mencionar que la titularitat de la competència de l’ensenyament
infantil correspon als ens locals, tanmateix aquest fet no comporta que les
administracions superiors quedin deslliurades de tota la responsabilitat financera. A
més, la legislació estableix, d’una manera meridianament clara, que l’atribució de
competències a les administracions locals ha de comportar els recursos
corresponents, sigui una competència delegada en el marc de la Llei de Bases de
Règim Local o a través d’una competència atribuïda com a pròpia a l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya.
Amb la voluntat de pal·liar aquesta situació i des del convenciment que les escoles
bressol tenen una funció clau per les famílies i infants, com a Partit Demòcrata
(PDeCAT) vam presentar dues esmenes als Pressupostos Generals de l’Estat
reclamant la recuperació dels recursos pel finançament de l’ensenyament de 0-3
anys. Unes esmenes que no van prosperar per l’oposició del Partit Popular i
Ciutadans.
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Atès que s’ha conegut la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
que reclama que la Generalitat aboni els deutes pendents amb els municipis.
Atès el recurs de cassació per part de la Generalitat de Catalunya, i a esperes de la
resolució final.
Atès que aquesta situació, és causa directa de les decisions preses primer pel PSOE
i després pel PP al capdavant del govern espanyol.
Atès que aquests partits polítics també són responsables de l’aplicació de l’article
155 que ha intervingut les institucions catalanes.
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Per tots aquests motius, es proposa al ple de l’Ajuntament els següents
ACORDS
Primer.- DENUNCIAR els incompliments de l’Estat espanyol i instar a rescabalar
els més de 76 milions d’euros anuals, el que enguany suposen un total de 500
milions d’euros, que des del 2011 l’Estat ha deixat de pagar a la Generalitat de
Catalunya per tal de finançar les escoles bressol.
Segon.- INSTAR al Departament d’Ensenyament, un cop existeixi sentència ferma
i en el cas que aquesta sigui favorable a les reclamacions dels Ajuntaments, a
consignar les partides pressupostàries adients per tal de garantir a les
administracions locals els pagaments pendents en concepte de subvencions a les
escoles bressol.
Tercer.- INSTAR a reprendre el grup de treball entre el Departament
d’Ensenyament i els ajuntaments sobre un nou model de finançament de les
escoles bressol que prioritzi l’atenció als alumnes amb situacions més complexes.
Quart.- DONAR TRASLLAT d’aquests acords al Govern de la Generalitat, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, al govern de l’Estat espanyol, a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de
Catalunya i a les escoles bressol municipals.
Intervencions:
· La Sra. Sílvia Ruiz manifesta que s’adhereixen i volien exposar altra moció que
van presentar al ple de febrer que està relacionada amb aquesta
· L’Alcaldessa contesta que com que no s’ha presentat en aquesta Comissió
informativa no s’ha pogut estudiar aquesta moció. I en tot cas si es presenta abans
del proper Ple ja s’inclourà.
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· El Sr. Jaume Olivella proposa que es posposi el debat d’aquesta moció i es
presenti en la propera Comissió informativa amb pacte d’un text comú, si és
possible.
· L’Alcaldessa manifesta que està d’acord en retirar aquesta moció.

14.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS PDECAT, GDEB, TXB I
EB-ICV DE SUPORT AL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES.

JOAN MOLINA MOLINA
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El dia 22 de febrer es commemora el Dia europeu per la igualtat salarial entre
dones i homes i el dia 8 de març el Dia internacional de les dones.
El Departament de Treball, Afers Socials i famílies de la Generalitat va presentar un
estudi l’any 2017, anomenat “La situació de desigualtat salarial a Catalunya entre
homes i dones” que posava de manifest la necessitat d’incidir de manera decidida
en la lluita contra l’escletxa salarial i en pro de la igualtat d’oportunitats entre
dones i homes.
L’escletxa salarial és encara una realitat, que es va perpetuant en el temps, encara
trobem escassa presència de dones en llocs de lideratge i decisió i manca de suport
per a poder conciliar la vida personal i familiar amb aquestes tasques directives.
És preocupant copsar com des del 2007 al 2016 la diferència salarial entre dones i
homes només es va reduir un 2.4%, L’informe global de la bretxa de Gènere 2016
del Fòrum Econòmic Mundial aporta una dada força preocupant, faran falta quasi
200 anys per assolir la desitjada igualtat salarial.
Alguns exemples:
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-

En aquests moments els homes cobren més que les dones en tots els trams
d’edat, tot i que la bretxa salarial s’incrementa en el grup d’edat més de 55
anys.
Hi ha menys dones en les tasques que demanen major nivell de qualificació.
Les tasques on existeix major desigualtat salarial la trobem en tasques
relacionades amb els serveis i venedors i també en el sector financer.

També cal destacar que a partir dels 35 anys, les dones mantenen els seus
ingressos estancats a diferència dels homes, tram d’edat en el que les dones
sol·liciten, en un nombre molt més elevat que els homes, permisos de maternitat i
reduccions horàries.
L’any 2017 l’Institut Catalana de les Dones va realitzar un estudi, en col·laboració
amb la Cambra de Comerç de Barcelona i l’Observatori Dona, Empresa economia,
on es quantificava l’impacte negatiu que té per les dones el fet d’assumir més
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tasques de cura que els homes, i com aquest fet els representa una pèrdua
d’ingressos quantificable econòmicament per la menor dedicació al mercat laboral.
És a dir: La cura encara és una tasca que, en la majoria de casos, recau sobre les
dones i tenir temps per a la cura és un fet que es penalitza laboralment.
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Finalment, a l’Administració pública les diferències salarials són menors que a
l’empresa privada però tot i això existeixen.
El Ple de l’Ajuntament de Begues, amb els vots a favor (11) de l’Alcaldessa M.
Mercè Esteve i Pi i els regidors Joan Molina i Molina, Laura Granados i Wehrle, Maria
Llauradó i Fornt, Jordi Montaña i Serres (PDeCAT); Margarida Camprubí i Vendrell
(GdeB-CP); Sadurní Vendrell Masip (TXB); Jaume Olivella i Riba, Josep Atsuara i
Soriano (ERC-AM); Ramon Guasch Viñas i Sílvia Ruiz Boqué (EB-ICV); aprova per
unanimitat dels membres els següents
ACORDS
PRIMER. Denunciar l’escletxa salarial entre homes i dones, reflex de la situació de
desigualtat que les dones pateixen al món laboral i de la manca de mecanismes
eficients per garantir la conciliació personal entre l’àmbit públic i privat i el
desenvolupament lliure de les dones professionalment i personalment, afectant
també a les prestacions socials i jubilació d’aquestes.
SEGON. Manifestar la ferma voluntat de l’Ajuntament a treballar per a que la
igualtat d’oportunitats en el món laboral sigui efectiva i per tant per eradicar
l’escletxa salarial entre dones i homes.
TERCER. Instar al govern municipal a impulsar les mesures necessàries per reduir
l’escletxa salarial a l’Ajuntament i a aplicar els mecanismes que facilitin equilibrar la
composició de la plantilla, fent-la paritària en totes les seves posicions.
QUART. Visibilitzar i donar suport a les iniciatives encaminades a denunciar i
sensibilitzar a la societat, especialment el teixit empresarial, sobre la necessitat
d’avançar en la eliminació de l’escletxa salarial, amb el compromís d’impulsar la
constitució de plans d’igualtat a les empreses de la ciutat i les mesures que evitin
l’escletxa salarial entre dones i homes, especialment en aquelles que siguin
prestatàries i/o adjudicaries de serveis municipals.
CINQUÈ. Expressar la voluntat de millorar, dins dels recursos propis de
l’Ajuntament, la formació laboral a les dones, en especial les que es troben en
situació de vulnerabilitat, i treballar en col·laboració amb la Generalitat de
Catalunya i la Societat civil.
SISÈ. Impulsar, en el marc de les condicions laborals de l’Ajuntament de
Barcelona, noves formes de treball basades en l’aprofitament de les possibilitats
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que l’ús de les noves tecnologies ens aporten, concretament realitzar un estudi, i
una prova pilot sobre la flexibilització de l’espai i el temps laboral (teletreball,
adaptació horària i adaptació dels espais), considerant l’impacte de gènere en la
seva adopció i promovent la conciliació personal, familiar i laboral del personal de l
’Ajuntament.
SETÈ. Instar al govern municipal a impulsar un projecte per a les empreses que
siguin contractades per l’Ajuntament publiquin les seves dades salaries amb anàlisi
de l’escletxa salarial, i que aquesta publicació es faci també a través de la web
municipal.
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VUITÈ. Instar a l’Estat i a la Generalitat de Catalunya a desenvolupar lleis de
transparència i que tots els salaris d’homes i dones siguin públics per tal de lluitar
contra l’escletxa salarial.

Intervencions:
· La Sra. Sílvia Ruiz diu que s’adhereixen a aquesta moció.

15. MOCIÓ DEL GRUP ENTESA BEGUES – ICV SOBRE EL DESPLEGAMENT DE
LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA.
La ILP de la Renda Garantida de Ciutadania va rebre l’aval de més de 120.000
persones, catalans i catalanes que amb les seves signatures van possibilitar que es
prengués a consideració al Parlament. Va ser defensada per el portaveu de la
Comissió promotora a l’hemicicle, el 26 de març de 2014.
L’objectiu de la ILP impulsada des de la ciutadania i els moviments i entitats socials,
era el desenvolupament de l’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya on
diu: “Les persones o famílies que es trobin en situació de pobresa tenen dret a
accedir a una Renda garantida de Ciutadania que els asseguri els mínims una vida
digna, d’acord amb les condicions que legalment s’estableixin”per a través de la
seva implementació fer front a la pobresa estructural que patim a Catalunya.
Al llarg del 2016 i 2017 nombrosos ajuntaments de Catalunya van donar suport a la
Declaració a la ciutadania de Catalunya: urgeix el dret a la renda garantida de
ciutadania per superar la pobresa a Catalunya,elaborat per la Comissió Renda
Garantida i signada per multitud d’alcaldes i alcaldesses del nostre país. Una gran
quantitat d’ajuntaments van nomenar els seus municipis com a pobles i ciutats
promotores de la Renda Garantida de Ciutadania. A les declaracions i mocions
aprovades, s’acordava, entre d’altres punts, instar el Parlament de Catalunya a
aprovar la Renda Garantida de Ciutadania i a dotar-la econòmicament i amb
suficiència per afrontar la seva aplicació.
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Després d’anys de debats, superant dificultats i traves en el marc del Parlament, va
ser finalment aprovada el 12 de juliol de 2017, gràcies a l’acord de tots els grups.
La seva aprovació ha suposat sens dubte en termes socials, un avenç i jurídicament
un nou dret social de les persones.Una prestació econòmica per fer front a la
pobresa, un instrument de primera magnitud per acabar amb la desigualtat a
Catalunya. I obliga a la Generalitat de Catalunya ha iniciar el desplegament i ha
dotar-la de pressupost.
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La prestació va dirigida a persones que no disposin recursos econòmics mínims per
atendre les necessitats bàsiques d’una vida digna i com a complement a persones
que tot i percebre una altra prestació estatal no disposin dels recursos mínims per
atendre les seves necessitats bàsiques.
Les persones beneficiaries han de cobrar 564 euros mensuals lligats a un pla
d’inserció laboral o inclusió social. La quantitat ha percebre anirà augmentant fins
l’any 2020 quan els beneficiaris cobraran el 100% de l’IRSC , estimat actualment
en 664 euros al mes.
Poden ser beneficiàries les persones que ja rebien la RMI; les famílies
monoparentals que no treballen o ho fan a temps parcial i cobren menys de 639
euros al mes; els que cobren menys de 564 euros al mes, que no treballin, tinguin
més de 23 anys i han creat una unitat familiar independent; i, finalment, les
persones que tot i rebent una prestació de subsidi per desocupació inferior a 564
euros al mes, tenen 23 anys i no reben cap prestació d’acolliment residencial o
sanitari permanent.
En tots els casos tots els beneficiaris ha de fer més de dos anys que resideixen a
Catalunya.
En l’acord va quedar establert que la prestació s’implementaria a partir del 15 de
setembre de 2017.
Aquest mes de març, fa doncs, 6 mesos que a través del Departament de Treball,
Afers Socials i família s’han posat les bases per a que les beneficiaris hi puguin
accedir.
Segons dades de la Generalitat, del 15 de setembre al 15 de febrer un total de
61.000 persones han demanat ser beneficiaris de la Renda Garantida de Ciutadania
amb una distribució territorial del 70% de la demarcació de Barcelona, el 12%
Girona, 9% Tarragona, 4% Terres de l'Ebre i 5% Lleida. D'aquestes, n'hi ha 26.000
que es van descartar perquè no complien els requisits.
Les entitats promotores reconeixen que a dia d'avui els beneficiaris són
essencialment els anteriors perceptors de la renda mínima d'inserció (PIRMI) que
va quedar substituïda i superada per aquesta renda. Existeix una situació de
col·lapse que afecta a altres persones beneficiaries, ja que s’acumulen sol·licituds
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fruit de la manca de personal i de suport informàtic perquè l’aplicatiu no va estar
disponible a tot arreu i tot a l’hora.
Tanmateix, des de la Comissió promotora i entitats socials i sindicats que en formen
part, mostren una gran preocupació per aquest lent desplegament, però també per
la manca de transparència en les resolucions denegades. Així mateix també
manifesten el desconcert que provoca el fet que no s'hagi aprovat el reglament ni
que tampoc s'hagi constituït la comissió de seguiment que havia d'avaluar-ne el
desplegament.
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En aquest context, la pròpia comissió promotora-a més a més d’exigir el correcte
desplegament a l’Administració- i algunes de les entitats que en formen part estan
realitzant tasques d’informació dels seus drets a les possibles beneficiàries, també
fent recull d’incidències i de denegacions, etc.
Davant la necessitat doncs, d’una banda conèixer al detall quins son els recursos
destinats a la gestió, tant de persones professionals contactades per implementarla, les queixes rebudes, les incidències registrades al sistema informàtic i els seus
efectes i també quants expedients s’han resolt per silenci administratiu positiu en
no tenir resposta dins el termini màxim establert per la llei i , en definitiva perquè
la ciutadania en general tingui tota la informació i que els que hi tenen dret no es
quedin sense accedir la prestació.
En virtut d’aquestes consideracions, el Ple de l’Ajuntament de Begues, amb els vots
a favor (11) de l’Alcaldessa M. Mercè Esteve i Pi i els regidors Joan Molina i Molina,
Laura Granados i Wehrle, Maria Llauradó i Fornt, Jordi Montaña i Serres (PDeCAT);
Margarida Camprubí i Vendrell (GdeB-CP); Sadurní Vendrell Masip (TXB); Jaume
Olivella i Riba, Josep Atsuara i Soriano (ERC-AM); Ramon Guasch Viñas i Sílvia Ruiz
Boqué (EB-ICV); aprova per unanimitat dels membres els següents
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ACORDS
Primer.- Instar el Departament de Treball, Afers Socials i Família a realitzar un
exercici de transparència en la gestió i a informar-ne en temps i forma tant a la
Comissió promotora de la Renda Garantida de Ciutadania com a les entitats
municipalistes i els municipis, fent públiques les dades i l’estat de situació del
desplegament de la Renda Garantida de Ciutadania.
Segon.- Instar el Departament de Treball, Afers Socials i Família que la prestació
s’apliqui sense caràcter restrictiu.
Tercer.- Instar la posada en marxa, en el moment que es formi Govern a
Catalunya, de la Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania que ha
de realitzar les funcions d’òrgan de seguiment.
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Quart- Instar, en el moment que es formi Govern a Catalunya, l’elaboració i
aprovació del decret del Reglament per desenvolupar la Renda Garantida de
Ciutadania.
Cinquè.-L’Ajuntament de Begues, es compromet a realitzar tasques d’informació,
suport i divulgació dels requisits per accedir a la Renda Garantida.
Sisè.- Donar trasllat dels presents acords al Departament de Treball, Afers Socials i
Família, els grups polítics del Parlament de Catalunya, a la Comissió Promotora
Renda Garantida de Ciutadania i les entitats municipalistes de Catalunya.”

JOAN MOLINA MOLINA
FRANCESC ALMANSA DIEZ
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Intervencions:
· La Sra. Margarida Camprubí comenta que s’ha de redactar d’una manera més
clara el darrer paràgraf de la primera i al principi de l’altre.
· El Sr. Jaume Olivella manifesta que ja està plantejada una entrada gradual de la
renda garantida; i que ara no es pot desenvolupar com a conseqüència del 155.

*MOCIÓ D’URGÈNCIA:

16. MOCIÓ DE L’ORGANITZACIÓ JUVENIL ARRAN, PRESENTADA PELS
GRUPS MUNICIPAL ENTESA BEGUES – ICV I GENT DE BEGUES PER
CONCEDIR UN ESPAI PÚBLIC I/O CARRER A GUILLEM AGULLÓ I
SALVADOR.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Aquest any 2018 es compleixen 25 anys de l’assassinat del jove Guillem Agulló,
militant de l’organització Maulets i dels moviments antifeixistes, a la localitat
valenciana de Montanejos a mans d’un grup de militants d’extrema dreta. Per
aquests fets només un dels agressors fou condemnat a una pena de 14 anys de
presó pel delicte d’homicidi, dels quals en va complir 4.
Vint-i-cint anys després d’aquest
impunitat arreu del nostre país i
una resposta política a tots els
encara són exercides per algunes

vil acte, veiem com el feixisme encara actua amb
entenem que, ara més que mai, es fa necessària
tipus de violències feixistes que malauradament
persones, que només tenen l’odi per bandera.

És per això que instem que el Ple de l’Ajuntament de Begues, amb els vots a favor
(11) de l’Alcaldessa M. Mercè Esteve i Pi i els regidors Joan Molina i Molina, Laura
Granados i Wehrle, Maria Llauradó i Fornt, Jordi Montaña i Serres (PDeCAT);
Margarida Camprubí i Vendrell (GdeB-CP); Sadurní Vendrell Masip (TXB); Jaume
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Olivella i Riba, Josep Atsuara i Soriano (ERC-AM); Ramon Guasch Viñas i Sílvia Ruiz
Boqué (EB-ICV); aprova per unanimitat dels membres els següents ACORDS
Primer.- CONCEDIR un espai públic i/o carrer a Guillem Agulló i Salvador en
homenatge a la seva figura.
Segon.- Que la concessió es dugui a terme quan hi hagi disponibilitat.
Tercer.- CELEBRAR un acte públic en memòria de Guillem Agulló quan s’inauguri
l’espai públic i/o carrer amb el seu nom.
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Intervencions:
· La Sra. Sílvia Ruiz justifica la urgència perquè la setmana vinent es compleixen
els 25 anys de l’assassinat de Guillem Agulló i en molts municipis s’han aprovat
mocions contra aquest acte feixista.
· La Sra. Margarida Camprubí manifesta que es vol adherir.
· L’Alcaldessa afegeix que respecte al segon punt de la moció demana que es
tregui “abans d’acabar a l’any” i en el seu lloc que digui “quan hi hagi
disponibilitat”, perquè és molt difícil complir abans d’acabar l’any i que també hi ha
altres prioritats de posar noms a carrers. I pel que fa a celebrar un acte públic que
no sigui necessariament el mateix dia.
· La Sra. Sílvia Ruiz manifesta que no hi ha cap problema amb aquestes
modificacions.

FRANCESC ALMANSA DIEZ
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RENÚNCIA REGIDORA

16. DONAR COMPTE DE LA RENÚNCIA DE LA REGIDORA SRA. SÍLVIA RUIZ
BOQUÉ DEL GRUP MUNICIPAL ENTESA BEGUES – INICIATICA PER
CATALUNYA VERDS
Vist l'escrit presentat en data 26 de març de 2018, amb registre d'entrada 2044,
per la regidora Sra. Sílvia Ruiz Boqué, renunciant a la seva condició de regidora de
l'Ajuntament, càrrec que exerceix a l'actualitat i del que va prendre possessió en la
sessió plenària de 4 d’octubre de 2016, al haver estat proclamada electe amb la
candidatura presentada per Entesa Begues - Iniciativa per Catalunya Verds, en la
que ocupava el lloc núm. 3, i de conformitat amb allo previst en la legislació
electoral i de regim local, així com en la Instrucció de la Junta Electoral Central
sobre substitució de càrrecs representatius locals, de 10 de juliol de 2003.
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Vist l’escrit presentat en data 26 de març de 2018, amb registre d’entrada 2050, on
es fa constar la renúncia a tenir l’Acta de regidor i en conseqüència a assolir el
càrrec de regidor de l’Ajuntament de Begues de la candidata següent, Sra.
Almudena Cano Rivas, que forma la llista del grup municipal Entesa Begues –
Iniciativa per Catalunya Verds en el número 4.
Vist l’escrit presentat en data 26 de març de 2018, amb registre d’entrada 2048,
del Grup Municipal Entesa Begues - Iniciativa per Catalunya Verds, proposant com
a regidor el Sr. Pere Ventura Santiago, que forma la llista del grup municipal Entesa
Begues – Iniciativa per Catalunya Verds en el número 5, que ho accepta.
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Signatura 1 de 2

25/05/2018

SECRETARI ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

25/05/2018

Alcalde substitut

Vist l’informe emès per la Secretaria Municipal d’aquest Ajuntament en data 27 de
març de 2018 sobre el procediment per a la renúncia del regidor i pressa de
possessió del substitut.
Per tot l'exposat, s’informa al Ple de l'Ajuntament de Begues del següent:
Primer.- PRENDRE CONEIXEMENT, per a la seva efectivitat, de la renúncia
formulada per la regidora Sra. Sílvia Ruiz Boqué, a la seva condició de regidora de
l'Ajuntament de Begues i a tots els demés càrrecs que exerceix, derivats d'aquesta
condició.
Segon.- PRENDRE CONEIXEMENT, per a la seva efectivitat, de la renúncia
formulada per la Sra. Almudena Cano Rivas, següent membre de la llista del grup
EB-ICV, a qui per ordre correlatiu correspondria a assumir la condició de regidora
de l’Ajuntament de Begues.
Tercer.- COMUNICAR aquest acord a la Junta Electoral de Zona per a què
s'expedeixi la credencial acreditativa de la condició d'electe a favor del candidat
següent, que segons les dades que té l'Ajuntament és el Sr. Pere Ventura Santiago,
que ocupa el lloc núm. 5 en la llista electoral d'Entesa Begues - Iniciativa per
Catalunya Verds - Entesa (EB-ICV-E) en les eleccions municipals de l'any 2015.

PRECS I PREGUNTES

19. PREGUNTES I PREC PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL EB-ICV (R.E.
2120).
PREGUNTES
1. Com a conseqüència de la darrera nevada a Begues es van tancar les
escoles, l’institut i la llar d’infants. Sabent que hi ha hagut queixes de
famílies que no van poder dur els seus fills ni tan sols dins d’un programa
d’acollida, quan en realitat la nevada va ser de poca importància i a
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primeres hores del matí ja es podia circular pels carrers del poble, ens
agradaria saber quin és el protocol que es va seguir i qui va decretar el
tancament de les escoles.
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L’Alcaldessa respon que s’ha seguit el protocol de sempre. S’han consensuat les
accions a prendre i es va creure oportú tancar perquè nevava. Hi havia dos camions
travessats i per raons de previsió de dificultats de desplaçament.
2. Respecte la Unitat d’Acció de l’Escorxador voldríem saber si hi ha hagut
permutes de terrenys, quines i quantes han sigut, i amb quina finalitat.
També ens agradaria saber si el sistema d’actuació serà pel sistema de
cooperació o pel sistema de compensació. Finalment també ens agradaria
saber si es pensa fer una modificació de planejament per augmentar el
nombre d’habitatges que hi havia previstos, tenint en compte que la
modificació de la zona de planejament del carrer Ferran Muñoz parla d’una
xifra d’habitatges bastant superior a la que hi ha prevista actualment.
El Sr. Joan Molina respon que no hi ha hagut permutes, que es farà el sistema
d’actuació més convenient per l’Ajuntament. Que sí està prevista una modificació
de planejament en aquesta zona per fer habitatge públic.
3. Ja fa uns mesos que se’ns va donar el document de Pla de Gestió del
Centre Cívic. Ens agradaria saber quan es farà públic a la ciutadania i si hi
ha previst obrir un període per fer al·legacions i suggeriments.
La Sra. Laura Granados contesta que ja és públic i està publicat fa mesos en la
web del centre públic en la secció de tràmits. I com que ja està aprovat fa temps
ara consideren que no cal obrir un període d’exposició pública.
4. Ens agradaria saber per quin motiu s’ha ampliat el termini de
presentació d’ofertes de la licitació del servei de menjador de la llar
d’infants i també perquè no es contempla fer un servei conjunt amb el
menjador de l’escola pública.
La Sra. Laura Granados respon que s’ha ampliat el termini perquè es va publicar
en mig de la setmana santa i pel que fa en fer un servei conjunt amb el menjador
de l’escola pública no està previst perquè l’escola pública ho fa amb l’AMPA, però
es pot estudiar.
5. En el Plec de condicions tècniques per a la recollida de residus, ens
agradaria saber quantes empreses si han presentat.

FRANCESC ALMANSA DIEZ
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El Sr. Joan Molina contesta que només s’ha presentat una sola empresa.
6. Respecte la segona fase del projecte de millora dels accessos de Cal
Vidu voldríem saber quines previsions d’execució hi ha i si hi ha hagut
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canvis en el projecte. També voldríem saber si queda pendent d’executar
alguna fase del projecte de millora dels accessos a Mas Ferrer pel carrer
Agricultura, i quina previsió hi ha d’execució i millora des del carrer
Puigmoltò.
El Sr. Joan Molina respon que està aprovada inicialment per l’Àrea Metropolitana;
que no hi ha modificació en el projecte i que els processos d’execució de millora
dels accessos a Mas Ferrer per carrer Agricultura, seran els que estableixi l’Àrea
Metropolitana; respecte al carrer Puigmoltó en aquesta legislatura no està previst
fer res perquè depèn d’un pla parcial.

JOAN MOLINA MOLINA

El passat dia 10 de març es va fer una jornada d’activació de les entitats
locals a Can Rigol. Donat que el teixit d’entitats del municipi es molt ric i
estratègic per a la vida cultural, esportiva, lúdica etc. del nostre poble,
creiem que és molt important que les conclusions a les que es van arribar
es facin públiques per a tota la ciutadania. Si més no, com a grup polític sí
que ens agradaria disposar d’un resum el més detallat possible, així com
saber si hi ha algun compromís per part de l’equip de govern per satisfer
alguna de les propostes que hagin sorgit.
La Sra. Maria Llauradó explica que es va treballar amb una enquesta que es va
realitzar l’any passat; que actualment encara s’està treballant per tal de donar
resposta a les entitats i que l’equip de govern mantindrà informat dels resultats.

I no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència, s’aixeca la sessió
essent les vint-i-dues hores i trenta-tres minuts, de la qual cosa jo, com a secretari
interventor acctal. certifico.

El secretari interventor Acctal.
Francesc Almansa Díez

Vist i plau,
L’alcalde substitut
Joan Molina i Molina
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