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PLE 26/9/2019
Alcaldia Presidència i serveis generals, economia i sostenibilitat
1.1 El tema estrella d’aquesta àrea ha estat la modificació de les ordenances fiscals
i els preus públics pel 2020. En general, és una proposta força continguda, ja que no
hi ha pujades substancials (a l’ordre de l’IPC). Malgrat tot, les llicències per a nous
negocis i l’IBI pujaran, Pel que fa a l’IBI, el tipus de gravamen es congela però la
base imposable puja al voltant del 3%, per tant, el resultat final per als santjustencs i
santjustenques serà un augment en el rebut.
Es vol implantar la tarificació social, es començarà a aplicar a l’escola bressol.
1.2 S’ha presentat tres modificacions de crèdits:
La primera per a inversions financerament sostenibles. És per a inversions molt
concretes, però no ens presenten el Pla d’Inversions.
Total; 1.050.000 euros
La segona destinada a recursos humans i espais verds i via pública, una part
important anirà cap a la Policia Local per pagar hores extres i suplències.
Total: 94.000 euros
La tercera destinada a despeses generals, d’aquesta partida no sabem res a què es
destinaran. Es veurà reflectida al pressupost.
Total: 2.100.000 euros
1.3 S’ha aprovat un increment addicional de les retribucions del personal en un
2,25% i 0,25% adicional.

Serveis a la persona
2.1 Es presenta el plec de condicions per escollir una nova empresa pels serveis
d’acompanyament i de servei domèstic. En general, és un contracte nou en què es
pretén millorar les condicions de les treballadores oferint formació i millors
condicions per cobrir les baixes i els desplaçaments.

2.2 Aprovació de la modificació del Pla Estratègic de Subvencions i de les bases de
convocatoria.

Mocions
3.1 Moció del grup municipal de CUP-AMUNT sobre violència masclista a
l'Institut públic de Sant Just Desvern.
Aquest moció va anar encapçalada per la presentació de les membres
d’Empoderament Lila que van explicar com es van desenvolupar els fets que les va
dur a fer pública les actituds d’assetjament masclista d’un professor de l’institut. En
aquesta moció es demana que es prenguin les mesures adients perquè aquests
suposats fets no es tornin a succeir, mesures de prevenció, d’educació i de
denúncia. Es demana a les autoritats pertinents perquè s’aclareixin els fets.
Aquesta moció va ser aprovada per unanimitat
3.2 Moció del grup municipal de CUP-AMUNT per la llibertat dels presos
polítics i exiliats.
Aquesta moció presenta la situació de repressió a la que estem sotmesos, amb
l’empresonament del govern legítim i dels presidents de les entitats més
representatives i la persecució de membres dels CDRS (Adri i Tamara). Es demana,
d’entre d’altres coses, la col.locació de pancartes als balcons de l’Ajuntament i de
Can Ginestar.
Aquesta moció no va ser aprovada, el vot de qualitat del Perpiñà va permetre que es
tombés.
3.3 Moció dels grups municipals de MOVEM SANT JUST – EN COMÚ
GUANYEM, PSC i ERC per a la defensa del refugi i l’acollida i de reconeixement a
la tasca de les ONG que actuen al mediterrani.

Proposicions d’urgència
Aprovació del compte general del 2018 de l’Ajuntament i els comptes anuals de
Promunsa.

Mocions d’urgència
5.1 Moció en defensa dels drets de la ciutadania en situació de vulnerabilitat
energètica i de suport a la tasca dels ajuntaments afectats per la reclamació de
la companyia Endesa efectuada durant el mes d’agost de 2019.
Es presentada per tots els grups municipals excepte la CUP i Ciudadanos. És una
moció que sorgeix del Consell Comarcal i de la Diputació i és genèrica per a tots els
Ajuntaments
Es aprovada per unanimitat

5.2 Moció dels grups municipals de Junts per Catalunya-Alcaldia Republicana,
ERC i CUP en defensa dels drets dels detinguts el dilluns 23 de setembre de
2019 en l’operació Judes.
Aprovada amb el suport d’ERC, JUnts, Alcaldia Republicana, CUP i Movem.

6. Control de l’acció de govern
6.1. Relació de decrets. Donar compte de la relació de decrets des de 22/07/2018
corresponents als núm. 2275 al 2813
6.2. Acords adoptats per la Junta de Govern Local. Estan a disposició per la seva
consulta al Servei de Secretaria.
6.3. Informació econòmica financera periòdica
6.3.1 S’informa de l’execució pressupostària i els moviments de tresoreria del
SEGON TRIMESTRE de 2019.
6.3.3 INFORME DE MOROSITAT PER A MINISTERI durant el segon
trimestre: El període mig de pagament ha estat de 49,02 dies. El 82,76% dels
pagaments s’han fet dins del període legal. Interessos de demora: No n’hi ha
hagut cap. Factures pendents de pagament al final del trimestre: El període
mig de factures pendents de pagament és de 48,52 dies.

7. Precs i preguntes càrrecs electes
Van anar molt encaminades al tema de mobilitat i de recollida de la brossa.

PLE EXTRAORDINARI 21/10/2019
Ple extraordinari demanat pels grups independentistes. En aquest ple es va presentar la
moció: PER DEMANAR L’AMNISTIA PER A LES PERSONES PRESES POLÍTIQUES
CATALANES I EN DEFENSA DEL DRET D’AUTODETERMINACIÓ
Va ser aprovada. amb els vots a favor d’ ERC/JUNTS-AR/CUP (8), l’abstenció de MOVEM
(1) i els vots en contra del PSC (7). CS no es va presentar.
Aquesta moció, que penjarem a la pàgina web, consta de nou acords, el sisè dels quals fa
referència al compromís a participar en l’acte convocat pel President de la Generalitat el dia
26 d’octubre al Palau de la Generalitat. L’alcalde va delegar la representació a un dels
regidors/es independentistes.Hi vaig anar Jo, com a representant del grup independentista
majoritari.

PLE EXTRAORDINARI 23/10/2019
Sorteig de les meses per a les eleccions espanyoles del 10 de novembre.

PLE 31/10/2019
Alcaldia Presidència i serveis generals, economia i sostenibilitat
1.1 Obtenció d’un crèdit a la Diputació amb molt bones condicions i sense data de
venciment. La totalitat del crèdit és de 2.080.000 euros que aniran destinats a la

rehabilitació de la Sala Gran de l’Ateneu (1.200.000 euros) i la resta a les obres de
millora de la pista exterior del pavelló.
1.2 Creació d’un nou Pla Ocupacional destinat a 6 persones (aturats/des més grans
de 45 anys, discapacitats, dones que han patit violència de gènere), aquest pla
comporta l’estada amb una empresa 9 mesos (on s’inclou formació) a temps parcial
o complet. Passats aquests 9 mesos, l’empresa s’ha de quedar dues de les
persones beneficiàries 1 any més.
L’ajuntament destina 95.000 euros (80.000 són sous i 15.000 formació). Aquests
diners cobriran els 9 primers mesos.
Es presenten les bases per escollir l’empresa que oferirà aquest servei.
1.3 Creació de tres càrrecs directius: Gerent, cap d’àrea de serveis a les persones i
Cap d’àrea d’urbanisme i territori. Els càrrecs de cap d’àrea d’alcaldia i de serveis
generals passaran a ser assumits pel gerent.
1.4 La gestió del parc de Collserola passarà a ser de l’AMB.
1.5 Ampliació de la concessió de la Bonaigua i proposta de millora dels vestidors
interiors del gimnàs (zona fitnes). Aquesta proposta es aprovada pel PSC i CS. La
resta manifestem les nostres reticències: ampliació desmesurada de la concessió
(passaria a ser una concessió de 30 anys), pressupost altíssim per les obres
(340.000 euros), sense conèixer el projecte.

Serveis a la persona
2.1 No hi ha cap tema ordinari ni sobrevingut.

Mocions
3.1 Moció ERC: Per la creació d’una comissió del nomenclàtor. S’aprova per
unanimitat.
3.2 Moció CS: Declaración política del grup municipal de Ciutadans de condena de
la violencia y el terrorismo en democràcia.
Va ser rebutjada per tots els grups municipals menys ciutadans.

Control de l’acció de govern
No hi ha temes importants

Precs i preguntes càrrecs electes
Hi ha una gran diversitat de temes, els més importants:
CUP: Camí de la Penya del Moro en molt mal estat. S’haurà de modificar perquè
passa per una propietat privada
Projecte de Restauració de la barraca de vinya. S’haurà de veure com acaba ja que
està en una propietat privada.
Falta de transparència en la pàgina del patrimoni de l’Ajuntament, fa més d’un any
que no hi ha res penjat

ERC: Es demana una millora en la xarxa d’intranet per poder treballar des de casa.
Problemes de robatoris al Pavelló i canvi de consergeria.
JuntsXCat-AR: Com està l’estudi sobre la taxa del clavegueram. Ja s’ha notificat a
l’AMI l’aprovació de la moció contra la sentència (està en tràmit)
Obres al Pavelló, quina resposta hi ha de l’ACA? (s’està pendent de la resposta però
amb total seguretat serà positiva).

Precs i preguntes públic (aquest punt no forma part de l’ordre del
dia)
Les intervencions del públic van ser sobre el camp de futbol i la inseguretat. El nou
accés al camp provoca molts inconvenients.
Altres intervencions: el club de futbol de l’atlètic va fer arribar la queixa sobre la
impossibilitat d’entrenar en dies festius, fins ara sempre ho havien pogut fer si es
demanava amb la suficient antelació.

