
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS 

DEL DIA 27 DE JULIOL  DE 2015 

 

           

Núm. 9/2015 

 

 

A Subirats, essent les vint-i-una hores i dos minuts del dia vint-i-set de juliol de dos mil 

quinze, es reuneixen a la sala de plens d’aquesta corporació, els senyors que 

posteriorment es relacionaran, amb l’assistència de la Secretària-Interventora 

municipal Sra. Maria Sanpere i Herrero.  

 

ASSISTENTS:   

 

Alcalde - President: Pere Pons Vendrell 

 

Regidors: 

Llorenç Ros Peirón 

Àngels Pinyol Batet 

Lluïsa Sueiro Iglesias 

Carles Morgades Àguila 

Marcos Pérez López 

Anna Baqués Capellades 

Amat Cantí Mallofré 

Anna Rosinés Cueto 

Montserrat García Pájaro 

Carme Riba Ferrer 

 

Convidats: Antoni Peiret de Antonio – Assessor Extern 

 

Vist que s’ha obtingut el quòrum d’un terç del nombre legal de membres que 

conformen el ple de la corporació, el president obre la sessió i, tot seguit, es passa a 

l’examen i deliberació dels assumptes inclosos dins del següent  

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1.- Aprovació de les actes de les sessions extraordinàries de 13 i 17 de juny de 2015. 

2.- Acord d’esmena delegació Organisme de Gestió Tributària (esmena acord plenari 

de 18.05.2015). 

3.- Acord d'establiment del règim de retribucions i indemnitzacions dels membres de la 

Corporació i Grups Polítics. 

4.- Acord de modificació de crèdit número 6 de l’Ajuntament de Subirats. 

5.- Modificació puntual del POUM de Subirats, correcció de dades i definició de 

paràmetres. 

6.- Ratificació  del Decret d’Alcaldia 117/2015, de data 3 de juliol, de designació de 

nous representants de la comissió municipal de delimitació de l’Ajuntament de 

Subirats.  

7.- Aprovar, si escau, atorgar una bonificació en la quota de l’impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres al Centre Cultural i Recreatiu de Ca l’Avi. 

8.- Donar compte de la constitució dels grups polítics municipals i la designació dels 

respectius portaveus.  

9.- Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des de la darrera sessió plenària. 



10.- Precs i Peguntes. 

 

 

1.- APROVAR, SI S’ESCAU, DE L’ACTES DE LES SESSIONS PLENÀRIES DELS DIES 13 I 17 DE 

JUNY DE 2015  

 

Desprès de posar-les en consideració dels assistents a la sessió, les actes de les sessions 

dels dies 13 i 17  de juny de 2015 resten aprovades. 

 

2.- APROVAR, SI S’ESCAU, L’ACORD D’ESMENA DE LA DELEGACIÓ A L’ORGANISME DE 

GESTIÓ TRIBUTÀRIA (ESMENA ACORD PLENARI DE 18.05.2015) 

 

Desprès de posar-la en consideració dels assistents a la sessió, s’aprova, per 

unanimitat, la proposta d’acord, el text de la qual, literalment diu: 

 

“Atès que en l’article 7 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 

aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es preveu que les Entitats 

locals podran delegar en la Comunitat autònoma i en altres Entitats locals en el territori 

de les quals estiguin integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i 

recaptació dels tributs i dels restants ingressos de dret públic que els corresponguin. 

Atès que a l’empara de la previsió legal esmentada, aquest Ajuntament va delegar en 

la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de Gestió Tributària 

exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les competències de gestió, liquidació, 

inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic. 

Atès que l’acord assenyalat va ser adoptat pel Ple de la Corporació municipal en 

sessió ordinària de 18 de maig de 2015. 

Atès que amb posterioritat a l’adopció de l’acord plenari s’ha detectat un error de 

transcripció en el punt PRIMER, apartat II, que cal esmenar. 

Vist el que es disposa en l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 

jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, pel que 

fa a la rectificació d’errors materials o aritmètics en els actes administratius.  

Vist el que es disposa en l’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2’abril, reguladora de les 

bases del règim local, posat en relació amb l’article 7 del Text refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, en quant a la delegació de les facultats de gestió, liquidació, inspecció i 

recaptació, i la competència plenària per acordar-la.  

En virtut de tot això, es proposa a la Comissió informativa dictamini sobre els següents 

ACORDS 



PRIMER.- Esmenar l’error de redacció existent en el punt PRIMER, apartat II, de l’Acord 

adoptat pel Ple municipal en sessió ordinària de 18 de maig de 2015, de tal manera 

que on diu: 

II.- Taxes per: 

 Prestació de serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les 

activitats i instal·lacions. 

 Llicències urbanístiques 

 

· Concessió i denegació de beneficis fiscals  

· Revisió de les autoliquidacions presentades  

· Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a 

determinar els deutes tributaris.  

· Expedició de documents cobratoris  

· Pràctica de notificacions de les liquidacions  

· Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu  

· Dictar la provisió de constrenyiment 

· Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat  

· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts  

· Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries  

· Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin  

· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors 

· Aprovació de crèdits incobrables 

· Actuacions d’informació i assistència als contribuents  

· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors  

 

Ha de dir: 

II.- Taxes per: 

 Prestació de serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les 

activitats i instal·lacions. 

 Llicències urbanístiques 

 

· Concessió i denegació de beneficis fiscals  

· Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.  

· Expedició de documents cobratoris  

· Pràctica de notificacions de les liquidacions  

· Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu  

· Dictar la provisió de constrenyiment 

· Liquidació d’interessos de demora  

· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts  

· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors 

· Aprovació de crèdits incobrables 

· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors 

 

SEGON.- La resta de l’acord plenari de 18 de maig de 2015 queda inalterat, i el present 

acord s’adjuntarà al mateix passant a formar-ne part integrant.  



TERCER.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona, als efectes que, per la 

seva part, si resulta escaient, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida i 

es publiqui tant en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de l’Organisme de 

Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.  

QUART.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal.” 

 

3.-  APROVAR, SI S’ESCAU, L’ACORD D’ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE RETRIBUCIONS I 

INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ I GRUPS POLÍTICS 

 

Es posa en consideració dels assistents a la sessió la proposta d’acord, el text de la 

qual, literalment diu: 

 

“Un cop celebrades les eleccions municipals els passat dia 24 de maig de 2015, 

convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març (BOE del 31 de març de 

2015), i constituït el nou Ajuntament, resulta indispensable procedir a l’establiment del 

règim de dedicació dels membres polítics d‘aquesta corporació, especialment tenint en 

compte els nomenaments i delegacions efectuades mitjançant Decret d’Alcaldia 

número 93/2015, de 15 de juny de 2015. 

Vist el que es disposa en l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 

Bases de Règim Local, en relació amb l'article 166del  Text refós de la Llei municipal i de 

règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i d'altra 

normativa concordant. 

En virtut de tot això, es proposa a la Comissió informativa d’Hisenda dictamini sobre la 

següent proposta  

ACORD:  

PRIMER.- Acord d'establiment del règim de retribucions i indemnitzacions dels membres 

de la Corporació: 

Primer: Establir que el càrrec de titular de l’Alcaldia d’aquest Ajuntament es 

desenvolupi en règim de dedicació parcial, amb una retribució bruta anual de 

30.000,04 euros, i una dedicació mínima de 31 hores i mitja setmanals. Aquesta 

retribució es percebrà en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de 

l'any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre. 

Segon: Establir que els regidors amb competències delegades d’Alcaldia desenvolupin 

el seu càrrec amb règim de dedicació parcial, amb una retribució bruta anual de 

7.700,00 euros, i una dedicació mínima de 10 hores i mitja setmanals. Aquesta retribució 

es percebrà en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l'any i les 

dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre. 

Tercer: Aquest règim de dedicació parcial comportarà la corresponent alta en el 

règim general de la Seguretat Social, i quan afecti a membres de la corporació que 

siguin personal de les administracions públiques i dels ens, organismes i empreses que 



en depenen, només podran percebre retribucions per la dedicació parcial a les seves 

funcions fora de la jornada en els respectius centres de treball, en els termes previstos 

en l’article 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al 

servei de les Administracions Públiques, i demés normativa que resulti d’aplicació. 

Quart: Els regidors que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial percebran, 

en concepte d’assistència per la concurrència efectiva a les sessions i reunions dels 

òrgans col·legiats de la corporació dels quals formin part, les següents quanties:  

 

- Ple: 100,00 euros/sessió  

- Junta de Govern Local: 50,00 euros/sessió 

- Comissions Informatives: 50,00 euros/sessió 

 

Cinquè: Aquest règim de retribucions i assistències dels membres de la corporació 

tindrà efectes des de les dates que s’indiquen:  

 

-El règim de retribucions establert per al càrrec d’Alcaldia, tindrà efectes dels del dia 

13 de juny de 2015.  

 

-El règim de retribucions per als càrrecs amb competències delegades i dedicació 

parcial, tindrà efectes des del dia següent a la data del Decret d’atribució de 

delegacions competencials, és a dir, des del dia 16 de juny de 2015.  

 

-El règim d’assignacions econòmiques en concepte d’assistències a les sessions i 

reunions dels òrgans col·legiats tindrà efectes des del dia 13 de juny de 2015.  

 

Sisè: Totes les quantitats consignades en el present acord seran automàticament 

objecte d’increment en referència al dia primer de cada any natural en funció d’allò 

que estableixi per a les retribucions del personal de l’administració local la Llei de 

pressupostos generals de l’Estat.  

 

Setè.- Reconèixer la competència de l’Alcaldia per a determinar el nom i cognoms 

dels membres electes d’aquest Ajuntament que exerciran el seu càrrec amb caràcter 

de dedicació exclusiva o parcial, de conformitat amb els límits i les quanties retributives 

fixades en aquest acord. 

 

Vuitè: Establir que tots els regidors percebin, en concepte d’indemnització, les 

quantitats degudament acreditades corresponents a despeses efectivament 

realitzades en exercici del seu càrrec, segons les normes d’aplicació general en les 

Administracions públiques.  

 

Novè.- Determinar que el límit màxim total de les retribucions i assistències a percebre 

pels membre de la Corporació Local per tots els conceptes retributius i assistències és 

de 40.000,00 euros, exclosos els triennis als quals tenen dret els funcionaris de carrera en 

situació de serveis especials.  

 

Desè.- Les despeses que es deriven del present acord aniran a càrrec del pressupost 

municipal de la corporació, sens perjudici que es procedeixi, si s’escau, a la tramitació 



dels expedients de modificació de crèdit necessaris per a l’executivitat del present 

acord. En aquest sentit, l’eficàcia de l’acord queda condicionada a la prèvia 

modificació pressupostària.”  

 

SEGON.- Acord d'establiment d'una dotació econòmica per als grups municipals.  

 

Establir, d’acord amb la previsió de l’article 73.3 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases de règim local, l’assignació d’una dotació econòmica als 

grups municipals amb els següents components:  

 

- Per a grup polític municipal i mes: 150,00.- euros 

- Per a regidor i mes: 7,00.- euros  

 

Aquesta assignació tindrà efectes des del dia d’avui, i no podrà destinar-se al 

pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació 

o a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial. Els 

grups municipals hauran de dur una comptabilitat específica d’aquesta dotació 

econòmica, que posaran a disposició del Ple sempre que aquest ho demani.  

 

Els imports de la dotació econòmica a favor dels grups municipals que s’estableix, serà 

objecte d’automàtica actualització el dia 1 de gener de cada any, adoptant com a 

referència allò que la Llei pressupostària de l’Estat estableixi per a les remuneracions 

del personal funcionari.  

 

TERCER.- Notificar aquest acord als Portaveus del grups polítics municipals i als regidors 

interessats. 

 

QUART.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal i a la tresoreria 

municipal. 

 

CINQUÈ.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 

en el tauler d'anuncis de la corporació, en el web i en el butlletí municipals, per a 

general coneixement.” 

 

 

En el torn d’intervencions es realitzen les que, en síntesi, a continuació es transcriuen: 

El Regidor Sr. Marcos Pérez explica el contingut de la proposta als assistents a la sessió. 

La Regidora Sra. Montserrat Garcia manifesta que de la mateixa es desprèn que 

l’Alcalde amplia la seva dedicació i s’augmenta el sou, i que per la seva banda, els 

regidors de l’equip de govern també s’augmenten el sou. A aquesta nova retribució 

s’ha d’afegir el cost de la Seguretat Social. La Sra. Garcia manifesta que al seu 

entendre, tot i que aquesta forma de retribuir als regidors és legal, es podria fer d’una 

altra manera també legal, com seria per mitjà d’indemnitzacions, per assistències a 

Comissions informatives i Juntes de Govern. Considera que l’increment  del cost de les 



retribucions és considerable i que arribarà un moment que l’Ajuntament no ho podrà 

assumir.  

La Regidora Sra. Anna Baqués sol·licita un aclariment envers si les retribucions dels 

regidors delegats amb dedicació parcial és per 12 o de 14 pagues a l’any. 

El Regidor Sr. Marcos Pérez aclareix que és per 14 pagues a l’any. 

La Sra. Anna Baqués manifesta que el seu grup municipal té una proposta alternativa 

que consistiria en fixar les retribucions dels regidors prenent com a referent el salari 

mínim interprofessional. També sol·licita un aclariment envers la destinació que es pot 

donar a les assignacions fixades a favor dels grups municipals. 

La secretària municipal fa lectura de l’article de la norma jurídica en el qual es regula 

la prohibició de destinar a determinades finalitats les assignacions dels grups 

municipals, article que obra degudament transcrit en el text de la proposta d’acord.  

L’Alcalde Sr. Pere Pons manifesta que la forma que es proposa de retribució als 

regidors amb delegacions és la forma de retribuir-los d’acord amb la normativa. 

Manifesta també que segons la proposta de la CUP l’assignació als regidors de 

l’oposició tampoc seria adequada. Manifesta que 500 euros era una quantia que ja 

estaven cobrant els regidors d’aquest Ajuntament fa més de 8 i 9 anys. Manifesta 

tanmateix que el tema de les retribucions era un aspecte que ja s’estava fent 

malament i que ja havien estat advertits de la necessitat d’adequar les retribucions al 

sistema que preveu la Llei. 

La Regidora Sra. Montserrat Garcia insisteix en que l’abonament de les retribucions als 

regidors via indemnització estaria ben feta. 

L’Alcalde Sr. Pere Pons manifesta que les dietes ja no s’estan passant, que en l’import 

de les retribucions hi ha incloses totes les dietes que es generin dins el municipi. 

La Regidora Sra. Montserrat Garcia manifesta que no es discuteix l’import sinó el tema 

de la dedicació i la Seguretat Social. S’està parlant i s’està en contra de la cotització a 

la Seguretat Social i el cost que aquesta comporta per a l’Ajuntament. Insisteix en que 

hi ha altres vies, com són les indemnitzacions, per a retribuir la dedicació dels membres 

de l’equip de govern, sense que s’hagi de cotitzar a la Seguretat Social. 

El Regidor Sr. Amat Cantí pregunta com es justifica el 5%. 

L’Alcalde Sr. Pere Pons manifesta que si l’Ajuntament veu que no pot fer front a 

aquesta proposta i que no funciona, es pot tornar a parlar.  

El Regidor Sr. Marcos Pérez manifesta que aquesta proposta retributiva no comporta 

una minva dels serveis municipals ni una inestabilitat pressupostària. 

La Regidora Sra. Montserrat Garcia diu que si la bona gestió municipal es destina a 

pagar Seguretat Social els veïns del municipi no veuen res.  

 



Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i la mateixa s’aprova per sis 

vots a favor, emesos pels regidors dels grups municipals de CIU i PSC, i cinc vots en 

contra, emesos pels regidors dels grups municipals de la CUP i d’ERC.  

 

4.-  APROVAR, SI S’ESCAU, L’ACORD DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 6 DE 

L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS 

 

Es posa en consideració dels assistents a la sessió la proposta d’acord, el text de la 

qual, literalment diu: 

 

“Vist l'expedient elaborat pels serveis municipals, i trobant conforme els objectius del 

mateix.  

 

Vist el que es disposa en l’article 177 posat en relació amb l’article 169 del Text refós de 

la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 

5 de març, i demés normativa d’aplicació. 

 

D’acord amb l’exposat i la documentació obrant a l’expedient, es proposa a la 

Comissió informativa d’hisenda dictamini sobre els següents,  

 

ACORDS: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment la proposta de modificació de crèdits número 6/2015, en 

la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, que tot seguit es detalla:  

 

 

A) SUPLEMENTS DE CREDITS 

 

   912-10000 Retribucions bàsiques Alcaldia 2.960 

912-16000 Seguretat Social Org. Govern 7.220 

920-12100 Complement de destí. 5.051 

920-12101 Complement Específic 13.206 

920-16000 Seguretat Social 2.927 

1532-21003 Senyalització Via Pública 7.000 

920-22001 Premsa Revistes 2.000 

338-22617 Memòria Històrica 2.385 

165-21202 Manteniment enllumenat  3.000 

920-22709 Notaries 2.000 

161-61090 Reequipament pou Casots 263 

338-63500 Adq. Mobiliari Memor.Histor. 67 

920-22605 Comunicació web 2.000 

920-21500 Mobiliari 4.000 

170-48900 ADF 1.500 

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT 55.579 

   

   

 



B) CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

 

   161-61091 Impulsió dipòsit S.Pau a C. rossell 48.698 

912-10001 Retribucions regidors de govern 19.250 

920-63500 Adq. Equips Informàtics 5.000 

241-22799 Desenvolupament econòmic local 3.870 

432-63500 Tren Xarel·lo 89.635 

TOTAL CREDITS EXTRAORDINARIS 166.453 

   

   TOTAL SUPL. DE CRÈDIT + CRÈDITS EXTR. (A+B) 222.032 

   

   

   

 

FINANÇAMENT 

 

   C)TRANSFERÈNCIES (BAIXES) 

 

   912-23000 Dietes Càrrecs Electes 19.800 

920-12000 Retribucions Bàsiques 9.252 

912-22602 Publicacions Periòdiques 2.000 

912-22603 Despeses Funcionament 5.000 

1532-16000 Seguretat Social 4.654 

931-22708 Servei Recaptació 18.183 

323-22100 Energia Elèctrica 5.000 

1532-22100 Energia Via Pública 10.000 

151-21301 Maquinaria, instal·lacions 2.000 

011-34900 Altres Despeses Financeres 1.000 

161-78000 Cassa 3.623 

 

TOTAL TRANSFERÈNCIES (BAIXES) 80.512 

   

    

D) MAJORS INGRESSOS 

 

   76101 Diputació - impulsió dipòsit St.Pau 48.698 

46117 Diputació - desenvolupament econòmic 3.187 

76100 Diputació tren Xarel·lo 50.000 

 

TOTAL MAJORS INGRESSOS 101.885 

   

   E) ROMANENT DE TRESORERIA 

 



   87000 Romanent de Tresoreria 39.635 

 

TOTAL ROMANENT DE TRESORERIA 39.635 

   

   TOTAL FINANÇAMENT (C+D+E) 222.032 

 

 

 

SEGON.- Que aquest expedient sigui exposat al públic pel termini de quinze 

dies hàbils, mitjançant anunci en el BOP i en el tauler d'edictes d'aquesta Casa 

Consistorial, i un cop transcorregut el termini, cas de no presentar-se cap 

reclamació contra el mateix, es considerarà aprovat definitivament sense 

necessitat de cap tràmit ulterior; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini 

d’un mes per a resoldre-les.” 

 

En el torn d’intervencions es realitzen les que, en síntesi, a continuació es transcriuen: 

La Regidora Sra. Montserrat Garcia felicita per la subvenció de la Diputació de 

Barcelona, i manifesta també que estan contents amb el tema del tren Xarel·lo, que es 

pugui fer, doncs comportarà la pavimentació de l’estació de Lavern. 

L’Alcalde Sr. Pere Pons manifesta que és veritat que hi ha una subvenció de 50.000 

euros que s’espera per a poder-la asfaltar. Indica també que està previst fer l’obra en 

dues fases.  

Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació i la mateixa s’aprova per 

unanimitat. 

 

5.-  APROVAR, SI S’ESCAU, LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE SUBIRATS, 

CORRECCIÓ DE DADES I DEFINICIÓ DE PARÀMETRES. 

 

Es posa en consideració dels assistents a la sessió la proposta d’acord, el text de la 

qual, literalment diu: 

 

“Atès que en 25 d’abril de 2013 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va 

aprovar definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Subirats (POUM), i 

el mateix fou publicat en el DOGC en data 9 de juliol de 2013. 

Atès que l’Ajuntament ha encarregat l’elaboració i redacció del projecte de 

modificació del POUM a l’arquitecte Sra. M. Rosa Escala Moyés. 

Atès que el projecte inicialment redactat ha estat informat per la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de Barcelona, en data 23 d’abril de 2015. 

Atès que en data 9 de juliol de 2015 la proposta de modificació del POUM és 

informada favorablement per l’arquitecte municipal Sr. Ramon Gumà i Esteve.  

Atès que en data 16 de juliol de 2015 s’ha emès informe de Secretaria en relació amb 



la legislació aplicable i el procediment a seguir per portar a terme la modificació 

esmentada.  

Atès que en data 22 de juliol de 2015 s’ha emès nou informe tècnic, per part de 

l’arquitecte municipal Sr. Ramon Gumà i Esteve, completant el seu informe anterior i 

donant resposta a les observacions fetes en l’informe jurídic.  

Vist el que es disposa en els articles 85 a 100 del Text refós de la Llei d’urbanisme de 

Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i en els articles 117 i 118 

del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’urbanisme.  

Vista la competència plenària per aprovar aquesta modificació del planejament 

general, d’acord amb l’article 22.2 c) i 47.2 ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 

de les bases de règim local. 

Realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa a la Comissió Informativa 

d’Urbanisme dictamen sobre el següent, 

ACORD 

 

PRIMER. Aprovar inicialment la proposta de “Modificació puntual del Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal de Subirats. Correcció de dades i definició de paràmetres”, 

redactat per l’arquitecte Sra. Mara Rosa Escala Moyés, en el mes de juliol de 2015, i 

que s’adjunta per annex a aquest Acord, formant part integrant del mateix.  

 

SEGON. Aprovada inicialment la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal, obrir un període d’informació pública durant un mes, mitjançant anunci en 

el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un diari de major difusió, en el taulell 

d’edictes de l’Ajuntament i en el web municipal (www.subirats.cat). Durant aquest 

període l’expedient quedarà a disposició de qualsevol persona que el vulgui examinar 

perquè es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que s’estimin pertinents. El 

termini d’un mes començarà a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci 

en el BOPB.  

 

En cas que el termini d’informació pública coincideixi total o parcialment amb el mes 

d’agost, es considerarà ampliat en un mes més, en aplicació de la DA 10a del TRLUC.  

 

TERCER. Sol·licitar, simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes als 

Organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, que segons informe 

de l’arquitecte municipal són els següents: 

 

- Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. Serveis 

Territorials de Barcelona. Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de 

Barcelona. 

- Diputació de Barcelona. Àrees de Vies Locals.  

 



QUART.- Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya, Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona, la no 

subjecció al tràmit d’avaluació ambiental.  

 

CINQUÈ.- Concedir audiència, simultàniament al tràmit d’informació pública,als 

Ajuntaments de Sant Sadurní d’Anoia, Gelida, Cervelló, Vallirana, Olesa de Bonesvalls, 

Avinyonet, La Granada del Penedès, Santa Fe del Penedès, Puigdàlber, Torrelavit i el 

Pla del Penedès, l’àmbit territorial dels quals limita amb el d’aquest Municipi. 

 

SISÈ.- Acordar la suspensió de llicències de parcel·lació dels terrenys, d’edificació, 

reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, instal·lació o ampliació 

d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per 

la legislació sectorial en els àmbits afectats per la modificació del planejament, que 

consten degudament delimitats en el plànol i resta de documentació obrant a 

l’expedient, pel termini fins que es publiqui l’aprovació definitiva de la modificació o 

com a màxim per un any, d’acord amb els articles 73 i 74 del TRLUC. 

Concretament els àmbits afectats per la suspensió són: 

- Modificació núm. 1 del nucli de Can Cartró, en l’àmbit delimitat pel polígon 

d’actuació urbanística PAU-19. 

- Modificació núm. 3 del nucli de Ca l’Avi, corresponent a un canvi en la 

classificació del sòl. 

- Modificació núm. 5 del nucli de l’Avern i modificació núm. 8 del nucli d’Ordal, 

que comporten un canvi en la qualificació del sòl.  

SETÈ.- Traslladar el present acord als serveis tècnics municipals, per al seu coneixement i 

als efectes procedents.” 

 

Sense que hi hagi intervencions per part dels regidors, la proposta d’acord es sotmet a 

votació i és aprovada per unanimitat.  

 

6.-  APROVAR, SI S’ESCAU, LA RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 117/2015, DE DATA 3 

DE JULIOL, DE DESIGNACIÓ DE NOUS REPRESENTANTS DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE 

DELIMITACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS 

 

Es posa en consideració dels assistents a la sessió la proposta d’acord, el text de la 

qual, literalment diu: 

 

“Atès que en data 3 de juliol del 2015, per part de l’Alcaldia-Presidència d’aquest 

Ajuntament s’ha dictat el Decret d’Alcaldia núm,. 117/2015, de designació de nous 

representants de la comissió municipal de delimitació de l’ajuntament de Subirats, que 

es transcriu literalment a continuació : 



DECRET DE L’ALCALDE 

“NÚM. 117/2015 

Vist l’article 28.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel que es regula la 

constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats locals 

descentralitzades i les mancomunitats de Catalunya. 

Atesa la sol·licitud tramesa pel Departament de Governació i Relacions Institucionals 

de la Generalitat de Catalunya on sol·licita la ratificació o designació dels 

representants de la nova comissió municipal de delimitació d’aquest consistori.  

És per això que aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que li són conferides, 

RESOL: 

Primer.- Designar de nou els representants de la comissió municipal de delimitació de 

l’ajuntament de Subirats, degut a la renovació del consistori en el procés de les 

eleccions electorals celebrades el passat 24 de maig de 2015 

 Alcalde – Pere Pons Vendrell 

 Regidor – Llorenç Ros Peirón 

 Regidor – Marcos Pérez López 

 Arquitecte – Ramón Gumà Esteve 

 Secretària – Maria Sanpere Herrero 

Segon.- Elevar aquest decret al ple municipal per a la seva ratificació. 

Tercer.- Comunicar l’acord de nomenament de comissió municipal delimitadora al 

Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya 

així com  a la Direcció  General de l’Administració Local, en el termini de quinze dies a 

comptar des del dia següent a la seva aprovació. 

Ho mano i signo, a Subirats, a tres de juliol de dos mil quinze .” 

Per tot l’exposat, en compliment de l’article 28.4 del Decret 244/2007, de 6 de 

novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de 

les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, es 

proposa a la comissió informativa d’urbanisme dictamini sobre la següent proposta 

d’acord:  

Primer.- Ratificar el Decret d’Alcaldia 117/2015 de 3 de juliol de 2015, transcrit 

literalment en la part expositiva d’aquest acord. 

Segon.- Comunicar l’acord de nomenament als interessat, a la comissió municipal 

delimitadora al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat 

de Catalunya així com a la Direcció General de l’Administració Local, en el termini de 

quinze dies a comptar des del dia següent a la seva aprovació. “ 



 

En el torn d’intervencions es realitzen les que, en síntesi, a continuació es transcriuen: 

L’Alcalde Sr. Pere Pons, amb la conformitat que manifesten expressament tots els 

regidors presents en la sessió, manifesta que a l’Ajuntament es té per costum designar 

suplent en aquesta Comissió. Es demana a secretaria es confirmi aquesta possibilitat, i 

en cas de ser possible, es nomeni a la Regidora Sra. Montserrat Garcia suplent de la 

comissió municipal de delimitació de l’ajuntament de Subirats. 

Posteriorment, la proposta d’acord es sotmet a votació i és aprovada per unanimitat.  

 

7.-  APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR UNA BONIFICACIÓ EN LA QUOTA DE L’IMPOST 

SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES AL CENTRE CULTURAL I RECREATIU  DE 

CA L’AVI.  

Es posa en consideració dels assistents a la sessió la proposta d’acord, el text de la 

qual, literalment diu: 

 

“El dia 6 de maig de 2015 i amb Registre d’entrada núm. 1174/2015, el senyor Alexis Ferrer 

Vendrell en representació del Centre Cultural i Recreatiu de Ca l’Avi, demana llicència 

d’obres i sol·licita bonificació de la liquidació. 

Vist que en data 20 de maig de 2015 i per Decret d’Alcaldia 64/2015 es va atorgar la 

llicència d’obres sol·licitada. 

Atès que la llicència d’obres menors comporta la liquidació dels conceptes d’impost, 

taxa i placa d’obres. En aquest cas els imports, prenent com a base el pressupost 

presentat de 4.696,65 euros, són els següents: 

 Impost:  145,60 € 

 Taxa:    70,92 € 

 Placa:      7,00 € 

Vist que d’acord amb l’ordenança fiscal núm.7 Taxa per llicències urbanístiques, la taxa 

no es pot bonificar.  

Vist l’article 6.1 de l’Ordenança Fiscal núm. 6 pel que fa a l’Impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres, que estableix: 

Article 6è. Beneficis fiscals de concessió potestatives. 

“1.-Es concedirà una bonificació del 95 per cent de la quota de l’impost a favor de les 

construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat 

municipal per concorre circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o de foment de 

l’ocupació que ho justifiquin Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació i 

s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple 

dels seus membres.” 

És per això que es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 



Primer.- Declarar les obres impulsades pel Centre Cultural i Recreatiu de Ca l’Avi – 

sol·licitades el dia 6 de maig de 2015 - d’especial interès o utilitat municipal per raons 

socioculturals, ateses les característiques que conflueixen en el subjecte passiu de l’impost 

i en el propi local objecte de les obres i bonificar, en conseqüència, el 95% de la quota de 

l’impost que genera l’atorgament de la llicència, segons el càlcul següent: 

Nota de liquidació: 95% de 145,60 € = 138,32 €. 

Quota resultant després de bonificada: 7,28 €. 

Segon.-Informar al Centre Cultural i Recreatiu de Ca l’Avi que les ordenances fiscals 

vigents no permeten bonificar la quota corresponent a la taxa però si bonificar la quota 

corresponent a l’impost d’obres. 

Tercer.- Notificar aquest acord a la part interessada. 

Quart.- Comunicar aquest acord a l’àrea de territori i a la intervenció municipal. “ 

 

Sense que hi hagi intervencions, es sotmet la proposta a votació i resulta aprovada per 

unanimitat.  

 

8.-  DONAR COMPTE DE LA CONSTRUCCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS I LA 

DESIGNACIÓ DELS RESPECTIUS PROTAVEUS 

 

Es dóna compte i el Ple es dóna per assabentat de la proposta d’acord, el text de la 

qual, literalment diu: 

 

“L’Alcalde, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de govern 

que corresponen al Ple, en aplicació del que disposa l'article 123.1.a) de la Llei 7/1985, 

de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, DÓNA compte al Ple del següent:  

Atès que el 13 de juny de 2015 va tenir lloc la celebració del ple constitutiu de la nova 

corporació municipal, nascuda de les eleccions del dia 24 de maig de 2015, en el qual 

van prendre possessió del seu càrrec la totalitat dels/de les regidors/es que integren el 

consistori municipal, i va ser proclamat l’Alcalde de conformitat amb el que preveuen 

els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral 

General.  

Vist que l’apartat 3 de l’art. 73 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 

de Règim Local determina que als efectes de l’actuació corporativa els membres de 

les corporacions locals es constituiran en grups polítics. 

Vist que tots els grups polítics municipals han presentat el seu escrit d’adscripció i 

designació de portaveus, resultat dels quals es que la totalitat dels regidors i regidores 

que conformen la corporació resten integrats ens els respectius grups polítics 



municipals que coincideixen amb las les llistes electorals que van obtenir representació 

en les eleccions municipals de 24 de maig de 2015.  

A proposta de l’alcaldia, el Ple  

ACORDA:  

PRIMER.- Donar-se per assabentat de la constitució, denominació i composició dels 4 

grups polítics municipals d’aquest consistori, de conformitat amb els escrits que 

s’adjunten a aquest Acord i que formen part integrant del mateix.  

SEGON.- Notificar aquest acord als regidors i regidores portaveus titulars i suplents dels 

diferents grups polítics municipals.” 

 

9.-  DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DE LA DARRERA SESSIÓ 

PLENÀRIA.  

 

 Decret 61/2015, de data 18 de maig de 2015: concessió de llicències d’obres 

a: 

- ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U. (Exp. 26/2015).-  Desmuntatge de 

línia aèria BT existent i retibat d’un circuit aeri BT. Instal·lació de circuit 

subterrani BT al carrer Major, núm. 1-5 de la Urbanització Casablanca, al TM 

de Subirats.  

- JOSEP GUILERA RIAMBAU (Exp. 36/2015).-  Canviar paviment habitació i 

sanitaris i rajoles cambra de bany a Can Guilera, s/n a Sant Pau d’Ordal.  

- ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U. (Exp. 38/2015).- Retirada de cable 

aeri AT existent i suport de formigó afectat. Instal·lació d’un nou suport 

metàl·lic i instal·lació de nou cable aeri AT a terrenys adjacents a la carretera 

243b al seu pas per la Urbanització Casablanca al TM de Subirats 

Condicions: 

1. Les obres es realitzaran amb el corresponent pla de seguretat i salut del 

contractista que les executi. 

- ANTONI CASANOVAS BRUGAL (Exp. 43/2015).-  Fer un bany nou de 2,5 X 

2.5m al carrer Cirerers, núm. 9 del Polígon Industrial de Can Bas al TM de 

Subirats. 

- HERETAT CAN LLOPART DE SUBIRATS, S.L. (Exp. 44/2015).-  Enrajolar terra de la 

cuina, alicatar-reformar 25m² de la paret de la cuina, fer paviment exterior 

de 10m² i pintar la façana exterior al Mirador de les Caves, al nucli de Els 

Casots al TM de Subirats.  



 Decret 62/2015, de data 18 de maig de 2015: Donar permís per part de 

l’ajuntament de Subirats a l’escola St. Jordi per accedir lliurement el dia 21 de 

maig de 13h a 15h al camp de gespa de St. Pau d’Ordal 

 Decret 63/2015, de data 18 de maig de 2015: Deixar sense efecte la resolució 

del punt 1 del Decret d’Alcaldia 53/2015 en el sentit d’efectuar la 

contractació dels Srs. Xavier Pérez Ortiz i David Frías Miñano i  efectuar les 

següents contractacions, aspirants en el Concurs  1r i 2n reserva 

respectivament els Srs. Dídac Ferris Roca i Josep Manel Calvo Casas.  

 Decret 64/2015, de data 20 de maig de 2015: concessió de llicències d’obres 

a: 

- CENTRE CULTURAL I RECREATIU CA L’AVI (Exp. 39/2015).-  Construcció de 

barbacoa vallada i sota teulada i  pintar el local al carrer Doctor Bofill, s/n del 

nucli de Ca l’Avi.  

- JOSEP MASSANA NOYA (Exp. 41/2015).-  Portar 300m³ de terra d’una 

excavació d’obres a La Granada.  

Condicions: 

1. La fiança dipositada es podrà retornar un cop passat el segon estiu 

després de la finalització completa de l’execució del moviment de terres, 

prèvia inspecció i informe final dels serveis tècnics municipals donant per 

acceptable l’estat final de l’actuació. 

2. Cal evitar la formació de pols i mantenir nets de terra els camins d’accés a 

l’àmbit d’execució del moviment de terres mentre es realitzin els treballs. 

3.En cas que durant l’execució del moviment de terres es terraplenin altres 

zones no assenyalades, o bé es generin talussos de terres de desmunt o bé 

de terraplè de més alçada que 1,5m, serà necessari tramitar la modificació 

de la present llicència municipal. 

4. El drenatge superficial d’aigües actual es veurà lleugerament modificat. És 

necessari evitar l’erosió del terreny com a conseqüència del moviment de 

terres, utilitzant els mitjans que es considerin adequats. 

5. Informar al sol·licitant que ha de demanar pel seu compte l’autorització 

pertinent a l’Àgència Catalana de l’Aigua del Dept.de Territori de la 

Generalitat, degut a què el moviment de terres de terraplè de la parcel·la 78 

del polígon 17 es troba a menys de 100m de la llera del Torrent dels Tres Pins. 

- JOAN MATA CASTELLVÍ (Exp. 49/2015).- Formació d’escomesa d’aigua 

potable privada al carrer Comte de Lavern, núm. 47 de Lavern.  

Condicions: 



1. Informar al sol·licitant que es retornarà la fiança de garantia de 

conservació del carrer quan es comprovi que les obres s’han realitzat 

d’acord amb les condicions del permís municipal. 

 

 Decret 65/2015, de data  22 de maig de 2015:  Procedir de forma immediata 

a la retirada del vehicle de la llera del torrent per part de l’Ajuntament, atesa 

la comunicació rebuda en data 19 de maig de 2015 (RE 1329/2015) de la 

Direcció General de la Policia en la que s’informa d’una acta 

d’abandonament de vehicle a les coordenades 1º46’16,55” – 41º24’1,871” al 

terme municipal de Subirats 

 Decret 66/2015, de data 22 de maig de 2015: Atorgar permís per part 

d’aquest Ajuntament per a la utilització de la Plaça de Subirats de Sant Pau 

d’Ordal per tal de fer una foguera el dia 23 de juny de 2.015 amb motiu de la 

Revetlla de Sant Joan. 

 Decret 67/2015, de data 26 de maig de 2015: Concedir  un termini de quinze 

dies al Jesús Vega Pozas a fi efecte que retiri els vehicle de la via publica. 

 Decret 68/2015, de data 28 de maig de 2015:  Concedir permís per ocupar el 

carrer Joan Casanovas Maristany, davant del número 16, amb un contenidor 

de 12,50 m de llarg i 2,50 m d’amplada. 

 Decret 69/2015, de data 28 de maig de 2015:  Aprovar el Pla de Seguretat i 

Salut en el treball per a l’obra “Modificació del projecte d’urbanització del 

barri de La Guàrdia a Sant Pau d’Ordal”  amb les condicions indicades a 

l’informe del Coordinador de Seguretat i Salut. 

 Decret 70/2015, de data 29 de maig de 2015: Aprovar l’actuació municipal 

de condicionament d’una aula i sala polivalent a l’escola St. Jordi de Sant 

Pau d’Ordal, amb les característiques indicades a la memòria valorada i 

incloent els enguixats de les parets. 

 Decret 71/2015, de data 29 de maig de 2015:  Adjudicar a Aluminis i Vidres 

DOAL S.L. el subministrament i col·locació de cinc mòduls de tendal mariner 

correder lacat en blanc amb lona blanca a la Escola Sant Jordi de Sant Pau 

d’Ordal 

 Decret 72/2015, de data 29 de maig de 2015: Concedir i abonar  a l’ADF de 

Subirats,  la subvenció anual 2015 en concepte del pagament del rebut del 

vehicle corresponent a l’any 2015. 

 Decret 73/2015, de data 2 de juny de 2015: Atorgar la RENOVACIÓ de la 

targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat en la 



modalitat de Titular NO conductor per un període de dos anys al Sr. JOSEP 

SABATÉ RAFECAS. 

 Decret 74/2015, de data 2 de juny de 2015: Atorgar la gratuïtat en la taxa per 

a la prestació de serveis en la piscina municipal a Roberto Nuñez Diaz, vista l’ 

Ordenança fiscal núm.19 

 Decret 75/2015, de data 6 de juny de 2015: Aprovar la relació de factures, 

que comença per Telefònica Servicios Moviles i acaba per Serfo-esmi. SL.  

 Decret 76/2015, de data 3 de juny de 2015: concessió de llicències d’obres a: 

- JUAN RÀFOLS ARNAN (Exp. 42/2015).-  Derivació d’aigües residuals al carrer 

Mossén Isidre Solsona, núm. 2 d’Ordal.  

Condicions: 

1. Les característiques d’acabat de la pavimentació una vegada refeta 

seran iguals a les actuals en quant a materials i elements constructius, 

textures, disposició i geometria. La solera de formigó sota el panot de vorera 

és de 15cm de gruix. 

2. La circulació de vehicles i persones no es pot interrompre, si no és 

puntualment. Caldrà protegir els vehicles i vianants de caigudes o accidents 

col·locant planxes d’acer resistents sobre la rasa, fins que el reblert i 

pavimentació no estiguin acabats amb els materials adients. 

3. Informar al sol·licitant que es retornarà la fiança de garantia de 

conservació del carrer quan es comprovi que les obres s’han realitzat 

d’acord amb les condicions del permís municipal 

- AGUSTÍ MARLES GALIMANY (Exp. 45/2015).-  Treure rajoles de la paret, posar 

arrimador fins a 1,20m i enguixar fins sostre al carrer Antoni Casanovas, núm. 

25 de Lavern.  

- ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU (Exp. 48/2015).- Obertura de rasa per 

terra, instal·lant circuit subterrani BT, conversió aèria BT i reposició del 

paviment al Polígon Industrial Lavernó. Condicions: 

1. Informar al sol·licitant que les obres a realitzar no estan projectades a via 

pública, ni afecten serveis o equipaments municipals. 

2. Atès que les obres s’han projectat a l’interior d’una parcel·la privada, 

requerirà disposar del permís corresponent del(s) propietari(s) de la(s) 

parcel·la(s) afectada(s) per aquest projecte. 

 - DOLORS MORERA SOLÀ (Exp. 50/2015).-  Reparació de gotera al carrer Can 

Batista, núm. 26 del nucli de Can Batista.  



 Decret 77/2015, de data 3 de juny de 2015: Encarregar a Happyludic 

Playground and Urban Equipment, S.L. el subministrament de la tanca de 

fusta per l’Aula La Puput 

 Decret 78/2015, de data 3 de juny de 2015: Contractar dues assegurances 

amb Allianz per la cobertura dels cursets de natació temporada 2015 de St. 

Pau d’Ordal i Ordal 

 Decret 79/2015, de data 8 de juny de 2015: Bonificar els fills de la Sra. Albina 

Cabrera Piñol pel transport escolar no obligatori. 

 Decret 80/2015, de data 8 de juny de 2015: Donar permís a l’escola Sant Jordi 

de Sant Pau a accedir lliurement el dia 19 de juny d’11:00 a 13:00 h, a la 

piscina de Sant Pau, habilitant un espai per als alumnes de l’escola i deixar un 

espai lliure de la piscina per la resta d’usuari. 

 Decret 81/2015, de data 8 de juny de 2015: Donar permís a l’escola Montcau 

d’Ordal a accedir lliurement el dia 19 de juny d’11:00 a 12:30 h, a la piscina 

d’Ordal, habilitant un espai per als alumnes de l’escola i deixar un espai lliure 

de la piscina per la resta d’usuari 

 Decret 82/2015, de data 8 de juny de 2015: Donar permís per part de 

l’Ajuntament de Subirats a Srta. Noemí Garcia Casas arrendatària del bar de 

la piscina municipal d’Ordal per poder posar música fins les 02.00h  i poder 

tancar a les 03.00h de la matinada per realitzar una festa el dia 13 de juny.  

 Decret 83/2015, de data 8 de juny de 2015: Aprovar la despesa corresponent  

a l’allotjament i esmorzar de nou tècnics del programa “Divendres” per als 

dies 8, 9 i 10. La despesa correspon a la proposta presentada per l’Hotel 

Restaurant Sol i Vi 

 Decret 84/2015, de data 8 de juny de 2015: De conformitat amb el que 

disposen els articles 9 i 11 de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Entitat 

en concordança amb l’article 182 del RD 2/2004 de 5 de març, referent al 

text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, he resolt aprovar 

l’expedient núm. 5 corresponent a l’ampliació i generació  de crèdits 

 Decret 85/2015, de data 10 de juny de 2015: Modificar la concessió de dret 

funerari del nínxol núm. 27 del Cementiri de Sant Pau d’Ordal a nom de Joan 

Massana Raventós 

 Decret 86/2015, de data 10 de juny de 2015: Autoritzar a l’esplai Sol Naixent a 

utilitzar la pista poliesportiva tots els dimarts del 30 de juny al 28 de juliol, de les 

09:30 a les 11:30 hores per a la realització d’activitats esportives del casal 

d’estiu 2015. 



 Decret 87/2015, de data 10 de juny de 2015: Autoritzar a l’esplai Sol Naixent a 

utilitzar el pati i el subministrament d’aigua de l’antiga escola d’Ordal, tots els 

matins des del 25 de juny al 31 de juliol, de dilluns a divendres, per a les 

estones de pati i alguna altra activitat del casal d’estiu 2015. 

 Decret 88/2015, de data 10 de juny de 2015: Autoritzar als organitzadors del 

casal d’estiu per poder utilitzar un espai a les antigues escoles de Sant Pau 

per guardar el material del casal del 8 al 22 de juny, abans del 

començament d’aquest. 

 Decret 89/2015, de data 11 de juny de 2015: concessió de llicències d’obres 

a: 

- JORDI RAMON MINGUELL (Exp. 51/2015).-  Arrebossar tanca solar al carrer 

Mossèn Isidre Solsona, núm. 1 d’Ordal.  

- LEHEL KIRÁLY (Exp. 54/2015).-  Canviar les finestres, reparar els desperfectes 

de la façana i pintar-la al carrer Can Panxa, núm. 10 Els Casots.  

- JOSEP MARTI ADELL (Exp. 56/2015).- Paviment al pati de darrera de la casa, 

al carrer Pere Grau, núm. 41 de Lavern. 

 Decret 90/2015, de data 15 de juny de 2015: Abonar a la U.E Sant Pau 48 €  

per la gestió del lloguer obrint, tancant el camp i manteniment de la 

instal·lació en el període de liquidació de l’1 al 31 de maig de 2015, imputant 

aquesta despesa a la partida  341-48304 del pressupost del 2015 

 Decret 91/2015, de data 15 de juny de 2015: Reconèixer  a la Sra. Esther 

Grases i Simon el seu 7è trienni a partir del dia 1 de juliol  d’enguany i reflectir-

ho en la seva nòmina 

 Decret 92/2015, de data 15 de juny de 2015: Designar, de conformitat amb 

l’article 2.f).3r. del Reial decret 1732/1994, com a regidor Tresorer de 

l’Ajuntament de Subirats el senyor Marcos Pérez López. 

 Decret 93/2015, de data 15 de juny de 2015: Delegar la presidència de les 

Comissions Informatives: Comissió Informativa d’Hisenda.- Marcos Pérez López 

i Comissió Informativa d’Urbanisme.- Pere Pons Vendrell, i nomenament dels 

regidors designats per àrees.  

 Decret 94/2015, de data 15 de juny de 2015: Designar com a tinents 

d’alcalde de l’Ajuntament de SUBIRATS als regidors següents 1er Tinent 

d’Alcalde - Llorenç Ros Peirón, 2on Tinent d’Alcalde - Marcos Pérez López i 

3erTercer Tinent d’Alcalde - Maria Àngels Piñol Batet. 

 Decret 95/2015, de data 16 de juny de 2015: Concedir el pagament de 

779,35 € al Sr. Noya, segons pressupost presentat número 224931 de data 19 



de maig de 2015 per a l’arranjament del vehicle avariat, imputant la despesa 

a la partida pressupostària 

 Decret 96/2015, de data 16 de juny de 2015: Sol·licitar una subvenció al 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per l’import de 

23.785,21 € per dur a terme el projecte “Consolidació estructural de la Torre 

del Telègraf d’Ordal”. 

 Decret 97/2015, de data 17 de juny de 2015: Nomenar membres de la Junta 

de Govern Local els regidors i les regidores següents,  Marcos Pérez López, 

Maria Àngels Piñol Batet i Llorenç Ros Peirón 

 Decret 98/2015, de data 17 de juny de  2015: Atorgar la gratuïtat en la taxa 

per a la prestació de serveis en la piscina municipal a Marta Insa Calderon i 

Abel Gil Calvo 

Vista l’ Ordenança fiscal núm.19 

 Decret 99/2015, de data 17 de juny de 2015: Atorgar la gratuïtat en la taxa 

per a la prestació de serveis en la piscina municipal a la Sra. Montse Roman 

Saumell, vista l’ Ordenança fiscal núm.19 

 Decret 100/2015, de data 17 de juny de 2015: Atorgar al menor JMGL en 

relació a l’ajut de vetllador per al Casal d’Estiu,  corresponent a cinc 

setmanes amb un import setmanal de 333 € (segons pressupost ELLAP), un 

ajut de 832,50 € equivalent al 50 % del cost total. 

 Decret 101/2015, de data 18 de juny de 2015: No autoritzar la petició del Sr. 

Miguel Ángel Córdoba Garcia, presentada el dia 30 de març de 2015 i en la 

que demana que la fiança urbanística que dipositarà per raó de l’edificació 

d’un habitatge a la parcel·la núm. 19 de la seva propietat, situada a la 

Urbanització Muntanya  Rodona sigui utilitzada per fer front als pagaments de 

les quotes d’urbanització quan aquestes siguin remeses per la Junta de 

Compensació conforme es vagi certificant l’obra, doncs la destinació de la 

garantia que ha presentat davant l’ajuntament no pot adreçar-se a cap 

altra actuació que la que motiva la seva exigència 

 Decret 102/2015, de data 18 de juny de 2015: concessió de llicències d’obres 

a: 

- MONTSERRAT GIMENO SALVADOR (Exp. 29/2015).-  Ampliació de porta 

corredera exterior i obertura de finestra exterior al carrer Del Bosc, núm. 42 de 

Lavern. 

Condicions: 

1. L’ingrés de la liquidació és requisit previ per al començament de les obres 

previstes en el projecte. 



- ALBET I NOYA, S.L. (Exp. 30/2015).-  Pavimentació de vials d’entrada accés a 

celler nou i porta d’accés magatzem. Formació base formigó per dipòsits al 

celler de l’era a Can Vendrell de la Codina, 3-5 a Sant Pau d’Ordal.  

- JOAN CUSCÓ COMAS (Exp. 53/2015).- Obrir una entrada pel carrer de 

l’Avinguda de la Zona Esportiva al carrer Comte de Lavern, núm. 29 de 

Lavern.  

- FERRAN PRIETO MERLOS (Exp. 57/2015).- Tancar parcel·la amb valla 

metàl·lica al carrer Sant Sadurní, núm. 20 de la Urbanització Casablanca al 

TM de Subirats.  

- ÀNGEL MARTÍ ADELL (Exp. 59/2015).- Canviar banyera per dutxa al carrer 

Antoni Casanovas, núm. 13 de Lavern. 

 Decret 103/2015, de data 18 de juny de 2015: Concertar una operació de 

crèdit amb el Banc de Santander 

 Decret 104/2015, de data 19 de juny de 2015: Que encara que no consti 

explícitament en l’autorització municipal per a la instal·lació de la caseta 

desmuntable de productes pirotècnics, atès que el mercat d’Ordal es 

celebra els diumenges al matí, per qüestions de seguretat, no es podrà 

realitzar la venda de productes pirotècnics simultàniament a la celebració 

del mercat, el diumenge al matí. 

 Decret 105/2015, de data 19 de juny de 2015: Aprovar la relació de factures 

registrades d’entrada el dia 4 de juny de 2015 fins al 19 de juny de 2015, que 

comença per Fundació Mas Alborna i acaba per Deixalles i Transports 

A.Plaza S.A 

 Decret 106/2015, de data 22 de juny de 2015: Atorgar un ajut de 60 

€/mensual a la Sra. Dolors Colet Sala, a efectes 1 de gener de 2015. El 

pagament concedit es realitzarà trimestralment i es renovarà cada sis mesos. 

 Decret 107/2015, de data 22 de juny de 2015: Encarregar a l’empresa CASSA 

l’execució i posada en marxa amb caràcter d’urgència de les instal·lacions 

definides i valorades a la Memòria que s’adjunta a la present resolució. 

 Decret 108/2015, de data 26 de juny de 2015: Adjudicar a Serralleria Pere 

Miquel el subministrament de 20 metres de barana model Subirats segons el 

seu pressupost número 1030 de data 22.06.2015 per un import de 1.815,00€ 

(IVA inclòs) pel recinte de la piscina municipal de Sant Pau d’Ordal. 

 Decret 109/2015, de data 26 de juny de 2015: Adjudicar a Instal·lacions 

Piscines Subirats els treballs de desinfecció setmanal a les dos piscines 

municipals, segons els seu pressupost número 2015039 pel període comprès 



entre el 22 de juny i el 6 de setembre de 2.015 per un import de 798,60€ (IVA 

inclòs) 

 Decret 110/2015, de data 26 de juny de 2015: Adjudicar a Mobles F. Vidal s.a. 

el subministrament de 1 taula de 180x80, 2 bucs, i 2 ales de 96x60, tot en color 

erable, segons el seu pressupost número 34110 per import de 1.076,90 € (IVA 

inclòs). 

 Decret 111/2015, de data 26 de juny de 2015: Demanar la inscripció al Curs 

de manteniment higiènic – sanitari d’instal·lacions de risc davant la 

legionel·la, promogut per la Escola Gremial d’Instal·ladors d’Electricitat i 

Fontaneria de Barcelona, pels dies 13, 15 i 16 de juliol de 2.015 a favor del 

treballador municipal David Ribas Espino. 

 Decret 112/2015, de data 1 de juliol de 2015: Contractar a l’empresa Serveis 

de Neteja Aquilina Carrasco S.L, per la neteja de l’edifici municipal que acull 

el CIUDB 

 Decret 113/2015, de data 1 de juliol de 2015: Portar a terme les obres relatives 

a “Adequació provisional dels accessos de la Passera d’Ordal” mitjançant el 

procediment del contracte menor, amb el contractista Construccions F. 

Munné, S.A.  

 Decret 114/2015, de data 1 de juliol de 2015: Portar a terme les obres relatives 

a “Col·locació dels suports dels tubs d’aigua de la Passera d’Ordal” i 

“Col·locació dels suports dels tubs d’electricitat de la Passera d’Ordal” 

mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista 

Construccions F. Munné, S.A.  

 Decret 115/2015, de data 3 de juliol de 2015: Aprovar la relació de factures 

registrades d’entrada des del dia 20 de juny de 2015 fins el dia 2 de juliol de 

2015, que s’inicia amb la factura número 15/3380, de data 19 de juny de 

2015, a nom de MOTOR ALBET, d’import 68,67 euros, i finalitza amb la factura 

número 15017, de data 30 de juny de 2015, a nom de MANEL COMAS 

OLIVELLA. 

 Decret 116/2015, de data 3 de juliol de 2015: Contractar a l’empresa Serveis 

Vials del Vallès S.L. pel subministrament senyals de trànsit 

 Decret 117/2015, de data 3 de juliol de 2015: Designar de nou els 

representants de la comissió municipal de delimitació de l’ajuntament de 

Subirats, degut a la renovació del consistori en el procés de les eleccions 

electorals celebrades el passat 24 de maig de 2015 



 Decret 118/2015, de data 6 de juliol de 2015: Concedir permís per ocupar una 

zona de longitud aproximada de 20m i tallar el carrer Dàlia, davant el núm. 

10, amb l’horari estipulat de 8,30h i fins les 14,00h el dia 9 de juliol de 2015 

 Decret 119/2015, de data 9 de juliol de 2015: CONVOCAR sessió ordinària de 

la Junta de Govern Local, a realitzar el dia 15 de juliol de 2015, a les 19,00 

hores, a la sala de Govern, per tal d’estudiar i votar, en el seu cas, els 

assumptes inclosos a l’ordre del dia. 

 Decret 120/2015, de data 13 de juliol de 2015: Sol·licitar a la Direcció General 

d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya que efectuï els 

nomenaments accidentals, amb efectes des de la data del present decret, 

és a dir, des del dia 13 de juliol de 2015, per als supòsits d’absència per 

vacances, assumptes propis o malaltia, i d’abstenció legal o reglamentària 

del funcionari amb habilitació de caràcter nacional de l’Ajuntament de 

Subirats, 

 Decret 121/2015, de data 13 de juliol de 2015: Delegar les funcions pròpies 

d’aquesta Alcaldia en el segon Tinent d’Alcalde, Sr. Marcos Pérez López  des 

del dia 17 al 19 d’agost de 2015, ambdós inclosos i en el primer Tinent 

d’Alcalde Sr. Llorenç Ros i Peirón des del dia 20 d’agost al 1 de setembre de 

2015, ambdós inclosos 

 Decret 122/2015, de data 14 de juliol de 2015: Aprovar la relació d’hores 

extres les funcionaries de l’àrea d’intervenció Maria A. Vendrell Martí i Natalia 

Gibert Colet, a efectes de posar tota la comptabilitat al dia i fer l’acta 

d’arqueig extraordinari a data 13 de juny del 2015 , varen fer a petició de 

l’interventor 

 Decret 123/2015, de data 14 de juliol de 2015: Donar permís per part de 

l’Ajuntament de Subirats per poder tenir música fins les 00:00h. i poder 

finalitzar la celebració a les 01:00 hores del dia 26 de juliol de 2015  realitzada 

al seu domicili. 

 Decret 124/2015, de data 14 de juliol de 2015: Atorgar permís al Centre 

Agrícola de Sant Pau d’Ordal per al tancament de l’antiga  carretera BV-

2428 al seu pas per la Plaça Subirats, en el tram comprés entre el Centre 

Agrícola i el restaurant Pau Xic, el dia 26 de juliol entre les 12:00 i les 18:00 

hores. 

 Decret 125/2015, de data 15 de juliol de 2015: Contractar a l’empresa 

REDMAN 

per l’Edició vídeo programa Divendres TV3. 



 Decret 126/2015, de data 15 de juliol de 2015: Atorgar llicència urbanística 

municipal d’obres, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer, a 

JAUME VENDRELL RAVENTÓS, per a la rehabilitació de la coberta de la Masia 

la Bardera de Subirats. 

 Decret 127/2015, de data 15 de juliol de 2015: Atorgar llicència urbanística 

municipal d’obres, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer, a 

JOAN ALSINA SARDÀ, per arreglar la teulada i la terrassa al carrer Sant 

Sebastià, núm. 28 del nucli de Ca l’Avi. 

 Decret 128/2015, de data 15 de juliol de 2015: Atorgar llicència urbanística 

municipal d’obres, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer, a 

FRANCISCO CALACO CORONADO, per al canvi de paviment en terrassa de 

12 m² del carrer Can Xicarro, núm. 2 de la Urbanització Can Rossell, dins 

d’aquest terme municipal. 

 Decret 129/2015, de data 15 de juliol de 2015: Atorgar llicència urbanística 

municipal d’obres, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer, a 

ALMACÉN DE DEPÓSITOS DEL PENEDÉS, S.L., per a la instal·lació de 10 m de 

línia soterrada MT de 25KV, al camí de Cal Font, núm. 1-3-19-21, Polígon 

Industrial Noia Lavernó, dins d’aquest terme municipal 

 Decret 130/2015, de data 16 de juliol de 2015: Autoritzar la celebració del 

Correfoc el dia 1 d’agost  durant els actes que se celebren per la Festa Major 

d’Ordal d’enguany, sempre que l’associació tingui coberts els possibles danys 

a tercers per una pòlissa d’assegurances 

 Decret 131/2015, de data 17 de juliol de 2015: CONVOCAR sessió ordinària de 

la Comissió Informativa d’Hisenda, a realitzar el dia 22 de juliol de 2015, a les 

20,00 hores, a la sala de Plens de l’Ajuntament de Subirats, per tal d’estudiar i 

dictaminar, en el seu cas, els assumptes inclosos en l’ordre del dia.  

 Decret 132/2015, de data 17 de juliol de 2015: CONVOCAR sessió ordinària de 

la Comissió Informativa d’Urbanisme, a realitzar el dia 22 de juliol de 2015, a 

les 21,00 hores, a la sala de Plens de l’Ajuntament de Subirats, per tal 

d’estudiar i dictaminar, en el seu cas, els assumptes inclosos en l’ordre del dia.  

 Decret 133/2015, de data 20 de juliol de 2015: Atorgar llicència urbanística 

municipal de moviment de terres, salvat el dret de propietat i sens perjudici 

de tercer, a JOSEP PANYELLA PUJADO, per al perfilat de l’explanada de cultiu 

de part de la parcel·la 24 de polígon 59 de rústega de Subirats 

 Decret 134/2015, de data 20 de juliol de 2015: Contractar a l’empresa 

Neteges i Serveis Valnet, S.L per la desinsectació de la zona de Els Casots 



 Decret 135/2015, de data 20 de juliol de 2015: Sol·licitar al Servei d’Ocupació 

de Catalunya i, per tant, concórrer a la convocatòria del 2015, a través del 

Consell Comarcal de l’Alt Penedès, una subvenció dincs del Programa Treball 

i Formació adreçat a persones en situació d’atur que hagin exhaurit la 

prestació i/o subsidi per desocupació, d’acord amb la memòria del projecte 

que s’adjunta per annex a aquest Decret. 

 Decret 136/2015, de data 23 de juliol de 2015: CONVOCAR sessió ordinària 

del Ple de la Corporació, a realitzar el dia 27 de juliol de 2015, a les 21,00 

hores, a la sala de Plens de l’Ajuntament de Subirats, per tal de sotmetre a 

debat i votació, en el seu cas, els assumptes inclosos en el següent 

 

 

MOCIONS 

 

Conclòs els assumptes inclosos en l’ordre del dia i abans de passar al torn de precs i 

preguntes, l’Alcalde-President pregunta si algun grup polític desitja sotmetre a 

consideració del Ple, per raons d’urgència, algun assumpte no comprès en l’ordre del 

dia que s’acompanyava a la convocatòria i que no té cabuda en el punt de precs i 

preguntes. 

 

La Regidors Sra. Anna Baqués manifesta que vol sotmetre a deliberació i votació dues 

mocions, que han estat entrades en el registre general d’entrada de la Corporació en 

el dia d’avui, 27 de juliol de 2015. 

 

La primer d’elles és la que tot seguit es transcriu: 

 

 

“MOCIÓ PERSENTADA PER LA CUP PER LA PETICIÓ D’ARXIU DE LA CAUSA DEL CAS EXPERT 

El passat 9 de juliol quatre treballadors/es de l’antiga empresa Expert Polymere de 

l’Arboç, i dos assessors sindicals van ser citats a declarar al jutjat penal número 2 de 

Tarragona. Aquest cas es remunta a l’any 2004 i, a dia d’avui, tant per la dilació del 

procés com pel que pot significar per les persones represaliades, és necessari donar a 

conèixer els fets i demanar aquest recolzament públic. 

Els treballadors i representats sindicals estan encausats arran dels fets esdevinguts 

durant la tramitació de l’ERO per tancament de l’esmentada empresa ja fa onze anys. 

La Fiscalia els reclama penes entre tres anys i dos mesos i quatre anys i sis mesos de 

presó, així com multes al voltant dels 3.000 EUR, per presumptes delictes d’atemptat 

contra l’autoritat i contra el dret al treball. 

El 20 de juliol del 2004 s’estaven duent a terme negociacions entre la direcció de 

l’empresa Expert Polymere i el Comitè d’Empresa de la mateixa, acompanyat per dos 

assessors sindicals de la CGT, relatives a un ERO d’extinció que Expert havia presentat. 

Durant la reunió entre la direcció i els representants dels treballadors, els membres de la 

plantilla, que ja havien finalitzat el seu torn de treball, es trobaven dins del recinte de la 

fàbrica, tot esperant a ser informats del resultat d’aquesta reunió. 



Un cop acabada la reunió, el Comitè i els assessors van informar a l’assemblea de 

treballadors sobre l’estat de les negociacions. Durant la celebració de l’assemblea cal 

esmentar la presència d’efectius de la Guàrdia Civil a les immediacions del recinte de 

l’empresa, fet que es venia produint cada dia des de la presentació de l’ERO, malgrat 

que no s’havia produït cap mena d’incident fins a aquell dia. Després de l’assemblea, 

els assessors sindicals van marxar del recinte i se’n van anar a buscar el seu cotxe. En 

aquell moment, i "sense que hi hagués provocació" prèvia (tal com consta en l’informe 

d’aquell dia del propi servei de seguretat de l’empresa), es va produir una càrrega de 

la Guàrdia Civil contra els treballadors que encara es trobaven allà reunits i dins del 

recinte de la fàbrica. 

La brutal i injustificada intervenció policial va resultar en lesions a tres dels treballadors 

que es trobaven allà presents, els quals van haver de ser evacuats en ambulància i ser 

atesos al CAP del Vendrell. En passar els assessors amb el cotxe davant la porta del 

recinte i observar el que estava passant, es van aturar i van sortir del vehicle per a 

intermediar amb la policia. Però en intentar mediar, quatre Guàrdies Civils 

s’abalançaren sobre un d’ells, que va ser agredit i posteriorment detingut. 

Arran d’aquests fets, els agredits vam presentar denúncies per lesions contra la 

Guàrdia Civil als Jutjats del Vendrell. En aquestes denúncies constava com a testimoni 

la resta de la plantilla que es trobava a l’assemblea. Posteriorment, i com a reacció, la 

Guàrdia Civil va presentar una denúncia contra els denunciants, i també contra els 

testimonis. Aquesta contra denúncia deriva en un procés penal que afecta als quatre 

treballadors i als dos assessors sindicals. Cal dir que l’empresa Expert en cap moment 

va interposar cap denúncia pels fets que havien esdevingut dins les seves instal·lacions. 

Onze anys després dels fets i del tancament d’Expert, quan els afectats esperaven que 

l’expedient ja hauria estat arxivat, ens trobem davant d’un judici amb petició per part 

de la Fiscalia de penes de presó i multes econòmiques. I tot plegat pel simple fet 

d’haver intentat defensar uns llocs de treball i d’haver patit una agressió policial. 

Davant d’això es vol donar a conèixer a l’opinió pública aquesta greu i injusta situació, 

i fer una crida a la ciutadania, les diferents forces polítiques, sindicals i socials a donar 

suport a l’absolució d’aquestes persones afectades.” 

 

La Sra. Anna Baqués justifica la urgència de la proposta en el fet que no s’ha pogut 

preparar i trametre abans de la confecció de l’ordre del dia.  

 

Posteriorment, es sotmet a votació la procedència del debat de la moció presentada, i 

aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.   

 

Posteriorment s’inicia el debat de la moció, i la Regidora Sra. Anna Baqués exposa 

l’assumpte.  

 

El Regidor Sr. Marcos Pérez manifesta que un cop més es demostra que la justícia és 

lenta. 

 

L’Alcalde Sr. Pere Pons manifesta que també ha buscat en premsa la versió de l’altra 

part. Que no obstant, onze anys després i amb penes de presó potser és desmesurat. 

Diu que el seu grup municipal no està massa d’acord amb com s’expressa la moció 

però sí consideren que potser l’actuaicó de la Guàrdia Civil va ser exagerada.   

 



Finalitzat el debat, la moció es sotmet a votació i la mateixa queda aprovada per 

unanimitat. 

 

 

Tot seguit la Regidora Sra. Anna Baqués exposa la segona moció que presenta el seu 

grup municipal juntament amb ERC, i que es transcriu tot seguit: 

 

 

“MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS APS-CUP i ERC PER UNA ALTERNATIVA DE MILLORA  DEL 

CAMÍ D’ORDAL A MARTÍVELL SENSE PAVIMENT DASFALT NI FORMIGÓ  

 

Els camins forestals formen part d’una xarxa preventiva i per actuar en cas d’incendi, a 

més de l'activitat forestal i accés als boscos. Aquest camí ja forma part d’aquesta pla i 

té un manteniment per això. Formigonar o asfaltar en excés és una forma més 

d’extensió urbanitzadora als espais naturals. No s’ha contemplat el risc d’incendis, 

l’augment de vehicles i la pressió sobre l’entorn, ni el cost de manteniment. 

 

Per altra banda el problema de la baixa població infantil a Ordal i la manca d’escola 

al Barri de Sant Joan i Casablanca, no té la solució en un camí pavimentat per la 

muntanya. És un tema demogràfic i polític.  

 

Aquest projecte ha estat 5 anys entre calaixos i en tràmits i no s’ha tirat endavant per 

falta de recursos. Abans de les eleccions va quedar sobre la taula degut a la oposició 

que va generar i la mobilització de veïns de Subirats, sobretot del nucli d’Ordal, en una 

mobilització on es van recollir més de 300 signatures. La manca d’informació sobre el 

projecte i l’amenaça de veure alterat l’entorn, sense motius clars ni justificats van ser 

alguns elements que ho van motivar i que segueixen presents. Ara, passades les 

eleccions municipals i abans que es comenci l'execució cal reprendre el debat, per 

això exposem els punts que generen oposició i presentem alternatives. 

 

Per què ens hi oposem? 

 

1) Impacte ambiental: En cap moment s’ha valorat l’augment de risc d’incendis que 

pot tenir obrir un camí asfaltat al bosc, tant pel que fa a l’acció directe, com pel 

possible i previsible increment d’abocament de deixalles. Ho veiem en zones properes 

a carreteres i llocs accessibles. 

 

 

2) Insostenibilitat econòmica: D’entrada és un projecte que té un cost elevat. A més, hi 

ha experiències que ens indiquen que un cop s’asfalta un camí i s’incrementa la 

circulació, cal afegir-hi tanques de protecció, senyalització horitzontal i vertical, etc. 

que fa augmentar-ne el cost total del projecte. També cal tenir en compte, que 

malgrat que el manteniment del ferm s’hagi de fer menys sovint, quan es fa té un cost 

superior i cal tenir també en compte altres elements com escampar sal en situacions 

de gelada, neteja dels marges, etc.  

 

3) Els motius que justifiquen asfaltar el camí no són realistes ni contrastats. Els veïns de 

Casablanca majoritàriament continuaran anant a escola a Sant Sadurní, i els de 



Martivell tenen escola al seu municipi. En ambdós casos, tenen transport públic per 

anar-hi. Tampoc és realista pensar que arribar a una població com Martivell o 

Casablanca representi un augment del comerç i que aquest sigui significatiu per 

Ordal, tenint en compte que per aquesta població hi passa una via amb molt més 

volum de trànsit. 

 

4) Riscos de circulació. Un camí asfaltat no és el mateix que una carretera. Les 

carreteres tenen un manteniment constant que depèn de l’administració competent i  

en cas d’accident hi ha cobertura de les asseguradores. No passa el mateix en els  

camins rurals (asfaltats i sense asfaltar) que dependria directament de l’Ajuntament i  

en cas d’accident no hi ha la mateixa cobertura.  

No cal dir que un camí estret amb trams on hi haurà poca visibilitat és perillós, no  

tothom es comporta i segueix les velocitats recomanades. 

 

5) Risc per altres usuaris. Als camins forestals no només hi tenen accés els vehicles sinó  

que en un camí, que a més forma part d’un GR hi passen també excursionistes, 

ciclistes,  

etc. L’asfaltatge d’un camí afavoreix que els cotxes circulin més ràpid i amb menys 

soroll, per tant, es torna més perillós per aquells usuaris que no van amb cotxe. 

 

Sabent que hi ha dues subvencions per arreglar el camí, i que segons l’alcalde de 

Subirats no es poden destinar a cap altre projecte.  

 

Partint que durant els darrers anys s’ha deixat de fer el manteniment corresponent al 

camí esperant que s’executés el projecte, per tal de millorar l’accessibilitat entre Ordal 

i Martivell i pels motius que hem exposat anteriorment, proposem al Ple Municipal 

l’aprovació dels següents acords: 

 

1) Que es faci un nou projecte en base als criteris per la millora dels camins forestals 

prenent com a referència la fitxa “Arranjament de pistes forestals de la xarxa viària 

bàsica del Pla municipal de prevenció d’incendis forestals” publicat per la Diputació 

de Barcelona. 

 

2) Que aquest projecte el faci un tècnic especialista amb experiència i formació en 

camins forestals.  

 

3) El nou projecte ha de seguir les següents condicions: 

 

a) No incloure paviments durs (asfalt o formigó) excepte en trams on estigui 

raonadament justificat per pendents molt pronunciats. 

b) Minimitzar els llocs on cal utilitzar formigó i utilitzar en el seu lloc tècniques de 

pedra seca. 

c) Garantir la seguretat de tots els usuaris, tant els que circulin amb vehicle 

motoritzat com els que no, donant preferència a persones que vagin a peu o 

en bicicleta. 



d) Assegurar una franja de desbrossament del sotabosc a banda i banda del 

camí per millorar la visibilitat i la seguretat. 

e) Definir el manteniment necessari del camí per tal d’assegurar que no es 

degradi. 

 

4) Preveure la possibilitat de restringir el pas pel camí durant els mesos d’estiu on hi ha 

més alt risc d’incendi.  

 

5) Que la consecució final del projecte sigui fruit de la participació i s’actuï amb la 

informació i transparència que ha mancat en tot el procés. 

 

6) En el cas de no arribar a un acord, que es faci un referèndum a les veïnes i veïns per 

decidir el futur del camí amb tres propostes: 

a) Asfaltar el camí d’acord amb el projecte aprovat pel Consell Comarcal. 

b) Projecte alternatiu de millora sense asfaltar ni formigonar el camí. 

c) No fer cap actuació.” 

 

 

La Sra. Anna Baqués justifica la urgència de la proposta en el fet que no s’ha pogut 

preparar i trametre abans de la confecció de l’ordre del dia.  

 

L’Alcalde Sr. Pere Pons explica com està aquest expedient. Manifesta que Medi 

Ambient encara no ha tramès l’informe oficialment, però que l’ha pogut fullejar i 

sembla ser que es proposaran modificacions; que un cop es rebi aquest informe el 

projecte es modificarà com toqui. Que en qualsevol cas aquest projecte ha estat 

aprovat pel Consell Comarcal i que fins i tot aquest ja va adjudicar el contracte a un 

tercer. Que s’està esperant l’informe i que per tant, ara no pertoca fer cap modificació 

si es desconeix fins i tot el contingut del dit informe. Que tanmateix, es desconeix 

també si l’Ajuntament podria arribar a modificar o aprovar un altre projecte diferent 

quant es tracta, com s’ha dit, d’un projecte aprovat per una altra Administració.  

 

La Regidora Sra. Anna Baqués manifesta que sembla ser que l’actuació s’ha 

d’executar abans del mes d’octubre. 

 

L’Alcalde Sr. Pere Pons explica que és així, i que ja es va quedar en el seu moment que 

si la subvenció es perdia es perdia, doncs el més important era el tràmit ambiental. 

 

La Regidora Sra. Montserrat Garcia diu que el que es vol saber és la posició del 

Consistori envers aquest projecte. Que els veïns el que volen és arranjar el camí, no 

asfaltar-lo. Pregunta quina és la posició de l’Ajuntament. 

 

L’Alcalde Sr. Pere Pons reitera que l’Ajuntament està a l’espera de rebre l’informe de 

Medi Ambient i que s’actuarà en conseqüència.  



 

La Regidora Sra. Montserrat Garcia pregunta llavors al Sr. Alcalde que si l’informe de 

Medi Ambient diu que el projecte està ok, l’Ajuntament el tirarà endavant.  

 

L’Alcalde Sr. Pere Pons diu que l’informe que ha pogut fullejar ja posa observacions al 

projecte. 

 

La Regidora Sra. Carme Riba diu que volen que atenent les observacions que es 

puguin contenir en l’informe, el projecte es modifiqui. 

 

Es demana a la secretària que consti en acta que l’Ajuntament s’estarà al que digui 

l’informe que s’ha de rebre, i que si el mateix posa observacions, el projecte es 

modificarà atenent les mateixes.  

 

 

Un cop finalitzat el debat, es sotmet a votació la procedència del debat i votació de la 

moció presentada, i aquesta és desestimada per cinc vots a favor, emesos pels 

regidors dels grups municipals d’ERC i la CUP, i sis vots en contra emesos pels regidors 

dels grups municipals de CIU i PSC. Per la qual cosa, no es sotmet a votació la moció 

en sí mateixa.  

 

 

10.- PRECS I PREGUNTES 

 

La Regidora Sra. Carme Riba pregunta per l’estat de les bases vist l’incendi esdevingut 

a Òdena. 

L’Alcalde Sr. Pere Pons li dóna resposta tot fent el pertinent aclariment, apuntant que 

s’ha de tenir en compte que no ha plogut, però que a la bassa de la Muntanya 

Rodona està plena.  

La Regidora Sra. Montserrat Garcia observa que el tema de les basses és un assumpte 

que el Consistori ha de valorar per si passa algun fet com el que ha passat a Òdena, 

doncs Subirats és un municipi envoltat de bosc i és possible que algun dia passi. 

I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les vint-i-

dos hores i quinze minuts del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono 

fe. 

 

 

L’alcalde,       la secretària-interventora 


