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ACTA NÚMERO 04/2015 

  
 
Sessió extraordinària de l’Ajuntament celebrada en primera convocatòria el dia 27 
d’abril de 2015, essent les vint-i-una hores i disset minuts, al Saló de Sessions de 
la Casa Consistorial i sota la Presidència del Sr. Alcalde-President, Pere Pons 
Vendrell i assistits per mi, el sotasignat Secretari de la Corporació, Xavier Rodado 
Honorato, es reuniren els Srs. Regidors: 
 
Llorenç Ros Peirón 
Ferran Planas Vilanova 
Maria Teresa Catasús Vilamós 
Isabel Esteve Soler 
Lluís Ràfols Bages 
Montserrat García Pájaro 
Carme Riba Ferrer 
Ramon Carbonell Baqués 
Anna Baqués Capellades 
Dolors Morera Solà 
 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1.- Aprovar, si s’escau,  l’acta de la sessió corresponent al dia 30 de març de 2015 
2.- Aprovar, si s’escau l’expedient de modificació de crèdit núm. 1 del Patronat de 
Turisme 
3.- Aprovar, si s’escau l’expedient de modificació de crèdit núm. 3 de l’Ajuntament 
de Subirats 
4.- Membres de les meses electorals per a les eleccions locals 
5.- Aprovar, si  escau  l’estimació o desestimació de les al·legacions presentades 
pel Sr. Melcior Vendrell en relació a l’expedient PAU-15 sector el Pago 
6.- Donar compte del conveni signat amb el Memorial (local Pago) 
7.- Donar compte de la signatura de l’Addenda al conveni de data 31 de març de 
2004, entre l’Ajuntament de Subirats i Endesa Distribución Elèctrica, S.L. 
8.- Aprovar si escau el Conveni a subscriure amb Repsol 
9.- Donar compte del conveni signat amb entre diferents municipis per a la 
promoció de les Entitats i de les activitats culturals i festives, i de préstec de 
material 
10.- Donar compte de l’alteració de límit de terme entre els municipis de Gelida i 
Subirats 
11.- Aprovar, s’escau la recepció de les obres d’urbanització del  polígon d’actuació 
Lavernó 
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12.- Donar compte de la intervenció realitzada per restablir la legalitat urbanística 
vulnerada a un tram del camí de La Salada al costat de la C-243a de Vilafranca a 
Sant Sadurní i aprovar, si escau la incoació del corresponen expedient disciplinari 
13.- Aprovar, si s’escau la convocatòria  pels 2ns Premis Castell Subirats 
14.- Aprovar, si s’escau el projecte modificat de l’estació depuradora de Cantallops.  
15.- Mocions 
15.1.-  Moció presentada per l’equip de govern, que la tramitació dels processos 
judicials es realitzi en llengua catalana. 
15.2.- Moció presentada pel grup ERC, a favor de la reforma horària  
15.3.- Moció presentada per l’equip de govern, en suport a l'esport català 
 

 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió corresponent al ple celebrat 
el dia 30 de març de 2015. 
 
 
Per unanimitat dels regidors presents s’acorda aprovar l’acta corresponent a la 
sessió celebrada el dia 30 de març de 2015.   
 
2.- Aprovar, si escau, l’expedient de modificació de crèdit número 1 del 
Patronat de Turisme 
 
Es presenta pel seu estudi i aprovació la següent proposta d’habilitació de crèdits 
extraordinaris núm. 1 del Patronat de Turisme exercici 2015: 

CREDITS EXTRAORDINARIS 

 
    
    

 

48000-430 
Aportació  CEPVI congres art i 
paisatge 9.194,36 

 

22704-430 Manteniment informàtica 1.409,05 

 

22400-430 
Primes d'assegurança conveni 
bicicletes 240,12 

  

TOTAL CREDITS EXTRAORDINARIS 10.843,53 

    

 

                

  FINANCIACIÓ 
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87000 Romanent de tresoreria 9.883,53 

 

39900 Altres ingressos conveni bicicletes 960,00 

  

TOTAL FINANCIACIO 10.843,53 

 

Vist l’informe perceptiu d’intervenció. 

Vist l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents ACORDS: 

1.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 1 del Pressupost del Patronat 
de Turisme corresponent a l’exercici de 2015. 

2.- Exposar al públic l’expedient per un termini de 15 dies, mitjançant la inserció 
del corresponent anunci al BOP a efecte de reclamacions, el qual s’entendrà aprovat 
definitivament si no n’hi ha. 

 

La proposta s’aprova amb l’abstenció del grup d’APS-CUP i els vots a favor 
dels grups de CiU, ERC, PP i del regidor Lluís Ràfols  

 

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

El sr. Ramon Carbonell explica l’abstenció del grup d’APS-CUP en el fet que el 
congrés d’art i paisatge té superàvit i l’aportació de diners públics la consideren 
excessiva en relació a l’esforç de la part privada. 

La sra. Maite Catasús considera que l’aportació de les empreses privades cada cop 
ha anat a més i l’esforç de finançament públic tendeix a disminuir. 

 
 
3.- Aprovar, si escau, l’expedient de modificació ded crèdit numero 3 de 
l’ajuntament de Subirats. 

 
Es presenta pel seu estudi i aprovació la següent proposta de suplements de crèdits 
i  crèdits extraordinaris núm. 3 del Pressupost de la Corporació de 2015: 
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SUPLEMENTS DE CREDITS 
 21600-

920 Equips informàtics 1.109,00 

 

46501-

321 C. Comarcal - Escola de musica 1.965,10 

 

3.074,10 

 

CREDITS EXTRAORDINARIS 
 12007-

920 Parcial paga extra 2012 11.500,00 

 

22710-

170 Franges contra incendis 14.360,67 

 

48200-

231 Programa complementari garasntia cohesió social 24.657,74 

 

48901-

170 GIF Subirats 2.713,00 

 

63300-

342 

Adeq. instal. elèctrica pista, vestuaris i piscina 

Ordal 10.000,00 

 

78000-

161 CASSA - obres d'inversió 131.500,00 

 

194.731,41 

 TOTAL SUPL.CREDITS + CREDITS EXTRAORDINARIS 197.805,51 

 

                

 FINANCIACI
Ó 

 

   

 a) Minoració  partides de despeses 
 22708-

931 Servei de recaptació 24.673,17 

 

24.673,17 

 b) Baixa de partides de despeses 
 21202-

933 

Adeq. instal. elèctrica pista, vestuaris i piscina 

Ordal 10.000,00 

 

10.000,00 
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 c)Transferències corrents 
 46117 Diputació - garantia cohesió social 24.657,74 

 

45085 Generalitat - franges de protecció 6.974,60 

 

75205 Generalitat - inversions 131.500,00 

 

163.132,34 

 TOTAL FINANCIACIÓ 197.805,51 

 
 
    

 

    
    
    
    

     
Vist l’informe perceptiu d’intervenció. 
 
Vist l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
1.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 3 del Pressupost de 
l’Ajuntament de Subirats corresponent a l’exercici de 2015. 
 
2.- Exposar al públic l’expedient per un termini de 15 dies, mitjançant la inserció 
del corresponent anunci al BOP a efecte de reclamacions, el qual s’entendrà aprovat 
definitivament si no n’hi ha. 
 
 

 La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents. 
 

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

El sr. Ferran Planas explica el contingut de la proposta i la variació de darrera hora 
en relació al canvi de imputació de capítol pressupostari en l’actuació de l’adeqüació 
de les instal.lacions de la piscina d’Ordal motivada per obligacions imposades en la 
convocatòria de la subvenció que financia en part l’actuació. 
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4.- Elecció dels membres de la mesa per a les properes eleccions municipals 
del dia 24 de maig. 

D’acord amb la normativa electoral vigent i més concretament amb l’article 26 de la 
Llei Orgànica del Règim Electoral General, la formació de les Meses electorals li 
correspon als Ajuntaments sota la supervisió de la Junta Electoral de Zona, i s’han 
de designar mitjançant sorteig públic.  
Les Meses Electorals estan formades per un president i dos vocals que han d’ésser 
menors de seixanta-cinc anys i han de saber llegir i escriure; a més el President ha 
de tenir el títol de batxiller o de formació professional de segon grau. 
Efectuat el sorteig, mitjançant el programa informàtic facilitat per l’Institut Nacional 
d’Estadística, el resultat ha estat el següent:  
 
 

Secció 1 mesa Única (Sant Pau d’Ordal) 

President:  Marcos Curto Fernandez 

1r. Vocal:  Pedro Caravante Ortega 

2n vocal:  Joan Vendrell Amat 

President 1r suplent:  Jose Garcia Badal 

President 2n suplent:  Assumpta Borras Cols 

1r vocal 1r suplent:  Joan Llopart Massana 

1r vocal 2n suplent:  Jaume Bertran Rigual 

2n vocal 1r suplent:  Ana Bertran Berch 

2n vocal 2n suplent:  Antonio Sabate Rafols 

 

Secció 2 mesa A (Ordal) 

President:  Pere Julià Ibañez 

1r vocal:  Pau Soler Tres 

2n vocal:  Agustin Almodovar Felix 

President 1r suplent:  Pol Gonzalez Deu 

President 2n suplent:  Conrad Vendrell Ros 

1r vocal 1r suplent :   Luis Alegre Cots 

1r vocal 2n suplent:    Maria Isabel Cardoso Ramos 

2n vocal 1r suplent:   Juan Jose Gutierrez Vendrell 

2n vocal 2n suplent:  Antonia Garcia Felix 
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Secció 2 Mesa B (Els Casots) 

President:  Jesus Vega Pozas 

1r vocal:  Marc Triano Sabate 

2n vocal:  Laura Esteve Ribas 

President 1r suplent:  Oriol Olivella Aribau 

President 2n suplent:  Nativitat Canals Ros 

1r vocal 1r suplent:   Josep Maria Catasus Vilamos 

1r vocal 2n suplent:  Manel Huertas Montero 

2n vocal 1r suplent:   Narciso Sarda Zapater 

2n vocal 2n suplent:  Susana Catasus Asenjo 

 

Secció 2 Mesa C (Urbanització Casablanca) 

President:  Fernando Fenandez Rojas 

1r vocal:  Jorge Lopez Morata 

2n vocal:   Maria Guimera Ballesta 

President 1r suplent:  Francisco Tormo Cuenca 

President 2n suplent:   Ana Maria Cuenca Herrero 

1r vocal 1r suplent:  M. Carmen Villalba Lopez 

1r vocal 2n suplent:   Maria Isabel Granados Puerto 

2n vocal 1r suplent:  Rafael Alvarez Perez 

2n vocal 2n suplent:  Jaime Parra Seto 

 

Secció 3 Mesa Única (Lavern) 

President: Montserrat Camos Osuna   

1r vocal:  Gemma Arnan Llopart 

2n vocal:  Judit Casanovas Munne 

President 1r suplent: Andres Ivan Rojas Espinosa 

President 2n suplent:  Antonio Osorio Ortega 

1r vocal 1r suplent:  Montserrat Gubianes Quintana 

1r vocal 2n suplent:  Iñaki Ozcariz Raventós 
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2n vocal 1r suplent:  Juan Vendrell Mateu 

2n vocal 2n suplent:   Lara Balague Auge 

 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
1.- Nomenar a les persones indicades en la part expositiva com a membres de les 
cinc meses electorals que es tindran que constituir el proper dia 24 de maig de 
2015 amb motiu de la celebració de les Eleccions municipals. 
 
2.- Traslladar el present acord a la Junta Electoral de Zona de Vilafranca del 
Penedès.  
 
 

La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents. 
 
 
 
5.- Aprovar, si  escau  l’estimació o desestimació de les al·legacions 
presentades pel Sr. Melcior Vendrell en relació a l’expedient PAU-15 sector 
el Pago 
 

Antecedents 

En data 18 de desembre de 2013, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
Subirats va acordar aprovar inicialment el Projecte de Reparcel·lació i el projecte 
d’urbanització del PAU-15 “El Pago Nord”.  

El dia 12 de març de 2014, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Subirats va 
acordar aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació i el projecte 
d’urbanització del PAU-15 “El Pago Nord”.  

El dia 23 de desembre de 2014 el senyor Melcior Vendrell i Amat presenta un escrit de 
“recurs de consideracions” en relació al sector. 

Contingut i avaluació de les consideracions presentades 

1. En les consideracions primera a tercera s’esmenta que s’ha complert amb la 
condició d’Urbanisme de cedir 136 m2 per a vial (apartats I, II i III).  

S’ha comprovat que en data 24 d’octubre de 2002 la senyora Maria Assumpció 
Vendrell Martí cedeix a l’Ajuntament, per compte de Melcior Vendrell Amat i el seu fill, 
el terreny necessari per a l’obertura del carrer, mitjançant escriptura número 1.183, 
autoritzada pel notari de Vilafranca del Penedès, Francisco Javier Farreras Martí. 
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2. En les consideracions quarta, cinquena, vuitena i novena s’esmenta que es van 
posar dos avals per a garantir les obres d’urbanització (apartats IV, V, VIII i IX). 

S’ha comprovat que va posar dos avals, un de 2.407,60 € el dia 24  d’octubre de 
2002 i un altre de 4.200,00 € el dia 2 de desembre de 2002, els quals ja es van 
retornar. 

3. En la consideració sisena es presenta una factura de l’empresa COTAS SA Estudi 
Geotècnic. (apartat VI) 

Es verifica que la factura és per al control de l’assegurança decenal de l’obra, de 
manera que ja inclosa en les despeses d’aquesta i no es pot comptabilitzar. 

4. En la consideració setena s’esmenta que l’ajuntament va obligar al senyor Vendrell 
a col·locar una reixa de desguàs i a connectar les aigües pluvials dels veïns al 
clavegueram. (apartat VII) 

No queda clar en què consisteix aquesta obligació. 

5. En la consideració desena el sol·licitant demana la devolució de les taxes per 
l’obertura de rases considerant que formaven part de la urbanització. (apartat X) 

El dia 27 de març de 2003 va demanar el retorn d’un aval de 12,10 € per l’obertura 
de rases. 

6. En les consideracions onzena, dotzena i tretzena el sol·licitant aporta certificat del 
secretari on consta que l’Ajuntament és propietari legal dels terrenys destinats a 
l’ampliació i perllongació dels carrers Penedès i Camí de la Creu del Pago. Referent a 
l’actual projecte d’urbanització comenta que l’alcalde va demanar urgent de buscar un 
arquitecte que redactés el projecte topogràfic i que es va contractar l’empresa 
ALTIPLÀ per redactar-lo, justificant un cost de 605 €. També que l’empresa 
“Arquitectes AQR” va redactar el projecte d’urbanització per un valor de 2.288,72 € 
abonat pel sr. Vendrell. (apartats XI, XII i XIII) 

Caldrà acreditar la despesa amb document original. 

7. El sol·licitant esmenta que del total de superfície de vial (561 m2), ja hi ha 
construïts 283,50 m2 i queden per construir 283,50 m2. 

En realitat i quantificat sobre els plànols del projecte d’urbanització, la superfície de 
vial urbanitzat dins el sector és de 180 m2 i resten per urbanitzar 330,26 m2. 

8. El senyor Vendrell esmenta que per tot l’exposat “creiem” que hem cooperat amb 
tot amb l’Ajuntament i notifiquen que l’aportació econòmica al PAU 15 és més que 
suficient perquè a partir d’ara sigui nul·la.  
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S’han aportat de forma documentada 136 m2 destinats a vial (dels quals 100 m2 
estan dins el sector) i s’ha urbanitzat part del carrer (valorat, segons avals dipositats, 
en 6.607,60 €). Aquestes aportacions es poden comptabilitzar en el projecte de 
reparcel·lació, però serà aquest el que establirà les aportacions resultants.  

Ateses les consideracions fetes per l’Arquitecte municipal al seu informe de data 9 
d’abril de 2015, que tot seguit es transcriuen: 

“1. El present escrit ha estat presentat fora del termini per a presentar al·legacions 
que es va establir amb l’aprovació inicial dels projectes (30 dies) i també passat el 
termini per a presentar recurs de reposició després de l’aprovació definitiva dels 
projectes. Tanmateix, es considera adient de tenir en compte les consideracions del 
senyor Melcior Vendrell i comunicar-li el contingut i avaluació d’aquestes. 

2. Atès que el senyor Melcior Vendrell justifica la cessió d’uns terrenys que actualment 
estan dins l’àmbit del polígon d’actuació, es considera acceptable la sol·licitud de tenir 
en compte les superfícies afectades com a terrenys ja cedits pel sol·licitant. 

3. Atès que una part del carrer ja està urbanitzat, que aquestes obres d’urbanització 
les va executar el senyor Melcior Vendrell, i que es troben en bon estat, es considera 
adient de respectar l’obra executada i de atribuir la despesa al senyor Vendrell en 
concepte de participació en les despeses derivades de la gestió del polígon d’actuació. 

 4. Atès que es justifica una despesa en topografia i estudi de projecte urbanització de 
2.893,72 €, es considera acceptable de incloure aquestes despeses dins de la 
contribució del senyor Melcior Vendrell a la gestió del polígon.” 

Per tot l’expressat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Comunicar al senyor Melcior Vendrell i Amat el contingut i avaluació de les 
consideracions presentades. 

Segon.- Regularitzar els projectes de reparcel·lació i urbanització aprovats 
definitivament en data 12 de març de 2014 en base a les consideracions següents: 

- Considerar la cessió de terrenys feta pel senyor Melcior Vendrell (100 m2 dins el 
sector). 

- Considerar l’obra d’urbanització ja executada com a despesa atribuïble al senyor 
Vendrell. 

- Incloure les despeses en topografia i estudi de projecte urbanització, amb un total 
de 2.893,72 €, com a contribució del senyor Melcior Vendrell a la gestió del polígon. 
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Tercer.- Notificar el present acord als interessats. 

 
La proposta s’aprova amb l’abstenció del grup d’APS-CUP i els vots a favor 

dels grups de CiU, ERC, PP i del regidor Lluís Ràfols  
 
  

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

El sr. Ramon Carbonell explica l’abstenció del grup al què representa, malgrat pot 
ser comprensible el fons de l’expedient i la defensa de l’interès general per part de 
l’ajuntament, però no es pot oblidar quin és l’origen del problema i el benefici que 
va tenir en la concessió de la llicència un antic regidor de la corporació. 
 
La sra. Montserrat García manifesta que al grup al què representa no li agrada 
tampoc el fons de l’assumpte però que votaran a favor de la proposta atès el que 
significa de defensa de l’interès general i dels veïns del municipi. 
 
El sr. Alcalde afirma que està d’acord amb les paraules del sr. Carbonell i de la sra. 
García, que a finals de juny és previst que s’emeti sentència definitiva sobre el 
contenciós, que costa d’acceptar segons quines coses però que la defensa de 
l’interès general del municipi és per sobre de tot. 
 
 
6.- Donar compte del conveni signat amb el Memorial històric del Pago 
 
El passat dia 1 d’abril la Junta de Govern de l’ajuntament de Subirats aprovà el 
conveni que tot seguit es transcriu: 
 
 
“CONVENI D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS A LA XARXA D’ESPAIS DE MEMÒRIA 
DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA 

Subirats, 8 d’abril de 2015 

 

REUNITS 

D’una part, el senyor Jordi Palou-Loverdos, director del Memorial Democràtic, que actua en nom i 
representació d’aquesta entitat, de conformitat amb l’Acord de Govern GOV/159/2011, de 20 de 
desembre (DOGC núm. 6030 – 22.1.2011) i amb la Resolució d’autorització de signatura de la 
presidenta de l’entitat de 31 de gener de 2012 i l’aprovació de la Junta de Govern de 18 de desembre 
de 2014. 
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D’altra part, el/la Sr. Pere Pons i Vendrell, alcalde de l’Ajuntament de Subirats, en virtut de l’acord 
pres en la sessió plenària constitutiva del consistori celebrada en data 11 de juny de 2011; que actua 
en representació de l’Ajuntament de Subirats. 

Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per actuar i per formalitzar aquest conveni i 

MANIFESTEN 

I. L’article 2 de la Llei 13/2007, de 31 d’octubre, del Memorial Democràtic, estableix que l’objecte 
d’aquesta entitat de dret públic, dotada de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, 
consisteix a desplegar les polítiques públiques del Govern adreçades a l'acció cívica de recuperació, 
commemoració i foment de la memòria democràtica, i en concret, del coneixement del període de la 
Segona República, de la Generalitat republicana, de la Guerra Civil, de les víctimes del conflicte per 
motius ideològics, de consciència, religiosos o socials, de la repressió de la dictadura franquista, de 
l'exili i la deportació, de l'intent d'eliminar la llengua i la cultura catalanes, dels valors i les accions de 
l'antifranquisme i de totes les tradicions de la cultura democràtica, amb la finalitat de donar a conèixer 
d'una manera científica i objectiva el passat recent i estimular la comprensió del temps present. 
L’article 3.1.e) de la mateixa Llei estableix que correspon al Memorial Democràtic la funció de difusió 
del patrimoni democràtic i dels espais de memòria. 

III. L’Ajuntament de Subirats té per objectiu desenvolupar, de forma directa i descentralitzada, 
serveis i àrees d’actuació cultural com són la creació, la gestió i el manteniment del patrimoni històric i 
memorial posant-los a l’abast de la ciutadania. L’àmbit de la seva actuació inclou el patrimoni moble, 
immoble i intangible, i una de les seves finalitats és mostrar cada moment de la seva història en els 
espais idonis, relacionats amb les diferents èpoques, fent possible la recuperació d’elements amb 
contingut cultural i històric. 

III. El Memorial Democràtic i l’Ajuntament de Subirats tenen objectius comuns i/o complementaris en 
àrees de recerca, difusió i commemoració de la memòria democràtica, així com també en la 
recuperació i la preservació del patrimoni memorial al municipi de Subirats. 

IV. L’Ordre IRP/91/2010, de 18 de febrer, per la qual es crea la Xarxa d’Espais de Memòria 
Democràtica de Catalunya (DOGC núm. 5576 - 26.2.2010) té per objecte recuperar la memòria 
democràtica a través de la posada en valor, senyalització i difusió del patrimoni memorial del període 
1931-1980. 

La Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica és un sistema d’unitat d’acció i de gestió patrimonial de la 
memòria democràtica de Catalunya, i col·labora amb els ens adherits en la posada en valor dels 
espais, la coordinació de la gestió cultural, patrimonial i comunicativa dels diferents espais que la 
conformen. 

 

La Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya s’estructura en seus, seccions i 
col·laboradors, d’acord amb l’article 3 del seu articulat. Es poden constituir com a secció, aquelles 
entitats adherides a la Xarxa que incorporin un centre de referència i/o un espai. 

V. En data 1 d’abril de 2015 l’Ajuntament de Subirats ha sol·licitat la seva adhesió, com a secció, a la 
Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya. Aquesta sol·licitud d’incorporació a la Xarxa ha 
estat valorada i informada favorablement pel personal tècnic del Memorial Democràtic en data 9 de 
març de 2015. 
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En conseqüència, les parts subscriuen aquest conveni d’adhesió, amb subjecció a les següents 

CLÀUSULES 

Primera. Objecte 

Aquest conveni té per objecte la integració de l’Ajuntament de Subirats, com a secció, a la Xarxa 
d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya, d’acord amb el procediment establert a l’article 4 de 
l’Ordre IRP/91/2010, de 18 de febrer, per la qual es crea la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica 
de Catalunya. 

L’Ajuntament de Subirats s’integra a la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya com a 
titular del “Centre d’Interpretació de l’última defensa de Barcelona”. 

Segona. Compromisos de l’Ajuntament de Subirats 

2.1. L’Ajuntament de Subirats assumeix els compromisos genèrics següents: 

a) Definir i/o adequar els seus programes de recerca, inventari, restauració, conservació i difusió 
d’acord amb els criteris generals del Memorial Democràtic i aquells que s’estableixen per mutu 
acord. 

b) Col·laborar amb el Memorial Democràtic en totes aquelles activitats en què aquest ho sol·liciti, en 
la mesura de les seves possibilitats. 

c) La conservació, la rehabilitació i el manteniment dels espais i de la seva senyalització. 
d) La dotació de personal pel desenvolupament del servei. 
e) Divulgar la imatge de la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya i promoure el 

coneixement de l’identificador genèric dels espais i de les rutes de la memòria. 
f) Complir amb les pautes metodològiques i els manuals tècnics de senyalització del Memorial 

Democràtic. 
g) Garantir un bon accés al lloc objecte de visita. 
 

2.2. L’Ajuntament de Subirats assumeix els compromisos específics següents: 

a) Elaborar i oferir activitats pedagògiques i divulgatives al voltant de la memòria democràtica i els 
espais de memòria del municipi de Subirats. 

b) Programar conjuntament i comptar amb la participació del Memorial Democràtic en tots els actes o 
activitats sobre memòria democràtica organitzats per l’Ajuntament de Subirats. 

c) Participar en les reunions convocades pel Memorial Democràtic en les que hi intervenen tots els 
tècnics responsables dels Espais de Memòria Democràtica de Catalunya. 

 

Tercera. Drets de l’Ajuntament de Subirats 

L’Ajuntament de Subirats té dret a: 

a) Formar part de la xarxa patrimonial d’espais de memòria integrada en el Memorial Democràtic, a 
beneficiar-se de la difusió, recerca, promoció internacional i identitat definida dins un projecte 
cultural de treball en xarxa. 

b) Participar a les corresponents convocatòries de subvencions que pugui impulsar, d’acord amb la 
disponibilitat pressupostària, el departament competent en matèria de memòria democràtica. A 
aquest efecte l’entitat haurà de complir els requisits i les condicions establerts a les bases 
reguladores de les subvencions per realitzar activitats commemoratives, de recerca i de difusió de 
la memòria històrica i per recuperar i posar en valor el patrimoni memorial. 
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c) Rebre suport i assessorament tècnic especialitzat quan ho sol·liciti. S’inclou l’assessorament 
històric necessari per endegar prefiguracions de centres de referència i/o espais de memòria, la 
validació de continguts de materials de difusió i de senyalització, i assessorament per a la redacció 
de materials pedagògics i l’organització de materials de difusió. 

d) Tenir presència en publicitat i material de comunicació de la Xarxa, així com en la seva web. 
e) Exhibir els elements d’imatge comú a la Xarxa i a comercialitzar productes i marxandatge de la 

marca. 
f) Rebre informació sobre qualsevol programa que impulsi la Xarxa. 
g) Disposar de material divulgatiu i promocional. 
h) Formar part del grup de treball previst a l’article 6 de l’Ordre IRP/91/2010, de 18 de febrer, per la 

qual es crea la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya. 
 

Quarta. Vigència i pròrroga 

Aquest conveni té una vigència de quatre anys a comptar de la data de la seva signatura. 

El conveni es prorrogarà automàticament pel mateix període a no ser que qualsevol de les parts 
manifesti per escrit la seva voluntat de no prorrogar-lo amb una antelació mínima de tres mesos. 

Cinquena. Causes d’extinció 

Són causes d’extinció d’aquest conveni: 

a) L’expiració del termini de vigència. 
b) El mutu acord de les parts. 
c) La denúncia d’una de les parts manifestada per escrit. 
d) L’incompliment d’algun dels compromisos establerts en aquest conveni. 
e) Les causes generals previstes en la legislació vigent. 
 

Sisena.- Resolució de controvèrsies 

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en relació amb la interpretació i el compliment d’aquest 
conveni s’intentaran resoldre per acord de les parts i, si aquest acord no fos possible, correspondrà a 
la jurisdicció contenciosa administrativa resoldre les qüestions litigioses d’acord amb la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

I en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni d’adhesió per duplicat, en el lloc i la data 
assenyalats a l’encapçalament. 

 

Jordi Palou-Loverdos Pere Pons Vendrell 

Director del Memorial Democràtic 

 

Alcalde de l’Ajuntament de Subirats” 

 
Del què se’n dóna compte al ple de la corporació perquè en prengui 

coneixement i als efectes escaients. 
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7.-Donar compte de la signatura de l’Addenda al conveni de data 31 de 
març de 2004, entre l’Ajuntament de Subirats i Endesa Distribución 
Elèctrica, S.L. 
 
En data 20 d’abril de 2015 va tenir lloc la signatura de l’Addenda al conveni de data 
31 de març de 2004, entre l’Ajuntament de Subirats i Endesa Distribución Elèctrica, 
S.L. que tot seguit es transcriu: 
 
 
“ADDENDA AL CONVENI DE DATA 31 DE MARÇ DE 2004, ENTRE L’AJUNTAMENT 
DE SUBIRATS I ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, SL. 

 

A Subirats, a  20 d’abril de 2015. 

REUNITS: 

D’una part, la Sr. PERE PONS VENDRELL, Alcalde-President de l’Ajuntament de 
Subirats. Assistit pel Secretari de l’Ajuntament, Sr.Xavier Rodado Honorato. 
I de l’altra, ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U., amb NIF núm. B-
82846817, com a empresa distribuïdora d’energia elèctrica, amb domicili, a l’efecte del 
present contracte, a Barcelona, Avda. Vilanova 12, i en el seu nom i representació el 
Sr. Joan Marc Galimany Bonaterra, amb DNI núm. 77306496-T, com a responsable 
d’explotació de  l’Àrea Penedès- Garraf, amb facultats suficients per aquest atorgament 
segons resulta de l’escriptura autoritzada pel Notari de Madrid, D. Francisco Javier 
Gardeazabal Del Rio, en data 18 de desembre 2013, nº 123 del seu protocol.  
 

Es reconeixen mútuament i recíprocament capacitat legal suficient en la representació 
que ostenten per atorgar i obligar-se en el present acte i 
 

MANIFESTEN: 
 

La intenció de modificar les condicions del conveni referit que es va signar en la data 
indicada 31-03-2004. Se n’adjunta còpia. Mitjançant aquesta addenda. 

 

En data 19-01-2013 es redacta un informe sobre el compliment del conveni en aquesta 
data, que també s’adjunta. D’acord amb aquest informe, per complir els acords del 
conveni de l’any 2.004, Endesa distribución havia d’haver invertit 41.600 euros en 
millora de línies i serveis, dels quals únicament havia actuat en el desmuntatge d’unes 
línies elèctriques aèries a Lavern, entre el carrer Pere Grau i el carrer del Bosc, que 
encara estaven pendents de liquidar econòmicament. (S’adjunta plànol, referència 
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Endesa 0426742/A, on es reflecteix en color groc les línies a desmuntar, i en color 
vermell la línia aèria a instal·lar, per permetre el desmuntatge). 

En data 18-03-2013 es rep un escrit d’Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., indicant 
que els treballs esmentats realitzat a Lavern tenen un cost de 4.458 euros, de manera 
que resta un saldo pendent per fer inversions, de: 

41.600 – 4.458   =   37.142 euros. (S’adjunta aquest escrit). 

ACORDEN: 
 
A la vista de tot el que s’esmenta, es constata que a data 15 de març de 2.015, encara 
no s’han complert íntegrament els acords dels conveni entre l’ajuntament de Subirats i 
Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. de data 31-03-2004, i que per tancar aquests 
acords, cal que Endesa realitzi en el terme municipal de Subirats inversions en la 
millora de línies i servei per un valor de 37.142 euros. Aquestes inversions s’acordaran 
entre la companyia i l’Ajuntament. 

I en prova de conformitat amb el contingut de la present addenda, les parts indicades 
el signen en triplicat exemplar del mateix valor i efecte, al lloc i en la data de 
l’encapçalament.” 
 
 
 

Del què se’n dóna compte al ple de la corporació perquè en prengui 
coneixement i als efectes escaients. 

 
 
 
8.- Aprovar, si escau, un conveni amb Repsol 
 
Per unanimitat dels regidors presents s’acorda ajornar el debat i votació d’aquest 
punt de l’ordre del dia fins a la celebració d’un proper ple. 
 
Prèviament a la votació la sra. Montserrat García va manifestar que considera bàsic 
que s’expliqui molt bé als veïns el fons del conveni proposat i que hi hagi veritable 
participació del conjunt de veïns en la decisió final, definint de no ètic l’hipotecar 
terrenys escolars per a l’ús que el conveni preveu. 
 
El sr. Lluís Ràfols demana no es faci demagògia d’un assumpte que el que vol és 
cercar la possible prestació d’un servei que pot ser beneficiós per al conjunt de la 
població dels nuclis afectats. 
 
La sra. Dolors Morera s’absenta de la sala de plens a les 21:40 minuts i s’hi 
reincorpora a les 21:41 minuts, abans de procedir-se a la votació corresponent. 
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9.- Donar compte del conveni signat entre diversos municipis per a la 
promoció de les entitats i de les activitats culturals i festives i de préstec 
de material. 
 
El passat dia 10 d’abril se signà el conveni que tot seguit es transcriu: 
 
“ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS MUNICIPIS DE LA PALMA DE CERVELLÓ, OLESA 
DE BONESVALLS, SANT CLIMENT DE LLOBREGAT, SANTA COLOMA DE CERVELLÓ, SUBIRATS, 
TORRELLES DE LLOBREGAT I VALLIRANA 

 

A Vallirana, a 10 d’abril de 2015 

REUNITS 

El senyor. Xavier González i Alemany, Alcalde de La Palma de Cervelló, el senyor Enric Ases i Amorós, 
Alcalde d’Olesa de Bonesvalls, el senyor Josep Clariana i Riera, Regidor de Cultura de Sant Climent de 
Llobregat, el senyor Gerard Segú i López, Alcalde de Santa Coloma de Cervelló, el senyor Pere Pons i 
Vendrell, Alcalde de Subirats, el senyor Ferran Puig i Verdaguer, Alcalde de Torrelles de Llobregat i la 
senyora Eva Martínez Morales, Alcaldessa de Vallirana, es reconeixen entre si la capacitat legal 
necessària per suscriure aquest conveni. 

 

1. ANTECEDENTS 
A partir de la realització de diverses reunions entre representants de les regidories de Cultura, Esports 
i Joventut de municipis propers i amb necessitats similars, es va arribar a la conclusió que calia posar 
en marxa les accions necessàries per tal de fomentar la relació i la difusió de les entitats als municipis 
propers per tal de promocionar-les i per a que puguin ampliar la seva activitat fora del seu municipi. 
Això també seria un factor important per a que, amb aquesta ampliació de les activitats de les entitats 
als altres municipis, es complementin amb les associacions d’aquests pobles, amb tipologies i finalitats 
diferents. 

Així mateix també es va arribar a la conclusió que, donada la dificultat en la que els diversos 
Ajuntaments es troben per a fer la difusió de les activitats que organitzen i, per tal d’aconseguir una 
ampliació de l’oferta que permeti optimitzar els recursos, amb la pretensió d’arribar a 
l’autofinançament, caldria establir els canals de comunicació necessaris per tal d’informar i posar a 
l’abast aquestes activitats a tots aquests municipis propers, complementant-se en l’oferta. 

Finalment, i en la línia d’intentar aconseguir la màxima optimització de recursos possible, es va 
acordar dur a terme un protocol de col·laboració que permeti el prèstec, entre els municipis adherits a 
aquest conveni, de material per a la realització d’activitats diverses. 

 

2. PROTOCOL 
Per participar en les diverses línies de col·laboració esmentades serà requisit imprescindible la prèvia 
adhesió per part de cada municipi al present Conveni. 
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En aquesta adhesió, cada municipi haurà d’incloure la relació del material que posa a disposició per a 
prèstec, així com el llistat de les entitats indicant la seva activitat principal i els serveis municipals 
(cursos, tallers i altres activitats). 

 

3. PROCEDIMENT PER A FORMALITZAR L’ADHESIÓ 
Aprovat el present Conveni per acord conjunt entre els municipis de La Palma de Cervelló, Olesa 
de Bonesvalls, Sant Climent de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Subirats, Torrelles de 
Llobregat i Vallirana en sessió de data 10 d’abril de 2015, i donada la publicitat corresponent, els 
tràmits que hauran de seguir-se seran el següents: 

a) Aprovació de l’adhesió al present Conveni, acordada per l’òrgan competent del municipi 
corresponent. L’acord d’adhesió haurà de contenir acceptació expressa de les condicions contemplades 
en aquest Conveni. 
 
b) Aprovació, per part de l’òrgan competent del municipi corresponent, de la relació del material 
que es posa a disposició en aquest Conveni. 
 
c) Notificació dels esmentats acords a la resta d’ajuntaments adherits a aquest conveni 
 
d) La recepció de noves adhesions o baixes d’aquest Conveni i altres incidències, així com la 
notificació d’aquestes a tots els municipis adherits les durà a terme cada any un municipi diferent 
adherit. Per establir l’ordre es farà per consens o sorteig durant la primera reunió tècnica que es 
realitzi després de la formalització d’aquest conveni. Quan hi hagi un nou municipi adherit es posarà 
l’últim de la llista per a participar en aquesta tasca. 
 
 
4. DEPARTAMENT O PERSONA RESPONSABLE DE CADA MUNICIPI ADHERIT 
Tots els ajuntaments adherits al present conveni designaran un departament o persona responsable, 
encarregada de ser interlocutora amb la resta de municipis per a tractar qualsevol dels aspectes 
relacionats amb el mateix (Annex 1). Quan hi hagi un canvi d’aquest interlocutor, l’Ajuntament 
corresponent ho comunicarà a la resta amb el mateix tipus de document (Annex 1) 

 
5. ÀMBITS DE COL·LABORACIÓ 
5.1.  Promoció de les Entitats 
Els ajuntaments adherits a aquest Conveni facilitaran a la resta una relació amb dades de contacte i 
breu explicació del tipus d’activitats de les entitats del seu municipi  (Annex 2). Es fomentarà la relació 
entre entitats de municipis diferents per tal de promoure intercanvis, facilitar la complementarietat i 
incentivar l’obertura més enllà del propi entorn. Els ajuntaments adherits a aquest conveni faran 
difusió de les entitats dels altres municipis pels seus canals de comunicació habituals. 

 

5.2.  Promoció i complementarietat de serveis i activitats periòdiques organitzats pels 
Ajuntaments 
S’establirà un protocol de comunicació entre els ajuntaments adherits a aquest Conveni per tal que 
facilitin a la resta la informació relativa als serveis i activitats que regularment i periòdica organitzin 
com ara cursos, tallers, escoles, etc. 
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Aquesta promoció i complementarietat es planteja tant per a que ciutadans i ciutadanes de tot els 
municipis estinguin informats i, per tant, puguin accedir a aquests serveis i activitats com per facilitar 
que les empreses i professionals que els realitzen tinguin la possibilitat de prestar els seus serveis en 
altres localitats. 

5.3. Promoció de les activitats culturals i festives 
S’establirà un protocol de comunicació entre els ajuntaments adherits a aquest Conveni per tal que 
facilitin a la resta la informació de les activitats culturals i festives del seu municipi per tal de 
promocionar-les i posar-les a l’abast més enllà dels límits de la seva localitat. 

5.4. Promoció d’activitats conjuntes 
Es fomentarà la realització d’activitats organitzades conjuntament per dos o més municipis adherits al 
present conveni. 

5.5. Préstec gratuït de material entre municipis 
 
5.5.1. Objecte  
5.5.2. Préstec gratuït, entre els municipis que hagin acordat la seva adhesió al present Conveni, del 
material que es detalla a les relacions annexes que es podran actualitzar en la forma prevista en la 
clàusula segona. 
La recepció de les actualitzacions de les relacions de materials les durà a terme cada any un municipi 
diferent adherit escollit tal i com s’indica eb el punt 3. a) d’aquest conveni. 

5.5.3. Material susceptible de préstec 
   Tots els municipis adherits a aquest Conveni hauran d’aportar les relacions de 
material que posen a disposició de la resta d’ens locals (Annex 3). Tot el conjunt d’aquestes relacions 
és el material susceptible de préstec. 

Quan un municipi adherit cregui convenient modificar la relació del material aportat a aquest Conveni, 
tant sigui per afegir-ne com per  eliminar-ne haurà de notificar-ho a tots els ajuntaments adherits i a 
l’Ajuntament que en aquell moment sigui l’encarregat de centralitzar aquestes incidències. 

5.5.4. Formalització i efectivitat del préstec 
Un cop formalitzada l’adhesió al present Conveni, començarà la seva efectivitat, essent necessària la 
complimentació del full de sol·licitud del material, tantes vegades com es necessiti disposar d’aquest 
material. 

La sol·licitud del préstec es farà utilitzant el model que apareix en l’annex 4 i es farà arribar pels 
mijans habituals al municipi propietari del material, no abans de dos mesos de la cessió. Haurà d’estar 
signada per l’Alcalde/ssa de l’Ajuntament o pel Regidor corresponent. 

L’Ajuntament sol·licitant haurà de recollir el material prestat i retornar-lo al lloc on indiqui 
l’Ajuntament propietari que ho haurà de comunicar en el moment de confirmar el préstec. 

El transport i els operaris necessaris per a la recollida, instal·lació, retirada i retorn dels materials, 
seran a càrrec de l’Ajuntament sol·licitant.  

En el moment en que hi hagi una actualització que suposi una variació en les relacions de materials 
annexes, es comunicarà a tots els Ajuntaments adherits al present Protocol. 
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5.5.4. Obligacions i responsabilitats dels municipis sol·licitants i dels municipis propietaris 

5.5.4.1.L’Ajuntament sol·licitant haurà de designar un representant que faci d’interlocutor amb 
l’Ajuntament propietari per a qualsevol qüestió que es pugui plantejar en relació al material prestat. 

5.5.4.2. L’Ajuntament propietari del material haurà de designar un representant que faci 
d’interlocutor amb l’Ajuntament sol·licitant per a qualsevol qüestió que es pugui plantejar en relació al 
material prestat. 

5.5.4.3. L’Ajuntament sol·licitant del material s’obliga a: 

- Assumir de forma exclusiva qualsevol responsabilitat que es pugui produir derivada de l’ús del 
material cedit. 

- Tenir cura del material cedit, així com de la seva reparació cas que es produeixi un deteriorament 
greu del mateix. 

- Retornar el material prestat en perfecte estat i, en tot cas, en el mateix estat en que li va ser lliurat. 

- Realitzar la sol·licitud del material amb l’antel·lació necessària per confirmar la disponibilitat i 
aconseguir una bona coordinació amb l’Ajuntament propietari. 

 

5.5.4.4.- L’Ajuntament propietari del material cedit, per la seva part, s’obliga a: 

 - Facilitar el material en condicions adequades per al seu us. 

- Donar les indicacions i assessorament necessari a l’Ajuntament sol·licitant per al bon us del 
material. 

 - Comprometre’s a mantenir l’acord de cessió, un cop acceptada la mateixa. 

 

5.5.5 Finançament 

Tots els préstecs de material tenen caràcter gratuït. 

Tot i així, totes les despeses de transport i personal necessari per a la recollida, instal·lació, retirada i 
rertorn del material, anirà a càrrec de l’Ajuntament sol·licitant. 

 

6. Coordinació i seguiment del conveni 
Es durà a terme, com a mínim, una reunió tècnica cada any per tal de realitzar la coordinació i 
seguiment del conveni a la qual assistiran els representants que designi cada ajuntament adherit. 
Aquesta reunió es farà durant el mes d’octubre de cada any i la convocarà el municipi que durant 
aquell exercici s’encarregui de la gestió de l’expedient amb la recepció de noves adhesions o baixes i 
altres incidències.  

Es podran realitzar altres reunions extraordinàries sempre que ho sol·licitin un mínim de dos terços 
dels municipis adherits a aquest conveni. 
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7. Vigència 
La vigència del present Conveni abastarà l’any 2015, podent-se prorrogar per períodes iguals, sempre 
que no variïn les condicions especificades en aquest Conveni, i mentre no es denunciï per acord exprés 
de qualsevol de les parts. 

En aquest sentit es realitzarà, com a mínim, una reunió anual amb responsables tècnics i polítics de 
tots els Ajuntaments adherits per tal de valorar el funcionament d’aquest Conveni així com per a 
proposar les millores i canvis que es creguin convenients. 

8. Extinció 
Els Ajuntaments adherits al present Conveni podran, en tot moment, desvincular-se del mateix. 

Aquesta desvinculació requerirà un acord del mateix òrgan que va aprovar l’adhesió al Protocol. 

En tot cas, aquesta desvinculació no podrà ser efectiva mentre hagi un lliurament de material pendent 
de retorn amb la implicació de l’Ajuntament que vol desvincular-se d’aquest Protocol. 

 

ANNEXOS 

- Comunicació departament o persona responsable (Annex 1) 
- Relació d’entitats amb dades i tipus d’activitat (Annex 2) 
- Relacions dels materials disponibles de tots els Ajuntaments adherits (Annex 3) 
- Model de sol·licitud de material (Annex 4). 

I perquè així consti, signen aquest acord en el lloc i data indicats a l’encapçalament 

 

Xavier González i Alemany  
Alcalde  
Ajuntament de La Palma de Cervelló 
 
Enric Ases i Amorós     Josep Clariana i Riera  
Alcalde       Regidor de Cultura 
Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls   Ajuntament de Sant Climent de Llobregat 
 
 
Gerard Segú I López      Pere Pons I Vendrell 
Alcalde       Alcalde 
Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló  Ajuntament de Subirats 
 
 
 
Ferran Puig i Verdaguer     Eva Martínez Morales 
Alcalde        Alcaldessa 
Ajuntament de Torrelles de Llobregat    Ajuntament de Vallirana” 
 
 
 

Del què se’n dóna compte al ple de la corporació perquè en prengui 
coneixement i als efectes escaients. 
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10.- Donar compte de l’alteració de límit de terme entre els municipis de 
Gelida i Subirats 
 
Antecedents 

El Ple de la Corporació de l’Ajuntament de Gelida, en sessió de 2 d’octubre de 2012, 
va aprovar per unanimitat: 

- l’inici de l’expedient d’alteració del terme municipal de Gelida amb el terme 
municipal de Subirats en allò que afecta als límits de la urbanització Martivell, Tercer i 
Quart Polígons, i la Urbanització Casablanca i en un tram de sòl urbanitzable. 

- que l’instructor de l’expedient d’alteració de les línies de terme entre els municipis 
de Gelida i Subirats sigui l’Ajuntament de Gelida. 

 - Comunicar l’acord a l’Ajuntament de Subirats i sotmetre a informació pública, per 
un període de 60 dies, i comunicar-ho a la Direcció General d’Administració Local. 

- Finalitzat el tràmit anterior, sotmetre l’expedient, juntament amb les al.legacions 
presentades, a informe de l’Ajuntament de Subirats, del Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès i de la Diputació de Barcelona, en a seva condició d’ens afectats. 

El Ple de la Corporació de l’Ajuntament de Gelida, en sessió de 16 de juliol de 2013, 
va aprovar per unanimitat: 

- Aprovar per segona vegada la iniciació del procediment d’alteració dels termes 
municipals de Gelida i Subirats, d’acord amb la memòria justificativa de la 
concurrència dels supòsits i dels requisits d’alteració de termes municipals que s’ha 
elaborat a l’efecte, tal i com estableix l’article 17.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. Aquesta alteració es fa extensiva al conjunt de la línia de terme entre els 
municipis de Gelida i Subirats, tot i que només es procedeix a la modificació en 
sectors de sòl urbà que cal regularitzar i reconèixer la resta de límit entre els dos 
municipis en base a la delimitació presentada per la Direcció General d’Administració 
Local. 

- Acordar que l’instructor de l’expedient sigui l’Ajuntament de Gelida. 

- Comunicar l’acord a l’Ajuntament de Subirats i sotmetre a informació pública, per un 
període de 60 dies, i comunicar-ho a la Direcció General d’Administració Local en el 
termini màxim de quinze dies. 
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- Finalitzat el tràmit anterior, sotmetre l’expedient, juntament amb les al.legacions 
presentades, a informe de l’Ajuntament de Subirats, del Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès i de la Diputació de Barcelona, en a seva condició d’ens locals afectats. 

El Ple de la Corporació de l’Ajuntament de Subirats, en sessió de 24 de març de 2014, 
va acordar  mostrar la conformitat amb la proposta d’alteració de termes presentada 
per l’Ajuntament  de Gelida i que es recull gràficament en l’expedient administratiu 
que es tramita amb aquest objecte. 

El dia 10 de febrer de 2015 es registre d’entrada un certificat de la secretària de la 
Comissió de Delimitació Territorial en el que comunica que el Ple d’aquesta comissió, 
en sessió ordinària celebrada el dia 28 de gener de 2015, va adoptar l’acord de 
“informar favorablement l’expedient d’alteració de termes entre els municipis de 
Gelida i de Subirats, d’acord amb el plànol a escala 1:5.000 que s’acompanya com 
annex”.  L’ajuntament de Subirats introduirà la nova delimitació de terme en la 
modificació puntual del POUM que s’està tramitant i de la qual s’ha demanat informe a 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 

 
Del què se’n dóna compte al ple de la corporació perquè en prengui coneixement i 

als efectes escaients. 
 
 
11.- Aprovar, si escau, la recepció de les obres d’urbanització del polígon 
d’actuació de Lavernó 
 
Antecedents 

Obres d’urbanització 

El Ple de la Corporació, el dia 18 de maig de 2011, va acordar la recepció de les obres 
d’urbanització del polígon Lavernó condicionada a l’execució d’un seguit 
d’intervencions a l’obra, a completar el projecte “as-build” presentat, a donar accés a 
la zona verda, a adequar els itineraris de vianants i a portar documentació 
acreditativa del compliment d’alguns requisits tècnics de l’obra. 

El Ple de la Corporació, el dia 17 de desembre de 2012, va procedir a la recepció de 
les obres, ja que s’havien complert les condicions fixades al Ple del dia 18 de maig de 
2011. 

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 16 de juliol de 2014, acorda retornar l’aval 
dipositat per garantir la bona execució de les obres d’urbanització, en base a que ja 
ha passat més d’un any de l’acabament de les obres i que s’han complert les 
condicions imposades. 
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El dia 20 de desembre de 2014 es fa una inspecció al polígon per determinar l’estat 
de conservació de les obres d’urbanització. S’indica als representants de la Junta de 
Compensació que caldrà fer un seguit d’actuacions per deixar definitivament les 
obres acabades. 

El dia 13 de febrer de 2015, l’enginyer i arquitecte municipals fan una visita al polígon 
per verificar el seu estat i comprovar si s’han fet les intervencions que en l’anterior 
visita es van suggerir. Es verifica que s’han eliminat els guals existents, que en la 
seva major part havien estat arrencats pel pas dels camions, que s’han tornat a 
col·locar els trams de cable de coure que s’havien robat i que s’ha netejat l’herba dels 
carrers i vores.  

Junta de compensació i entitat urbanística de conservació  

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 9 de novembre de 2011, va 
aprovar inicialment els Estatuts per a la transformació de la Junta de compensació del 
Polígon d’actuació V, Industrial Lavernó, en Junta de conservació. Aquest acord es va 
publicar i es va notificar a les persones interessades. 

El dia 8 de maig de 2012 la societat ADIF presenta un escrit de resposta a la 
comunicació de l’aprovació inicial dels estatuts per a la transformació de la Junta de 
Compensació del Polígon d’actuació V Industrial Lavernó en Junta de conservació. En 
aquest s’esmenta que no van intervenir en cap dels processos de repartiment de 
beneficis i càrregues tot i ser propietaris de finques incloses al sector, i, entre d’altres 
conclusions, afirmen que cal que siguin tinguts en compte en el repartiment de 
beneficis i càrregues. 

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 9 de maig de 2012, va aprovar 
definitivament els Estatuts per a la transformació de la Junta de compensació del 
Polígon d’actuació V, Industrial Lavernó, en Junta de conservació. Aquest acord es va 
publicar i es va notificar a les persones interessades. 

També es va acordar trametre una còpia de l’acta de recepció de les obres i una 
certificació acreditativa del fet de que s’han complert els requisits de transformació 
previstos en els estatuts al Registre d’entitats urbanístiques col·laboradores per a la 
inscripció de la transformació de la junta de compensació en junta de conservació, 
segons article 204. 2 del RLUC).  

El dia 1 de març de 2013 el senyor Carlos Bencomo Ensesa, en representació de la 
Junta de Conservació del Polígon  d’Actuació Industrial Lavernó, presenta una 
escriptura de transformació de la Junta de compensació en Junta de conservació de 
data 22 de febrer de 2013 i demana es tramiti la seva inscripció al Registre 
d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores de la Generalitat. 
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El dia 12 de maig de 2014 es signa un conveni entre les societats Noya Lavernó SA 
i ADIF en el qual es reconeix a aquesta darrera uns drets de participació en la 
distribució de beneficis i càrregues del sector, els quals es concreten, així com el 
compromís de NOYA LAVERNÓ SA de tramitar davant l’ajuntament de Subirats una 
operació jurídica complementària al projecte de reparcel·lació aprovat 
definitivament. 

Ateses les consideracions fetes per l’Arquitecte municipal al seu informe de data 9 
d’abril de 2015 que tot seguit es transcriuen: 

“1. L’article 8 dels Estatuts per a la transformació de la Junta de Compensació del 
Polígon d’Actuació V, Industrial Lavernó, en Junta de Conservació esmenta: 

D’acord amb les determinacions de les BASES D’ACTUACIÓ DE LA JUNTA DE 
COMPENSACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ V “INDUSTRIAL LAVERNÓ” la 
duració de l’entitat serà d’un màxim de DOS ANYS des de la cessió i recepció 
per l’Ajuntament de Subirats de les obres d’urbanització un cop finalitzades. 

Les obres van ser recepcionades pel Ple Municipal de 18/05/2011 amb condicions. Les 
condicions relatives als elements d’obra i serveis urbans van ser acceptades com a 
acomplertes pel Ple Municipal de 17/12/2012, de manera que han passat ja dos anys 
des de la data en que es va acceptar l’obra recepcionada. 

També han passat més de dos anys des de la data de la transformació de la de 
Compensació en Junta de Conservació. 

2. L’article 131.5 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, esmenta: 

En el supòsit regulat per aquest article, si la conservació de les obres i de les 
instal·lacions de la urbanització és obligatòria, l’ajuntament pot acordar d’ofici, a 
partir del moment que li són lliurats, la constitució d’una entitat urbanística de 
conservació, que substitueix la persona propietària única inicial o la junta de 
compensació pel que fa a l’obligació de conservació. En finir el termini obligatori 
de conservació, s’ha de repetir el procediment de lliurament i recepció de les 
obres i les instal·lacions de la urbanització per l’administració competent. 

En aquest cas caldrà signar de nou una acta de lliurament i recepció de les obres i 
instal·lacions de la urbanització.  

3. Les aigües residuals del sector es condueixen cap a una estació de bombeig que 
les envia a la depuradora de Sant Sadurní d’Anoia. A aquestes instal·lacions també 
hi arriben les aigües del polígon del Molí del Racó, al terme municipal de Sant 
Sadurní d’Anoia. Les despeses generades per aquestes instal·lacions són 
compartides entre els dos polígons.” 
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Atès que les obres d’urbanització van ser recepcionades en data 17 de desembre de 
2012, que s’ha procedit a la seva conservació per part de la Junta de Conservació 
del polígon d’actuació Industrial Lavernó, que han passat més de dos anys des de la 
constitució de la Junta de Conservació, els fixats com a màxim per a la seva 
duració, i que les obres han estat lliurades en bon estat de conservació es proposa 
al Ple de la corporació l’adopció dels següents ACORDS; 

Primer.- Procedir a la recepció de les obres i instal·lacions del polígon, d’acord amb 
les determinacions de l’article 131.5 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya. A aquest efecte es signarà  l’acta de lliurament i recepció de les obres i 
instal·lacions de la urbanització que s’adjunta.  

Segon.- Notificar el present acord a la Junta de Conservació del Polígon 
d’Actuació V “Industrial Lavernó. 
 
 

La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents 
 

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

La sra. Dolors Morera posa en coneixement del ple que en aquest polígon s’ha 
acumulat molta brutícia, que hi ha un imbornal trencat a prop de la rotonda gran i 
s’hi hauria d’arranjar perquè si no l’ajuntament podria tenir peticions de 
responsabilitat patrimonial; en fa esment que el fet que hi aparquin camions de 
gran tonatge a les nits podria explicar en part les raons de la brutícia del lloc i que 
l’ajuntament hauria de tenir cura també que al costat hi ha bosc i el risc d’incendi 
és alt. 
 
El sr. Lluís Ràfols considera que no només la raó de la brutícia rauria en els 
camioners sinó també en una sèrie de ciutadans de Sant Sadurní d’Anoia que no 
respectarien les seves obligacions cíviques . 
 
El sr. Alcalde manifesta que hi ha en tràmit dues llicències d’obres en el sector – 
per a una benzinera i per a una nau – que podrien significar un pal.liatiu a la 
brutícia acumulada i pel que fa a l’imbornal creu, si tots els grups municipals hi 
estan d’acord, que l’ajuntament podria arreglar-lo. 
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12.- Aprovar, si escau, l’inici de l’expedient de recuperació del camí públic 
de de la Salada, C-243 Sant Sadurní-Vilafranca. 
 
Les entitats locals poden recobrar per si mateixes la tenença dels seus béns de 
domini públic en qualsevol moment, tal com estableix entre altres l’article 227.3 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de Règim local de Cartalunya. A aquests efectes, el Reglament de 
Patrimoni dels ens locals de Catalunya, en els seus articles 147 i 148, estableix que 
és necessari impulsar un expedeint administratiu contradictori, amb audiència dels 
interessats, en el qual s’ha d’acreditar la possessió administrativa del bé i la 
pertorbació d’aquesta, atorgant als ajuntaments el privilegi de la recuperació d’ofici 
i habilitant-los per utilitzar tots els mitjans compulsoris admesos legalment.  
 
Fa uns dies els serveis tècnics municipals advertiren que sobre el camí públic de la 
Salada a Can Batista s’havia col.locat una cadena que barrava el pas al trànsit de 
persones i vehicles i que, a més a més, s’havia procedit a llaurar el camí. Per raons 
de màxima urgència, el sr. Alcalde de la corporació dictà el decret 45/2015 exigint 
del responsable de la pertorbació en la tenença d’aquest bé demanial de 
l’ajuntament la retirada en un termini màxim de 24 hores de la cadena col.locada i 
de restaurar el ferm del camí al seu estat original, advertint-lo que si no ho feia, 
serien els serveis municipals els encarregats, mitjançant execució subsidiària, de 
fer-lo a càrrec de subjecte obligat. 
 
Finalment, el passat dia 17 d’abril i atès que l’obligat no havia procedit a executar 
el requerit en el decret abans esmentat, els serveis de la brigada municipal d’obres 
acompanyats per l’agutzil i vigilant municipal escometeren la retirada de la cadena, 
l’anivellament del ferm i l’estesa d’una capa de 5 cms. de tot-u artificial, del què el 
propi agutzil aixecà acta-informe que obra a l’expedient. 
 
L’acreditació del caràcter demanial del camí així com el cost que ha suposat 
l’actuació municipal efectuada davant l’incompliment del subjecte obligat queda 
palesada en l’informe emès  el dia 21 d’abril per l’arquitecte municipal que tot 
seguit es transcriu: 
 

“Titularitat del camí de La Salada a Can Batista 

El camí que uneix el Nucli de Can Batista amb la masia de La Salada, conegut com a 
camí de La Salada a Can Batista, és de titularitat pública, segons consta als plànols de 
cadastre des de l’any 1934 fins als actuals. 

L’any 1997 es va realitzar un projecte de  condicionament de la carretera C-243 entre 
Sant Sadurní d’Anoia i Vilafranca del Penedès que afectava al camí. L’any 1998 es van 
ocupar els terrenys afectats i l’any 1999 es van executar les obres.  
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El camí de La Salada a Can Batista es va desviar en un tram d’aproximadament 80 
metres, situant-se paral·lel a la carretera. Aquest tram de camí és de titularitat 
pública, segons consta a l’informe de data 2 d’octubre de 2013 del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Direcció de serveis, Subdirecció General de 
Projectes i Expropiacions. En aquest informe es conclou que “El camí que transcorre 
paral·lel a la carretera C-243 es va expropiar mitjançant el projecte MB97017” i que 
“L’empresa DERACER S.L. va ser indemnitzada per l’expropiació del camí”. 

Des de l’any 1999 en que es van executar les obres de condicionament de la carretera 
C-243 el tram de camí ha estat obert i utilitzat com a pas públic.  

Actuacions recents sobre el camí de La Salada a Can Batista 

El dia 15 d’abril el vigilant municipal presenta un informe en el qual esmenta que el 
camí d’entrada a les Caves Bertha per la carretera C-234 ha estat fet malbé (llaurat) i 
tancat. Adjunta fotografies de l’estat actual. 

A rel d’aquest fet, el mateix dia 15 d’abril, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 45/15 es 
notifica a l’empresa DERACER S.L. l’obligació de restituir el tram de camí modificat al 
seu estat anterior, advertint que si en el termini de 24 hores no s’ha deixat lliure el 
pas, l’ajuntament podrà fer l’actuació i repercutir les despeses al subjecte de 
l’actuació esmentada. 

El dia 17 d’abril de 2014 el vigilant municipal informa que fins a les 10,05 hores no 
s’ha personat cap persona al lloc i que s’ha procedit a restituir el pas del tram de camí 
inhabilitat. Aquesta actuació ha consistit en desclavar els pals situats a la part central 
del camí, a anivellar el ferm en una amplària de pas de 3 metres, a compactar el 
terreny i a estendre una capa de 5 cm de tot-ú. Les obres executades es valoren en 
500 €.” 

  
En base a l’expressat, es proposa al ple de l’ajuntament l’adopció del següent 
acord: 
 
PRIMER.- Ratificar en tots els seus termes el decret d’alcaldia 45/2015 i procedir al 
cobrament de les despeses derivades de l’actuació que, a través de l’anomenada 
execució subsidiària, ha tingut que fer l’ajuntament mitjançant els serveis de la 
brigada municipal. 
 
SEGON.- Estudiar la possibilitat d’iniciar uns expedients d’infracció urbanística i 
sancionador per l’actuació duta a terme per l’empresa Deracer S.L. com a 
responsable i autora de la pertorbació en la utilització del camí públic esmentat 
objecte del present acord. 
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QUART.- Notificar aquest acord a la interessada, als serveis de l’àrea de Territori de 
la corportació i a la Intervenció municipal. 
 
 
 

La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents. 
 
En el torn d’intervencions es produiren les que, en síntesi, a continuació es 
transcriuen: 

La sra. Dolors Morera manifesta que va ser un error de l’ajuntament permetre que 
es construís una cava en aquest indret, per l’afectació paisatgística i per les 
dificultats d’accessibilitat sobretot per als camions; afegeix que ha parlat amb els 
veïns i considera que l’actuació de Deracer no ha estat correcta com tampoc ha 
estat correcte l’actuació de Caves Bertha en tot el que significa la senyalització del 
seu negoci a prop de la carretera o dins el nucli de Can Batista. Que el que diu no 
és anar en contra de ningú però sí posa de manifest la realitat del que està succeint 
a Can Batista. Finalment, considera que el sr. Alcalde, que a més a més és 
arquitecte, no hauria d’haver permès mai la construcció de les caves Bertha perquè 
s’ha destruït un paisatge de la plana de Can Batista que era molt bell. 
 
El sr. Alcalde manifesta que l’expedient de l’obra de caves Bertha ja era engegat 
quan l’equip de govern actual assumí la gestió de l’ajuntament i que no es va aturar 
certament; que tots els informes sectorials eren favorables a la construcció i que hi 
va recaure també l’aprovació de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 
Haver actuat en contra d’aquesta aprovació podria haver comportat una possible 
prevaricació, encara que reconeix que la normativa d’aplicació ha est molt laxa i ha 
donat aquest resultat, que a ell personalment tampoc no li agrada. Hi afegeix que 
es farà una inspecció de la col.locació de la senyalització de caves Bertha i, si cal, 
s’obriran els expedients sancionadors corresponents. 
 
La sra. Carme Riba manifesta que els camions no poden passar per Can Batista. 
 
El sr. Ràfols manifesta que els cellers de Subirats ja varen manifestar en el seu dia 
que les caves no s’havien de construir a prop dels nuclis de població ni a prop de 
polígons industrials i sí incardinades dins el món de les vinyes; el problema de 
caves Bertha té una doble problemàtica: la de l’accessibilitat i la de la integració al 
paisatge de la construcció.  
 
El sr. Carbonell considera que és correcta l’actuació de l’ajuntament pel que fa a la 
defensa d’un camí públic i que serà un exemple a futur. 
 
La sra. Carme Riba proposa iniciar un expedient sancionador per la instal.lació dels 
senyals informatius sense permís per part de caves Bertha. 
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13.- Aprovar, si s’escau, la convocatòria pels 2ns Premis Castell Subirats 
 
El Ple de la Corporació va aprovar en data 5 de maig de 2014 la creació i 
atorgament dels Premis Castell de Subirats. 

Des de l’equip de govern es proposa la segona convocatòria d’aquests premis, uns 
guardons que es creen amb la voluntat de reconèixer les persones, col·lectius, 
entitats i societats que es distingeixen pels seus triomfs, aportacions a la vida 
col·lectiva o que traspassen amb el seu bon treball les fronteres locals, així com 
aquells que divulguen el nom, la història i la vida del municipi.  

Aquests premis serveixen alhora per donar rellevància a la recuperació i posada en 
valor de la cultura local, fomentant així la conscienciació del valor que té el segell o 
la marca “Subirats” per a tots nosaltres i pels pobles d’arreu. 

L’acte que s’ha previst es duria a terme el proper dissabte 2 de maig de 2015 
d’11.30 a 14 h a la Pista Poliesportiva d’Ordal d’acord al següent programa:  

11.30 h. Plantada de gegants de les colles geganteres de Subirats 

12.30 h. Actuació de les colles geganteres de Subirats 

13.00 h. Parlaments institucionals  

             Lliurament dels 2ns Premis Castell de Subirats 

             Lliurament d’obsequis  

13.30 h. Piscolabis per als assistents 

 

Els guardonats dels 2ns Premis Castell de Subirats serien: 

- Vídua de Luis M. Hernández, per la divulgació de la llengua esperanto  

- Agrupació Folklòrica d’Ordal, pel seu 50è aniversari  

A banda dels guardonats, es lliurarien obsequis a tots els fundadors de l’Agrupació 
Folklòrica d’Ordal. 

Per tot el que s’ha exposat, proposo al Ple l’adopció del següent ACORD: 

ÚNIC.- Aprovar la convocatòria als 2ns Premis Castell de Subirats, que es duran a 
terme el proper 2 de maig de 2015 a la Pista Poliesportiva d’Ordal. 
 

La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents. 
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14.- Aprovar, si escau, el projecte modificat de l’estació depuradora de 
Cantallops. 
 
La Junta de Govern Local reunida en sessió ordinària de data 29 d’octubre de 2014 
va acordar aprovar, prèviament a l’informe que es transcriu, a continuació el 
“Projecte de la nova depuradora d’aigües residuals a Cantallops” redactat per Philae 
Enginyeria de Projectes, per un import de 324.800,25 € més 68.208,05€ 
corresponents al 21% d’IVA. De l’acord pres, es va donar compte a la sessió 
ordinària del Ple de la corporació celebrada el dia 17 de novembre de 2014. 

A la vista de l’informe emès per l’Enginyer municipal en data 22 d’abril de 2015, 
que es transcriu a continuació: 

“ANTECEDENTS 

L'any 2.013 es va redactar la Memòria valorada de l'estació depuradora d'aigües 
residuals  (EDAR) de Cantallops, que es va presentar al PUOSC, que la va incloure 
per a l'any 2.014. Els va preveure recollir totes les aigües residuals abocades al 
nucli de Cantallops, tan per la vessant Nord, com per la vessant Sud, i tan pel 
terme municipal d'Avinyonet del Penedès, com pel terme municipal de Subirats, i 
conduir-les al torrent de Cantallops, on aboquen actualment les del vessant Sud 
dels dos termes municipals. 

La Memòria valorada de referència calculava la participació que hauria de tenir cada 
ajuntament per afrontar el cost d'aquesta obra, en funció del nombre d'habitants 
beneficiats de cada municipi. Els dos ajuntaments es van posar d'acord en tramitar 
l'encàrrec del projecte executiu de la depuradora, i en que tots els tràmits es 
portessin des de l'ajuntament d'Avinyonet, tota vegada que els terrenys on es va 
preveure que s'ha d'ubicar la estació depuradora estan en el seu terme municipal, i, 
també perqué a aquest ajuntament li toca afrontar el percentatge més alt dels 
costs a repartir. 

Un cop inclosa aquesta actuació en el PUOSC es va acordar encarregar el projecte 
de l'EDAR a l'enginyeria Philae, perque era l'enginyeria que ha dissenyat l'EDAR 
d'Alió, que és el model de depuració que es va escollir per a aquesta actuació. Els 
dos ajuntaments es van posar d'acord en aquest punt i van fer l'encàrrec de 
redacció. 

Redactat el projecte, es va aprovar inicialment pel Ple de l’Ajuntament d’Avinyonet 
del Penedès , en sessió del dia 23 d’octubre de 2.014, i pel Ple de l’Ajuntament de 
Subirats, en sessió del dia 17 de novembre de 2.014. El Pressupost d’Execució per 
Contracte d’aquest projecte era de 324.800,25 euros + IVA. Posteriorment es va 
sotmetre a un període d’informació pública durant trenta dies. 

AL·LEGACIONS: Durant ‘esmentat període d’informació pública es van presentar 
dues al·legacions a l’Ajuntament de Subirats, i dues més a l’Ajuntament 
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d’Avinyonet del Penedès, una de les quals era repetida o comuna pels dos 
ajuntaments.. 

1.- De la Sra. Marta Ruiz Ysalgué (RE de 10-12-14 à Avinyonet i RE de 12-12-14 a 
Subirats), al·legant que en el terreny projectat, prop del nucli urbà i d’alguns 
habitatges de Cantallops, la nova EDAR crearia impacte ambiental, impacte visual, 
i, en el cas de possibles falles en el sistema, es podrien produir episodis episodis de 
mals olors, plagues d’insectes, presència de rates i rosegadors, ..., en una zona 
molt propera als habitatges de Cantallops. Per aquestes raons, la Sra. Ruiz Ysalgué 
ve demanar el canvi d’ubicació de l’EDAR, suggerint un altre terreny de 
característiques molt similars, ubicat al costat del mateix torrent, a uns 350 m. 
aigües avall, suficientment allunyat dels habitatges per minimitzar els possibles 
perjudicis que podria causar l’EDAR en la ubicació prevista en el projecte. 

2.- Per part del Sr. Joan Marcé Casas (RE de 12-12-2014), a l’Ajuntament de 
Subirats, demanant una petita modificació en el traçat de col·lector projectat del 
costat Nord del sector de Subirats, que es va projectar per una finca privada, 
actualment dedicada al conreu de presseguers, en el sentit de projectar el col·lector 
pel límit de la finca més proper a la carretera N-340, per facilitar una hipotètica 
futura concentració de finques. 

3.- Per part del Sr. Joan Marcé Casas es va formular a l’Ajuntament d’Avinyonet un 
suggeriment verbal, indicant que el clavegueram del sector més occidental de la 
part del nucli ubicada al costat Sud de la N-340 (tots els habitatges situats a l’Oest 
de la Plaça Nova), actualment tenen un sistema de clavegueram desconnectat de la 
resta, que aboca a llera pública de manera independent. Sol·licitava a l’ajuntament 
d’Avinyonet l‘ampliació del sistema de clavegueram per tal que es realitzés la 
connexió d’aquesta branca amb el col·lector corresponent, per garantir que tota 
l’aigua residual del nucli arribava a l’EDAR. 

L’ajuntament d’Avinyonet del Penedès va entendre que calia recollir l’al·legació i el 
suggeriment presentats, ja que tenien fonament i eren justificats, i que calia 
modificar el projecte, traslladant la ubicació de l’EDAR al terreny proposat an 
l’al·legació de la Sra. Ruiz Ysalgué, que reuneix totes les condicions requerides per 
a aquesta ubicació. (Es remarca que els terrenys projectats per a la ubicació de 
l¡’EDAR, tan en el primer projecte com en el modificat, estan en el terme municipal 
d’Avinyonet del Penedès). Així mateix, va decidir que el projecte també incorporés 
l’ampliació de la xarxa de sanejament de Cantallops, sector Avinyonet, de manera 
que es recolleixin totes les aigües residuals, i es condueixin fins a l’EDAR. 

D’altra banda, també  s’ha atès l’al·legació del Sr. Marcé Casas a Subirats, 
desplaçant el col·lector indicat al límit de la finca més proper a la N-340, ja que, en 
qualsevol cas cal col·locar-lo en aquella finca, i la modificació pràcticament no 
genera costs addicionals. 

Acceptades les al·legacions i el suggeriment , i vist que el desplaçament de la 
ubicació de l’EDAR suposava una modificació substancial del contingut i del 
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pressupost projecte aprovat inicialment, es va encarregar a la mateixa enginyeria 
(Philae) la redacció del projecte modificat en el sentit indicat. 

PROJECTE MODIFICAT 

Philae ha presentat el projecte de l'EDAR de Cantallops, que és l'objecte d'aquest 
informe. Aquest projecte contempla : 

- La modificació de la traça del col·lector de Subirats, costat Nord de la N-340, 
passant-la a l’altre límit del camp de presseguers. 

- La connexió del sistema de sanejament del costat Oest de la Plaça Nova al 
col·lector corresponent del sector d’Avinyonet. 

- La construcció del sistema de col·lectors i una estació de bombeig d'aigües 
residuals, que permeten concentrar en un sol col·lector  els quatre 
abocaments actuals restants del nucli de Cantallops, i portar totes les aigües 
residuals a l'EDAR projectada. 

- La depuradora projectada, ubicada en el terreny proposat en l’al·legació de la 
Sra. Ruiz Ysalgué, 350 m. aigües avall de la ubicació prevista inicialment, té 
les característiques adients per a que l'aigua depurada assoleixi els 
paràmetres de qualitat exigits per la legislació vigent per autoritzar-ne 
l'abocament a la llera pública (el torrent de Cantallops). 

Es fa constar que el projecte presentat és la modificació del projecte aprovat 
inicialment, que havia desenvolupat a nivell de projecte executiu la Memòria 
Valorada presentada al PUOSC, i que manté la mateixa filosofia i els mateixos 
objectius: 

- modifica la traça del col·lector de Subirats, costat Nord de la N-340, passant-
la a l’altre costat del camp de presseguers, recollint l’al·legació presentada pel Sr. 
Marcé Casas 

- amplia la xarxa de clavegueram de la part d’Avinyonet, recollint les aigües 
del sector del costat Oest de la Plaça Nova, connectant-les al sistema general 
existent de clavegueram d’Avinyonet (Cantallops, sector al Sud de la N-340). 
Aquesta ampliació incorpora la implantació d’una segona estació de bombeig 
prefabricada. (A més de la ja projectada inicialment, que té més volum). 

- concentra totes les aigües residuals del nucli de Cantallops, que actualment 
s'aboquen en cinc punts diferents (tres d'Avinyonet i dos de Subirats, i dos al 
vessant Nord i tres al vessant Sud) en un sol col·lector paral·lel al torrent de 
Cantallops, que anirà a desguassar a l'EDAR projectada. 
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- el sistema de col·lectors projectats requereix la construcció d'una estació de 
bombeig, on desguassaran els dos col·lectors del vessant Nord, i creuar el tub 
d'impulsió per sota la N-340 amb una perforació horitzontal dirigida. 

- l'EDAR projectada és del sistema previst per la Memòria Valorada presentada 
al PUOSC: un sistema de desbast de sòlids gruixuts mitjançant una reixa, tot seguit 
dues fosses sèptiques anaeròbiques (o tancs IMHOFF) en paral·lel que inicien el 
procés depurador, i finalment quatre filtres subsuperficials, consistents en dues 
fosses de 0,70 m. de fondària i 40x12 m. en planta, i altres dues de la mateixa 
fondària i de 25x10 m. plenes de graves per on es reparteix i circula l'aigua 
predepurada en la fossa sèptica, durant un període de retenció entre 10 i 15 dies. 
En aquestes fosses s'hi planten joncs i altres plantes similars que absorbeixen la 
matèria orgànica que encara queda a l'aigua predepurada a la fossa sèptica. Al final 
del període de retenció de l'aigua als filtres subsuperficials, l'aigua assoleix els 
paràmetres que permet la legislació vigent i s'aboquen a la llera pública. Aquest 
sistema pràcticament no té consum d'energia elèctrica. 

El pressupost d’execució per contracte d’aquest projecte modificat puja 407.870,25 
euros (+IVA), o sigui 493.523,00 euros IVA (21%) inclòs. 

Per tot l'exposat, s'informa favorablement aquest projecte modificat de la 
depuradora d'aigües residuals de Cantallops, per tal que es pugui procedir a la seva 
aprovació, per part de l'òrgan municipal competent, i posteriorment contractar-ne 
la construcció. 

Es remarca que el cost de les obres d’ampliació del sistema de clavegueram del 
costat d’Avinyonet, incloses en aquest projecte modificat, hauran d’anar a càrrec de 
l’ajuntament d’Avinyonet del Penedès, i no han de ser compartides, ja que és una 
infrastructura de caràcter municipal, no comuna.” 

Donada la necessitat i exigències medi ambientals que comporten, l’Ajuntament 
considera pertinent l’adopció dels següents ACORDS; 

Primer.- Aprovar inicialment la “Modificació del projecte de la nova depuradora 
d’aigües residuals a Cantallops” redactat per Philae Enginyeria de Projectes, per un 
import de 407.870,25 € més 85.652,75 € corresponents al 21% d’IVA que fan un 
total de 493.523,00 € (IVA INCLÒS). 

Segon.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
durant el termini d’un mes a fi efecte de que es puguin presentar al·legacions, 
entenent-se aprovat definitivament sense pronunciament exprés en el supòsit que 
no siguin presentades. 

Tercer.- Notificar a l’Agència Catalana de l’Aigua, deixant constància expressa de 
que no es disposa del finançament necessari per afrontar aquesta obra, atès que el 
PUOSC que l’havia inclosa pels anys 2014-2015, es va anul·lar o ajornar “sine die”. 
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La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents 
 

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

El sr. Llorenç Ros explica tècnicament el funcionament de la depuradora. 
 
 
 
15.- Mocions 
 
 
15.1.-Moció presentada per l'equip de govern per tal de tramitar el 
procesos judicials es realitzi en català 
 
L’article 6 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya reconeix el català com a llengua 
pròpia de Catalunya, d’ús normal de les administracions públiques de Catalunya, i 
oficial, que totes les persones tenen el dret d’utilitzar i el dret i deure de conèixer, 
com també reconeix que els poders públics han de facilitar l’exercici d’aquests drets 
i el compliment d’aquest deure. 
 
Aquest reconeixement té el seu correlatiu en l’article 33.1 del mateix Estatut que 
consagra el dret d’opció lingüística dels ciutadans, els quals tenen dret en les 
relacions amb les institucions, les organitzacions i les administracions públiques de 
Catalunya a utilitzar la llengua oficial que elegeixin. 
 
Aquests principis són reiterats i desplegats a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de 
política lingüística, al Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i a altres disposicions. 
 
Si bé en l’àmbit de les administracions públiques s’han articulat solucions a la 
pluralitat lingüística, la realitat demostra que l’Administració de justícia ha restat, 
en aquest sentit, com un reducte aïllat, poc permeable a la utilització d’altres 
llengües oficials diferents del castellà i això malgrat el reconeixement que l’article 
231 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, va fer de les altres 
llengües com a oficials en l’Administració de justícia, bo i habilitant-ne l’ús en totes 
les actuacions judicials. I malgrat també que l’apartat 3 de l’article 33 de l’Estatut 
estableix l’obligació de jutges i magistrats, fiscals i del personal al servei de 
l’Administració de justícia, d’acreditar, per prestar serveis a Catalunya, que tenen 
un nivell de coneixement adequat i suficient de les llengües oficials que els faci 
aptes per complir les funcions pròpies de llurs llocs de treball, exigència que resulta 
així mateix de l’article 102.1 i 4 del mateix Estatut. 
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En els darrers temps, l’ús del català als jutjats i tribunals de justícia de Catalunya 
ha experimentat fins i tot un cert retrocés. Sovint s’esdevé que, a l’hora de 
relacionar-se amb l’Administració de justícia, persones que parlen català en tots els 
àmbits de la vida privada i social canvien de llengua i utilitzen el castellà, tant de 
forma oral com escrita. 
 
Cal una acció sostinguda en el temps que afavoreixi que el català sigui utilitzat amb 
normalitat, també en l’àmbit de la justícia, perquè el dret a usar la llengua catalana 
davant l’Administració de justícia és un dret indiscutible, regulat no només a la Llei 
orgànica 6/1985, d’1 de juliol, sinó també a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de 
política lingüística, a la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries i a la 
Carta dels drets dels ciutadans davant la justícia. Aquest dret comporta que els 
ciutadans han de poder triar la llengua en què relacionar-s’hi i ser-hi atesos, 
oralment i per escrit. 
 
L’article 50.1 de l’Estatut, per la seva banda, estableix el deure dels poders públics 
de protegir el català i de fomentar-ne l’ús, la difusió i el coneixement, mandat que 
és reiterat i desplegat per les lleis. 
 
D’acord amb l’article 13.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, tothom qui ho sol·liciti 
ha de rebre en la llengua oficial demanada les testimoniances de les sentències i els 
actes resolutoris que l’afecten, sense retards per raó de llengua. La ratificació per 
Espanya l’any 2001 de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries va 
comportar estendre aquest dret a tota la documentació i al procés mateix. Així, 
l’article 9.1 de la Carta, un dels ratificats íntegrament per Espanya, estableix el 
compromís d’assegurar que els òrgans jurisdiccionals, a petició d’una de les parts, 
menin el procediment en les llengües regionals o minoritàries, i ho repeteix per als 
ordres jurisdiccionals, civil, penal i administratiu. Encara, l’article 33.2 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya reconeix el dret de totes les persones, en les relacions 
amb l’Administració de justícia, el Ministeri Fiscal, el notariat i els registres públics a 
utilitzar la llengua oficial que elegeixin en totes les actuacions judicials, notarials i 
registrals, i a rebre tota la documentació oficial emesa a Catalunya en la llengua 
sol·licitada, sense que puguin patir indefensió ni dilacions indegudes, a causa de la 
llengua emprada, ni se’ls pugui exigir cap mena de traducció. 
 
En l’exercici de les seves funcions davant els òrgans judicials i en totes les 
actuacions judicials que es duen a terme a Catalunya, les persones que representen 
i defensen els interessos de l’Ajuntament o les entitats del seu sector públic, o que 
hi actuen en nom seu o a causa de llur vinculació, han d’emprar el català. A més 
d’això, i per tal d’aconseguir la plena normalitat de l’ús del català en l’àmbit de la 
justícia, es fa necessari que les actuacions judicials es facin en la llengua pròpia de 
Catalunya, com una garantia més del dret d’ús de la llengua pròpia en el món 
judicial i com un exponent d’una justícia moderna, àgil i eficaç. 
 
A la reunió de l’Observatori Català de la Justícia del dia 12 de desembre de 2012, 
es va aprovar el “Manual de bones pràctiques lingüístiques a la Justícia”, un treball 
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realitzat pel grup de treball de l’Observatori Les llengües a Catalunya en l’àmbit de 
l’Administració de Justícia que en la seva bona pràctica 3.6 ja va acordar que 
l’”advocat en un procés sempre pot demanar les actuacions en català per mitjà 
d’una petició expressa al jutjat”. Sembla que el millor sistema per fer efectiu aquest 
dret és “la petició formal en un altressí en el primer escrit que adreça dins del 
procediment”. 
 
Per tot això, el Ple de la corporació 
 
Acorda: 
 
Que les persones vinculades a l’Ajuntament o les entitats del seu sector públic, i 
especialment les que els representen i defensen davant de l’Administració de 
Justícia, han d’usar la llengua catalana en les actuacions judicials relacionades amb 
aquesta entitat local, amb les del seu sector públic o amb la seva vinculació a elles. 
 
Que en els processos judicials davant la jurisdicció ordinària en els quals 
l’Ajuntament o les entitats del seu sector públic siguin part, en el primer acte 
processal en què sigui possible fer-ho, la seva representació i defensa sol·liciti a 
l’òrgan jurisdiccional competent que la tramitació del procés es realitzi en llengua 
catalana en les diverses instàncies que tinguin lloc a Catalunya. 
 
 

La moció s’aprova per unanimitat dels regidors presents. 
 

 
 
15.2- Moció presentada pel grup ERC, a favor de la reforma horària 
 

La desorganització horària a Catalunya és resultat de la superposició dels vells 
horaris fabrils, agreujats per transformacions patides pel creixement econòmic 
durant el franquisme i l’impacte de les demandes pròpies dels anys de creixement 
desordenat, especialment del sector dels serveis, i també sovint,  de la cultura del 
presencialisme al treball, o bé per la necessitat de realitzar llargues jornades de 
treball per assolir salaris adequats al cost real de la vida. Aquesta situació deriva en 
seriosos obstacles per a la competitivitat i la producció empresarial, en l’augment 
de riscos psicosocials de les persones treballadores, la persistència de la divisió 
sexual del treball amb el manteniment de la desigualtat de gènere, els problemes 
de salut derivats de la manca de son en adults i infants, els baixos rendiments 
educatius, la manca de temps familiar i personal per al lleure i la cultura, 
l’activisme social i en una disminució del benestar de la societat en general. 

En aquest sentit, al llarg dels darrers anys s’ha aprofundit en la recerca, i els 
estudis dels quals disposem demostren que es fa del tot necessari i urgent desfer-
se de la rèmora que representa la desorganització horària actual incapaç de fer 
front a la complexitat del moment present. A gairebé tota Europa, l'horari laboral és 
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de 8-9h a 17-18h, parant un màxim d'una hora per dinar a meitat de la jornada. A 
l'Estat espanyol –i per tant a Catalunya-, però, és habitual que la població 
treballadora s’aturi dues hores per dinar a l’àmbit escolar poden ser tres-, i que la 
jornada laboral s’allargui fins a les 19h o les 20h del vespre, o més enllà. Aquesta 
jornada poc compactada provoca sopar a partir de les 21h en el millor dels casos, 
dificulta el temps de cura d’infants i gent gran, afebleix la participació cívica i 
comunitària, impossibilita el consum i gaudi de la cultura i per descomptat baixa 
l’eficiència de les organitzacions. El prime time televisiu s’acomoda a horaris que 
fan reduir les hores de son. En definitiva se solapa el temps personal i el temps de 
descans. A més, aquesta organització del temps de vida quotidiana no té l’origen en 
el clima, un mite que es desmunta tot sol comprovant que a Portugal, Marroc, Itàlia 
o Grècia se sopa a les 19-20h del vespre.  

Per altra banda, a Europa fa algunes dècades que va començar la substitució dels 
horaris nascuts amb l’era industrial per uns altres adaptats i flexibles a les 
necessitats d’igualtat i productivitat i participació de la ciutadania, i diversos estudis 
de la Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i de Treball 
(Eurofound) amb dades d’Eurostat mostren que estan avançant en el bon camí, tot 
i que hi ha diferències entre estats segons els models adoptats. Al nostre país el 
debat tot just s’inicià fa uns anys i ara sembla que se’n pren consciència de manera 
més àmplia en un context de crisi en què  cal trobar fórmules d’optimització dels 
recursos escassos, però sobretot, en què cal proposar estils de vida no determinats 
exclusivament per una compulsió productivista i consumista. L’ordre horari hauria 
de ser la norma, i la flexibilitat individualitzada l’excepció en tots els àmbits. 
Establir un horari racional generalitzat, hauria de ser la norma a aplicar en tots els 
àmbits socials i econòmics, públics i privats, sense perjudici de que es reconeguin 
després determinades situacions de flexibilització horària, i per tant, excepcions a 
les normes generals, per atendre determinades situacions personals o de 
determinats col·lectius 

En aquest context és on s’ha posat en marxa la Iniciativa per a la Reforma horària- 
Ara és l’hora, reconeguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya com a la 
plataforma interlocutora en aquesta qüestió. L’objectiu fonamental és impulsar uns 
horaris beneficiosos per a les institucions, les empreses i la ciutadania. Cal, en 
definitiva, passar d’uns horaris propis de l’era industrial a uns que s’adaptin a les 
necessitats de la nova societat del coneixement i del consum, amb més complexitat 
social i augment progressiu de les desigualtats. 

Fruit de les demandes l’Ajuntament de Subirats aprova aquesta resolució amb 
l’objectiu de donar suport a les mesures que facin possible fer la transició cap a la 
reforma horària formulada en un moment concret en el temps.  

En la forma en què està organitzada la nostra societat, el temps esdevé un factor 
sistèmic dins del model social. Cal cercar mesures legislatives i de promoció i 
sensibilització que abordin el canvi a tres nivells: a nivell macro (de la societat), a 
nivell meso (de les organitzacions, empreses i institucions que la componen) i a 
nivell micro (de les persones). Superat el debat de la conveniència, l’objectiu 
d’aquests treballs és debatre la viabilitat per transitar cap al retorn de Catalunya als 
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horaris anteriors al franquisme, adaptats a la nova realitat social, econòmica i 
cultural.  

Els agents que poden fer possible aquesta reforma se situen principalment en 
l’acció sobre els horaris laborals, però també en els escolars, els comercials, els 
culturals, els esportius, els televisius i els associatius, així com en les 
infraestructures públiques i privades que els puguin permetre. Tot això és el que 
justifica que l’Ajuntament de Subirats es pronunciï a favor de la reforma horària.  
 

La moció s’aprova amb l’abstenció de la regidora Dolors Morera i el vot a 
favor de la resta de membres de la corporació presents. 

 
 
 
15.3.-Moció presententa da per l'equip de govern en suport a l'esport 
català 
 
El foment de l’educació física i l’esport, així com l'obligació de posar els mitjans 
necessaris per facilitar una adequada utilització de l’oci i el temps lliure 
constitueixen un mandat Constitucional als Poders Públics, a més d’una 
responsabilitat obligada de tots els qui treballem i vetllem pel benestar comú.  
 
Les activitats físiques i esportives constitueixen un element clau de l’educació, la 
cultura, la integració i la vida social en els nostres pobles, viles i ciutats, 
d’aquí el suport del món municipal. L’esport s’ha convertit en un fenomen social 
universal i, actualment, és per a la nostra societat un instrument d’equilibri i 
integració amb el món que ens envolta. La pràctica de l’esport contribueix a reduir 
desigualtats socials i culturals, així com a una millora de la salut i el benestar. 
L’esport és un element educatiu tant per a l’esportista d’elit com per a qui se'n 
serveix  per mantenir-se en forma. La promoció i el desenvolupament de les 
activitats esportives han de ser, i de fet són, d’interès general. 
 
Tot i així, l’esport, en el seu vessant més modest i de base, està veient en els 
darrers temps com es posa en greu perill la seva continuïtat i 
desenvolupament degut a certes accions legislatives i actuacions públiques de les 
diferents instàncies de govern. L’esport català en el seu conjunt: esportistes, 
voluntaris, clubs, consells, federacions, i la mateixa Unió de Federacions i el món 
municipal han denunciat públicament el passat 19 de març tots els greuges que 
s’estan perpetrant contra el sector i el seu teixit associatiu i ha advertit de les 
conseqüències que aquests perjudicis provocaran a curt termini.  
 
L’aplicació de l’esmentada Llicència Única, que pretén el finançament de les 
federacions estatals i l’alta competició en detriment de les federacions 
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autonòmiques i l’esport de promoció; la Llei de l’exercici de les professions de 
l’esport que menysprea el paper de les federacions i menysté la qualitat dels 
professionals federatius en l’exercici de les seves tasques; la situació del 
voluntariat esportiu, que no reconeix la figura del pocket money i obvia la realitat 
dels més de 400.000 voluntaris que, només a Catalunya, fan possible dia a dia la 
pràctica de l'activitat física al nostre país i suposa un estalvi de més de 200 milions 
d’euros a l’erari públic; la supressió de l’exempció en l’Impost de Societats 
per a entitats sense ànim de lucre que no ingressaven més de 100.000 euros 
anuals, que ara hauran de presentar l’impost i suposarà una burocratització i un 
augment dels costos de gestió de clubs i associacions que tampoc reportarà un 
augment de la recaptació fiscal; l’augment de l’IVA del 8% al 21% en els 
serveis directament relacionats amb la pràctica esportiva i l’educació física quan 
aquests siguin prestats per clubs no declarats de caràcter social, per empresaris 
individuals o per societats mercantils; l’exigència a participants en proves 
esportives a la carretera, tals com els triatlons o les curses ciclistes, d’una 
assegurança per Responsabilitat Civil equivalent a l’assegurança per a la 
conducció de vehicles a motor fixada en un mínim de 70 milions d’euros; 
l’aplicació de la recent modificada Llei de costes, que amenaça amb no 
solucionar la problemàtica dels clubs nàutics de platja catalans tan arrelats al 
territori, tot exigint que assumeixin uns costos de remodelació desmesurats i basats 
en criteris tècnics desconnectats de la realitat dels esports nàutics; la Llei contra 
el blanqueig de capitals, que ha establert uns deures i obligacions d’elevada 
fiscalització sense tenir en compte els efectes que això provoca en entitats petites 
en què els seus col·laboradors són únicament voluntaris que treballen de forma 
altruista pel foment de la pràctica esportiva.  
 
L’aplicació de cadascuna d’aquestes mesures i la suma d’elles suposen, en 
definitiva, un greu perjudici i risc al sector esportiu que acabarà per desarticular-se 
i desaparèixer per passar a estructures submergides al marge de qualsevol 
regulació esportiva.  
 
Per tot això, i davant dels greuges als quals s’està sotmetent el conjunt del sector 
esportiu català, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
 
ACORDS 
 
Primer.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Subirats a l’esport català en el 
seu conjunt i al teixit associatiu vinculat a l’activitat física que formen esportistes, 
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voluntaris, clubs, consells esportius, federacions esportives, la Unió de Consells 
Esportius de Catalunya i la mateixa Unió de Federacions Esportives de Catalunya. 
 
Segon.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a la retirada de l’esmentada 
Llicència Única. 
 
Tercer.- Instar al Parlament de Catalunya a permetre l’accés a l’exercici 
professional dels tècnics, instructors i entrenadors federatius. 
 
Quart.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a reconèixer la figura del pocket 
money en la regulació del voluntariat esportiu. 
 
Cinquè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a la reincorporació a la Llei de 
l’Impost de Societats de l’exempció prevista per a entitats sense ànim de lucre amb 
els següents requisits: 
“a) Que els seus ingressos totals no superin els 100.000 euros anuals. 
b) Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a retenció, no 
superin els 2.000 euros anuals. 
c) Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.” 
 
Sisè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a recuperar el tipus reduït del 8% 
sobre l’Impost sobre el Valor Afegit per als serveis prestats a persones físiques que 
practiquin esport o educació física relacionats, sempre que tals serveis estiguin 
directament relacionats amb les esmentades pràctiques i siguin prestats per 
particulars, empreses o clubs no reconeguts com de caràcter social. 
 
Setè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a incloure en l’annex II sobre 
marxes, proves esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments del Reial Decret 
1428/2003, de 21 de novembre, la correcta remissió a la normativa esportiva en 
quant assegurança per danys i responsabilitat civil dels esportistes participants en 
proves esportives en carretera, quan aquests no impliquin la conducció de vehicles 
a motor. 
 
Vuitè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a reconèixer la preexistència dels 
clubs nàutics de platja del litoral català i les seves particulars característiques 
esportives, socials i culturals i a facilitar la creació de zones poliesportives 
permanents a la platja. 
 
Novè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a excloure com a subjectes 
obligats de la Llei contra el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme a les 
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entitats sense ànim de lucre que els seus ingressos no superin els 100.000 euros 
anuals. 
 
Desè.- Donar suport i recolzament a l’esport català i el seu teixit associatiu 
difonent la campanya encetada pel món associatiu esportiu en contra dels greuges 
que pateix, que posen en risc la seva continuïtat. 
 
Onzè.- Donar trasllat dels Acords d’aquest Ple al Govern de la Generalitat, a la 
Secretaria General de l’Esport, al Govern espanyol, al Ministeri d’Educació, Cultura i 
Esport, al Consejo Superior de Deportes, als Grups Parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, al Consell 
Esportiu, a la Unió de Consells Esportius de Catalunya, a l’Associació Catalana de 
Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya.  
 
 

La moció s’aprova amb el vot a favor dels grups de CiU (menys el regidor 
Ferran Planas, absent de la sala de plens en el moment de la votació), ERC, 

APS-CUP i el regidor Lluís Ràfols i el vot en contra de la regidora Dolors 
Morera. 

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

La sra. Dolors Morera pregunta pel contingut de la proposta i la sra. Isabel Esteve 
inicia l’explicació d’aquesta. 
 
El sr. Ros manifesta que les propostes que van al ple s’han d’haver llegit abans. 
 
El sr. Ferran Planas s’absenta de la sala de plens a les 22:45 minuts i s’hi 
reincorpora a les 22:47 minuts, un cop feta la votació d’aquest punt de l’ordre del 
dia. 
 
I sense més assumptes a tractar la sessió es clou a les vint-i-dues hores i cinquanta 
minuts, i perquè quedi constància del que s’hi ha tractat i dels acords presos, 
estenc amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde aquesta acta, a Subirats, vint-i-set d’abril 
de dos mil quinze. 
 
 
VIST-I-PLAU 
L’ALCALDE                                       EL SECRETARI 


