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   ACTA NÚMERO 08/2015 
 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 

DEL DIA 17 DE JUNY DE 2015 
 

 
Sessió extraordinària de l’Ajuntament celebrada el dia 17 de juny de 

2015, essent les vint-i-una hores i cinc 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 

Carles Morgades Àguila 
Maria Àngels Piñol Batet 

Luisa Elena Sueiro Iglesias 
Anna Baqués Capellades 

Amat Cantí Mallofré 
Anna Rosinés Cueto 

Montserrat García Pájaro 
Carme Riba Ferrer 

Marcos Pérez López 
 

  
 Ordre del Dia 

 
 

1.- Aprovació, si s’escau, del règim de sessions del Ple de l’Ajuntament. 
2.- Nomenaments de representants de la Corporació. 

3.- Creació de les comissions informatives. 
4.- Donar coneixement del Pacte de Govern. 
5.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia envers l’organització interna de 

l’Ajuntament: 
 

a) Nomenament Tinents d’Alcalde. 
b) Delegacions d’àrees a regidors. 
c) Nomenament membres Junta de Govern i delegacions. 
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1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT 

 
Un cop celebrades les Eleccions Locals el passat dia 24 de maig, i 

constituït el nou Ajuntament, es fa necessari procedir, d'acord amb la 
legislació vigent, a l'establiment de la periodicitat de les sessions del Ple. 

 
Atès que de conformitat amb el que disposen la Llei 7/85, de 2 d'abril, 

reguladora de les Bases del Règim Local i el 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, el Ple pot celebrar sessions ordinàries i 

extraordinàries, havent de celebrar-se les sessions ordinàries del Ple amb 
una periodicitat mínima trimestral, per imperatiu del que disposa l’article 

46.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, abans esmentada, en la nova redacció 
donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril. 

 
Per tot això, aquesta Alcaldia, de conformitat amb el que disposa l'article 

38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 

en concordança amb l'article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, proposa al Ple de la Corporació 

l’adopció dels següents ACORDS: 
 

1.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació, que es 
convocaran amb caràcter ordinari, tindran lloc el primer dilluns no festiu 

dels mesos senars, en el Saló de Sessions de l'Ajuntament o lloc habilitat 

a l'efecte, a les 21.00 hores. 
 

2.- Facultar el senyor Alcalde per suspendre la celebració del Ple ordinari 
corresponents a períodes vacacionals, quan això no menyscabi la gestió 

dels assumptes municipals, així com per posposar o avançar la celebració 
de les esmentades sessions ordinàries del Ple, dins del mateix mes de la 

celebració, quan el dia fixat sigui festiu, o es trobi inclòs en un període 
vacacional. 

 
3.- Comunicar aquest acord a tots els Regidors i als caps dels diferents 

Serveis Municipals, per al seu coneixement i efectes. 
 

 

S’APROVA PER UNANIMITAT 
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En el torn d’intervencions es produïren les que, en síntesi, a continuació es 

transcriuen: 
 

La sra. Anna Baqués pregunta si es podria fer un ple ordinari cada mes i el 
sr. Alcalde contesta que, tenint en compte el global de plens realitzats el 

darrer any, amb els extraordinaris, surt gairebé un ple mensual i, si a més 
a més es té en compte els plens que poden demanar els diferents grups 

municipals, és segur que que es pot complir la ràtio d’un ple al mes. 
 

La sra. Montse García demana que la possible variació en la data dels 
plens ordinaris fos sempre fonamentada i no a caprici i que es fes saber 

amb suficient antelació a tots els regidors de l’ajuntament.  

 
El sr. Alcalde manifesta que s’enviarà un calendari anual a tots els 

regidors per a que en prenguin coneixement dels plens ordinaris a 
celebrar per la corporació. 

 
 

2.- NOMENAMENTS DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ 
 

Un cop celebrades les Eleccions Locals, i constituït el nou Ajuntament, es 
fa necessari procedir al nomenament dels representants municipals en els 

òrgans col·legiats de les diverses entitats i organismes. 
 

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té 
conferides, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 

ACORDS: 

 
 

Consorcis 

 

Designar com a representant de l’Ajuntament de Subirats en els  següents 
consorcis els Regidors següents: 

 
- Consorci Localret.- Llorenç Ros Peirón 

- Consorci Xarxa Sostenibilitat.- Llorenç Ros Peirón 
 

 

Consell Escolar 

 
Designar representant de l’Ajuntament en el Consell Escolar municipal de 

Subirats al regidor Carles Morgades Águila.  
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Fundacions Privades 

 

1.- Que l'Ajuntament de Subirats estigui representat en la Fundació Pro-
Minusvàlids Castell de Subirats per mitjà de la regidora Luisa Elena Sueiro 

Iglesias, la qual podrà ser substituïda, en cas d'absència, vacant, malaltia 
o qualsevol altre impediment, per l’Alcalde, Pere Pons Vendrell. 

 
2.- Nomenar representant d’aquest Ajuntament en el Consell de 

Participació de la Casa Família el Cenacle a la regidora Luisa Elena Sueiro 
Iglesias . 

 

 

Juntes de Compensació 

 
1.- Nomenar representant d'aquest Ajuntament en les Juntes de 

Compensació del municipi de Subirats, el Regidor que s’esmenta, a fi que 

actuï en nom i representació d'aquest Ajuntament en l'Assemblea general 
de les esmentades Juntes. 

 
2.- Nomenar representant d'aquest Ajuntament en el Consell Rector de les 

Juntes de Compensació següents: 
 

- Junta de Compensació de Muntanya Rodona.- Pere Pons Vendrell. 
- Junta de Compensació de Casablanca Nord.- Pere Pons Vendrell 

- Junta de Compensació de Can Rossell.- Pere Pons Vendrell 
- Junta de Compensació de P.I. Can Bas.- Pere Pons Vendrell 

- Junta de Compensació del P.I. Parc Logístic Alt Penedès.- Pere Pons 
Vendrell. 

- P.I. Anoia Lavernó.- Pere Pons Vendrell 
 

Com a regidors substituts per a les Juntes de Compensació esmentades es 

designen els regidors Marcos Pérez López i Llorenç Ros Peirón. 
 

 

Mancomunitats de municipis 

 
1.- Designar com a representants d'aquest Municipi en la  Mancomunitat 

del Penedès-Garraf, els Regidors següents: 
 L’Alcalde, Pere Pons Vendrell 

 El Regidor Llorenç Ros Peirón, com a primer substitut. 
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 El Regidor, Marcos Pérez López com a segon substitut. 
 

2.- Designar com a representants d'aquest Municipi en la  Mancomunitat 
de l’Alt Penedès, els Regidors següents: 

 
 L’Alcalde, Pere Pons Vendrell 

 El Regidor Llorenç Ros Peirón, com a primer substitut. 
 El Regidor Carles Morgades Águila, com a segon substitut. 

 
 

Organismes autònoms municipals  

 

1.- Nomenar Presidenta de l’Organisme Autònom Patronat de Turisme de 

Subirats, la Regidora Maria Àngels Piñol Batet. 
 

2.- Nomenar vocals de la Junta de Govern de l’Organisme Autònom 
Patronat de Turisme de Subirats, les següents persones: 

 
 Pere Pons Vendrell, en representació del grup CiU 

 Joan Martí Concejo, en representació del grup PSC (substitut Santi 
Fontanet Barberà) 

 Oriol Rovira Bertrán, en representació del grup APS-CUP (substituta 
Anna Rosinés Cueto) 

 Carme Riba Ferrer, en representació del grup ERC (substituta 
Montserrat García Pájaro) 

 

A.D.F. 

 

Designar com a representant d'aquest Municipi a l’Associació per a la 
Defensa Forestal al regidor Carles Morgades Águila. 

 
 

S’APROVA PER UNANIMITAT 

 

 
3.- CREACIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES 
 

Un cop celebrades les Eleccions Locals el passat dia 24 de maig, i 
constituït el nou Ajuntament, es fa necessari procedir, d'acord amb la 

legislació vigent, a la creació i determinació de la composició de les 
Comissions Informatives de caràcter permanent d'aquest Ajuntament, 

amb l'objecte de dotar-lo d'òrgans complementaris de caràcter assessor, 
per fer efectiu el dret que l'article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
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reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva redacció actual 
donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, atorga a tots els Grups 

Municipals integrants de la Corporació. 
 

Atès que de conformitat amb el que disposa la normativa autonòmica, 
constituïda per l’article 60 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, en concordança amb els articles 123 i següents del Reglament 

d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, correspon al Ple 

de cada Corporació determinar el nombre i la denominació d'aquestes 
Comissions Informatives d'estudi i dictamen, tant quan neixin amb 

vocació de permanència per obeir a l'estructura de l'àmbit competencial 

de l'Ajuntament, com quan neixin amb caràcter temporal amb l'objecte de 
tractar temes específics. 

 
Atès que de conformitat amb el precepte esmentat, aquestes Comissions 

han d’estar integrades pels membres que designin els diferents Grups 
Polítics que formen part de la Corporació, en proporció a la seva 

representativitat en aquest Ajuntament. 
 

Per tot això, aquesta Alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 
60 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, en concordança 
amb els articles 123 i següents del Reglament d'Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, en tot allò que no 
s'oposi, contradigui o resulti incompatible amb les normes anteriors,  

proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 

 
1.- Crear les Comissions Informatives següents: 

- Comissió Informativa d’Hisenda. 
- Comissió Informativa d’Urbanisme. 

 
2.- La Comissió Informativa d’Hisenda estarà integrada pels membres 

següents: 
 

President: Marcos Pérez López (representant alhora del PSC). 
Vocals:  Pere Pons Vendrell, representant de CiU – (substituta Maria 

Àngels Piñol Batet). 
Montserrat García Pájaro, representant d’ERC – (substituta 

Carme Riba Ferrer).  
Anna Baqués Capellades, representant d’APS-CUP- (substituta 

Anna Rosinés Cueto). 
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Secretària: La Secretària de l'Ajuntament, assistit per l’assessor econòmic 
de l’entitat sr. Antonio Peiret. 

 
3.- La Comissió Informativa d’Urbanisme estarà integrada pels membres 

següents: 
 

President:  Pere Pons i Vendrell. 
Vocals: Llorenç Ros Peirón, representant de CiU 

Montserrat García Pájaro, representant d’ERC – (substituta 
Carme Riba Ferrer).  

Marcos Pérez López, representant de PSC. 
Amat Cantí Mallofré, representant d’APS-CUP- (substituta 

Anna Baqués Capellades). 

   
Secretari: La secretària de l’ajuntament, assistit per l’Arquitecte Municipal, 

Ramon Gumà i Esteve. 
 

4.- La Comissió Informativa d’Hisenda, assumirà les competències que 
l'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del 

Règim Local, atribueix a la Comissió Especial de Comptes, constituint-se a 
aquests efectes per a les esmentades funcions en tal condició. 

 
5.- Les funcions d'aquestes Comissions Informatives seran l'estudi i 

dictamen previ dels assumptes que se sotmetin a la decisió del Ple o de la 
Junta de Govern Local i de l'Alcaldia, en aquests dos últims supòsits quan 

aquests òrgans actuïn per delegació d'aquell, podent intervenir també en 
relació amb altres assumptes que no siguin de la competència del Ple de 

la Corporació, quan l'òrgan competent els sol·liciti el dictamen. 

A l’efecte del control i seguiment de la gestió dels òrgans als quals 
anteriorment s’ha fet referència, es reconeix el dret de tots els Regidors 

membres de les Comissions Informatives de poder consultar, directament 
i personalment, els llibres de resolucions i els llibres d’actes de la Junta de 

Govern Local, custodiats a la Secretaria General de la Corporació. 
 

6.- Aquestes Comissions, llevat de l'Especial de Comptes que es reuneix 
per informar el Compte General de l’entitat abans del 30 de juny, 

celebraran reunions ordinàries els dimecres de la setmana anterior a la 
celebració de Sessió Plenària, sempre i quan els temes a tractar pel Ple 

siguin de la seva competència; tanmateix podran reunir-se amb caràcter 
extraordinari quan el seu President ho decideixi o a petició de dos terços 

dels seus membres. 
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La Comissió Informativa d’Hisenda es reunirà a les 20:00 hores i la 
d’Urbanisme a les 21:00 hores. 

 
El funcionament s’ajustarà al que preveu el Capítol II del Títol II de la Llei 

30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment administratiu comú, en la redacció actual i, 

supletòriament, pel que preveuen els articles 134 a 138 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 

7.- S’estudiarà la possibilitat de crear una nova comissió, proposada per la 
representant del grup municipal d’APS-CUP, sobre temes importants que 

puguin afectar l’interès general del poble. 

 
 

S’APROVA PER UNANIMITAT 

 

 
 

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

 
La sra. Anna Baqués proposa la creació d’una tercera Comissió 

Informativa que tractaria temes del poble en general quan, puntualment, 
qüestions importants que afectin a l’interès general del municipi, la 

requerissin. 
 

Per part de la sra. Montserrat García i de la sra. Anna Baqués es pregunta 

per la possibilitat d’aixecar acta de les comissions informatives perquè hi 
hagi constància del que s’hi tracta i aprova. 

 
El sr. Alcalde demana que es valori bé l’aixecament d’actes de les 

comissions informatives, ateses les circumstàncies del nostre municipi, de 
l’espai de temps entre la realització de la comissió i el posterior ple i de la 

pròpia configuració en el si del nostre ajuntament de l’existència d’aquests 
òrgans d’estudi i dictamen. 

 
Finalment, i a proposta de la sra. Carme Riba, s’acorda unànimement que 

sempre que hi hagi alguna qüestió important que un regidor vulgui 
expressament que consti en acta, o una divergència o disparitat de criteri 

entre els membres de la comissió, aquesta s’haurà d’aixecar amb el 
contingut del demanat pel regidor o regidora que ho proposi. 
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4.- DONAR CONEIXEMENT DEL PACTE DE GOVERN 

 
Els grups municipals de CiU i del Partit dels Socialistes de Catalunya 

signaren el passat dissabte dia 13 de juny un acord polític per a la formació 
d’un govern municipal a l’ajuntament de Subirats per al mandat 2015-2019. 
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5.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA ENVERS 
L’ORGANITZACIÓ INTERNA DE L’AJUNTAMENT 

 
La secretària procedeix a llegir la part dispositiva dels decrets que 

s’esmenten: 
 

a) Nomenament Tinents d’Alcalde. 
 

PRIMER. Designar com a tinents d’alcalde de l’Ajuntament de SUBIRATS 
als regidors següents: 

 
— Llorenç Ros Peirón, primer tinent d’alcalde. 

— Marcos Pérez López, segon tinent d’alcalde. 

— Maria Àngels Piñol Batet, tercera tinent d’alcalde. 
 

SEGON. Fer avinent als tinents d’alcalde nomenats que els correspon, amb 
acceptació prèvia del càrrec, substituir l’alcalde en la totalitat de les seves 

funcions i per l’ordre del seu nomenament, en els casos d’absència, 
malaltia o impediment que l’/la impossibiliti per a l’exercici de les seves 

atribucions i que es considerarà que accepten el càrrec tàcitament, si en el 
termini de tres dies hàbils a partir de la comunicació no hi manifesten cap 

oposició, i que aquesta condició només es perd en cas de renúncia, que ha 
de ser expressa i manifestada per escrit, cessament o pèrdua de la 

condició de membre de la Junta de Govern Local. 
 

TERCER. Notificar personalment la present resolució a les persones 
designades, que es considerarà acceptada tàcitament, llevat manifestació 

expressa; i remetre la Resolució de nomenament al Butlletí Oficial de la 

Província per a la seva publicació, igualment publicar la Resolució en el 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal, sense perjudici de la 

seva efectivitat des del dia següent al de la seva signatura per l’alcalde. 
  

QUART. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la 
primera sessió que dugui a terme. 

 
b) Delegacions d’àrees a regidors. 

 
Primer. Delegar la presidència de les Comissions Informatives municipals 

permanents en els regidors que s’assenyalen: 
 

- Comissió Informativa d’Hisenda, Marcos Pérez López. 
- Comissió Informativa d’Urbanisme.- Regidor d’Urbanisme, Pere Pons 

Vendrell. 
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Segon. Nomenar els següents regidors delegats per les àrees que 

s'esmenten, els quals a la vegada presidiran les possibles Comissions 
Informatives que es puguin crear puntualment o per assumptes específics: 

 
- Pere Pons Vendrell Alcaldia 

 Planificació del Territori 
 Obres 

 Governació 
 Promoció Econòmica 

 Joventut 
 

       

- Marcos Pérez López Hisenda     
 Esports 

 Planificació del Territori (adjunt) 
 Obres (adjunt) 

 Governació (adjunt) 
 Recursos Humans (adjunt) 

 Participació ciutadana (adjunt) 
 

- Llorenç Ros Peiron Serveis Comunitaris 
 Medi Ambient 

 Sanitat 
 

- Àngels Pinyol Batet Turisme 
 Benestar Social  

 Participació Ciutadana 

 Hisenda (adjunta) 
 Promoció Econòmica (adjunta) 

 
- Lluïsa Sueiro Iglesias Gent Gran 

 Cultura 
 Recursos Humans 

 Igualtat i Ciutadania  
 

- Carles Morgades Àguila Ensenyament 
 Agricultura 

 Adf 
 Esports (adjunt) 
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Tercer. Comunicar la present resolució al Ple en la primera sessió que se 
celebri i als regidors afectats. 

 
c) Nomenament membres Junta de Govern i delegacions. 

 
PRIMER. Nomenar membres de la Junta de Govern Local els regidors i les 

regidores següents: 
 

— Marcos Pérez López 
— Maria Àngels Piñol Batet 

— Llorenç Ros Peirón 
 

SEGON. Fer avinent als designats que es considerarà que accepten el 

càrrec tàcitament, si en el termini de tres dies hàbils no hi manifesten cap 
oposició, i que aquesta condició només es perd en cas de renúncia, que ha 

de ser expressa i manifestada per escrit, o cessament per l’Alcaldia 
 

Establir les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, que tindran 
lloc els dies dimecres, amb una periodicitat quinzenal, a les 19.00 hores, a 

la sala de la Junta de Govern de l’Ajuntament (si és festiu, es pot avançar 
o endarrerir la data sense que excedeixi de 10 dies). 

 
TERCER. Correspon a la Junta de Govern Local, a més de l’assistència 

permanent a l’alcalde/essa en l’exercici de les seves atribucions, les 
següents competències que es deleguen: 

 
-El desenvolupament de la gestió econòmica, segons el pressupost 

municipal. Disposar despeses, dins dels límits de la seva competència. 

Ordenar pagaments i rendiment dels comptes, de conformitat amb 
l’establert a la Llei reguladora de les hisendes locals. 

-Aprovar l’oferta pública d’ocupació, de conformitat amb el pressupost i la 
plantilla de personal aprovada pel Ple. Aprovar les bases de les proves per 

a la selecció del personal i pels concursos de provisió dels llocs de treball, 
així com distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i 

periòdiques. 
-Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del 

planejament general no atribuïts expressament al Ple, així com la dels 
instruments de gestió urbanística i els projectes d’urbanització. 

-Sancionar les faltes de desobeiment a l’autoritat de l’Alcalde o acords 
municipals o per infracció de les ordenances municipals. 

-Les contractacions i concessions de tota mena, quan l’import no superi el 
10 % dels recursos ordinaris del pressupost, incloses del de caràcter 

plurianual, quan la durada no excedeixi de quatre anys, amb la condició 
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de que l’import acumulat de totes les anualitats no superi el percentatge 
indicat referit als recursos ordinaris del primer exercici. 

-L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis, quan la competència per a 
la contractació o concessió sigui de l’Alcaldia i estigui previst al pressupost 

municipal. 
-L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no excedeixi el 10 % dels 

recursos ordinaris del pressupost, així com l’alienació del patrimoni que no 
superi el percentatge indicat amb la condició que la de bens immobles 

estigui prevista al pressupost. 
-La concessió de llicències que siguin competència de l’Alcaldia. 

  
QUART. Notificar personalment la present Resolució a les persones 

designades, que es considerarà acceptada tàcitament, llevat manifestació 

expressa; i remetre la Resolució de nomenament al Butlletí Oficial de la 
Província per a la seva publicació, igualment publicar la Resolució en el 

tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal, sense perjudici de la 
seva efectivitat des del dia següent al de la seva signatura. 

  
CINQUÈ. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la 

primera sessió que dugui a terme. 
 

ES DONEN PER ASSABENTATS 

 

 
En el torn d’intervencions es produïren les que, en síntesi, a continuació es 

transcriuen: 
 

La sra. Montserrat García pregunta quan es parlarà de la dedicació 

concreta de cada regidor a les seves tasques perquè el considera un tema 
especialment important i el sr. Alcalde contesta que serà tractat en un 

posterior ple quan es completi el cartipàs. 
 

I sense més assumptes a tractar la sessió es clou a les vint-i-una hores i 
quaranta-cinc 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, disset de juny de dos mil quinze. 

 
VIST-I-PLAU 

L’ALCALDE                                       EL SECRETARI 
 

 


