
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS 

DEL DIA 14 DE SETEMBRE DE 2015 

 

           

Núm. 11/2015 

 

 

A Subirats, essent les vint-i-una hores i tres minuts, del dia catorze de setembre de dos 

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

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

municipal Sra. Maria Sanpere i Herrero.  

 

ASSISTENTS:   

 

Alcalde - President: Pere Pons Vendrell 

 

Regidors: 

Llorenç Ros Peirón 

Àngels Pinyol Batet 

Lluïsa Sueiro Iglesias 

Carles Morgades Àguila 

Marcos Pérez López 

Anna Baqués Capellades 

Amat Cantí Mallofré 

Anna Rosinés Cueto 

Montserrat García Pájaro 

Carme Riba Ferrer 

 

Convidats: Antoni Peiret de Antonio – Assessor Extern 

 

Assenyalar que la regidora Sra. Carme Riba s’incorpora a la sessió plenària durant el 

debat del segon punt de l’odre del dia.  

 

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

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

l’examen i deliberació dels assumptes inclosos dins del següent: 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1.- Aprovació de les actes de les sessions ordinària i extraordinària del 27 de juliol i 1 de 

setembre de 2015, respectivament. 

2.- Modificació de crèdit número 7 de l’Ajuntament de Subirats 

3.- Nomenament de vocals, vicepresident i tresorer del Patronat de Turisme de Subirats. 

4.- Aprovar la xifra del padró municipal de l’exercici 2015. 

5.- Modificació del reglament regulador de les condicions d’accés i d’ús dels mitjans 

d’informació i difusió municipal per als regidors i grups municipals. 

6.- Aprovar el calendari oficial de festes laborals a Subirats per a l’any 2016. 

7.- Donar compte de la modificació dels membres del consell del butlletí “TOT 

SUBIRATS”. 



8.- Donar compte de l’organigrama municipal. 

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

10.- Mocions: 

 10.1 - Moció presentada per l’equip de govern, donant suport al correllengua 

2015. 

11.- Precs i Peguntes. 

 

 

1.- APROVAR, SI S’ESCAU, DE L’ACTES DE LES SESSIONS ORDINARIA I EXTRAORDINARIA 

DEL 27 DE JULIOL I 1 DE SETEMBRE DE 2015, RESPECTIVAMENT.  

 

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

dels dies 27 de juliol de 2015 i 1 de setembre de 2015 resten aprovades. 

 

2.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 7 DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS 

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

qual, literalment diu: 

  

““VViisstt  ll''eexxppeeddiieenntt  eellaabboorraatt  ppeellss  sseerrvveeiiss  mmuunniicciippaallss,,  ii  ttrroobbaanntt  ccoonnffoorrmmee  eellss  oobbjjeeccttiiuuss  ddeell  

mmaatteeiixx..    

  

VViisstt  eell  qquuee  eess  ddiissppoossaa  eenn  ll’’aarrttiiccllee  117777  ppoossaatt  eenn  rreellaacciióó  aammbb  ll’’aarrttiiccllee  116699  ddeell  TTeexxtt  rreeffóóss  ddee  

llaa  LLlleeii  rreegguullaaddoorraa  ddee  lleess  HHiisseennddeess  LLooccaallss,,  aapprroovvaatt  ppeerr  RReeiiaall  DDeeccrreett  LLeeggiissllaattiiuu  22//22000044,,  ddee  

55  ddee  mmaarrçç,,  ii  ddeemmééss  nnoorrmmaattiivvaa  dd’’aapplliiccaacciióó..  

  

DD’’aaccoorrdd  aammbb  ll’’eexxppoossaatt  ii  llaa  ddooccuummeennttaacciióó  oobbrraanntt  aa  ll’’eexxppeeddiieenntt,,  eess  pprrooppoossaa  aa  llaa  

CCoommiissssiióó  iinnffoorrmmaattiivvaa  dd’’hhiisseennddaa  ddiiccttaammiinnii  ssoobbrree  eellss  sseeggüüeennttss,,    

  

  

AACCOORRDDSS::  

  

  

PPRRIIMMEERR..--  AApprroovvaarr  iinniicciiaallmmeenntt  llaa  pprrooppoossttaa  ddee    mmooddiiffiiccaacciióó  ddee  ccrrèèddiittss  nnúúmmeerroo    77//22001155,,  eenn  

llaa  mmooddaalliittaatt  ddee  ccrrèèddiittss  eexxttrraaoorrddiinnaarriiss,,  qquuee  ttoott  sseegguuiitt  eess  ddeettaallllaa::  

  

  

    

   

CREDITS EXTRAORDINARIS 

 62291 323 Adequació vinya dels nens 10.000,00 

62204 231 Adequació habitatge social 12.000,00 

22618 338 Adequació acústica local radio municipal 2.688,00 

22619 338 Habilitació espai bibliobús 15.000,00 

  

TOTAL CREDITS EXTRAORDINARIS 39.688,00 

    

    

  

FINANÇAMENT 

 

    



  

MAJORS INGRESSOS 

 

 

46118 Diputació - vinya dels nens 10.000,00 

 

46119 Diputació - habitatge social 12.000,00 

 

461120 Diputació -  radio municipal 2.688,00 

 

461121 Diputació - espai bibliobús 15.000,00 

  

 

TOTAL MAJORS INGRESSOS 39.688,00 

  

  

  

SSEEGGOONN..--  QQuuee  aaqquueesstt  eexxppeeddiieenntt  ssiigguuii  eexxppoossaatt  aall  ppúúbblliicc  ppeell  tteerrmmiinnii  ddee  qquuiinnzzee  

ddiieess  hhààbbiillss,,  mmiittjjaannççaanntt  aannuunnccii  eenn  eell  BBOOPP  ii  eenn  eell  ttaauulleerr  dd''eeddiicctteess  dd''aaqquueessttaa  CCaassaa  

CCoonnssiissttoorriiaall,,  ii  uunn  ccoopp  ttrraannssccoorrrreegguutt  eell  tteerrmmiinnii,,  ccaass  ddee  nnoo  pprreesseennttaarr--ssee  ccaapp  

rreeccllaammaacciióó  ccoonnttrraa  eell  mmaatteeiixx,,  eess  ccoonnssiiddeerraarràà  aapprroovvaatt  ddeeffiinniittiivvaammeenntt  sseennssee  

nneecceessssiittaatt  ddee  ccaapp  ttrrààmmiitt  uulltteerriioorr;;  eenn  ccaass  ccoonnttrraarrii,,  eell  PPllee  ddiissppoossaarràà  dd’’uunn  tteerrmmiinnii  

dd’’uunn  mmeess  ppeerr  aa  rreessoollddrree--lleess..””  

  

  

Conclòs el debat, durant el qual es regidors es limiten bàsicament a manifestar que 

l’assumpte ja va ser tractat en la Comissió Informativa d’Hisenda, la proposta d’acord 

es sotmet a votació i la mateixa s’aprova per unanimitat. 

 

 

3.- NOMENAMENT DE VOCALS, VICEPRESIDENT I TRESORER DE PATRONAT DE TURISME DE 

SUBIRATS. 

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

qual, literalment diu: 

 

“Vist que per Acord del Ple municipal de l’Ajuntament de Subirats pres en sessió del dia 4 

de juny de 2001 es varen aprovar els Estatuts de l’Organisme Autònom del Patronat 

Municipal de Turisme de Subirats, i que foren modificats per Acord plenari de 4 de juny 

de 2012. 

Vist que per Acord Plenari de l’Ajuntament de Subirats del dia 17 de juny de 2015, es 

varen nomenar el President i els Vocals proposats pels grups municipals, mancant 

doncs el nomenament del Vicepresident del Patronat i dels Vocals representants dels 

sectors professionals. 

Vist que en sessió ordinària de la Junta de Govern del Patronat del dia 28 de juliol de 

2015, es varen adoptar diversos acords, entre ells la proposta del nomenament de 

Vocals representants de sectors professionals així com la proposta de nomenament del 

Vicepresident del Patronat, i el nomenament de Tresorer. 

En virtut de tot l’exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament adopti el següent, 

ACORD 



PRIMER.- Nomenar a les següents persones Vocals representants dels sectors 

professionals en la Junta de Govern de l’Organisme Autònom del Patronat Municipal de 

Turisme de Subirats: 

Sector del Comerç del Vi i del Cava  

 Titular: Antoni Albet Noya (Albet i Noya, SL) 

 Titular: Guillem Carol Vallés ( Cellers Carol i Vallès, SL) 

 Suplent: Pere Guilera Massana (Heretat Guilera, SL) 

 Suplent: Sadurní Oliver Sivill (Oliver Viticultors, SL) 

 

Sector Hosteleria i Restauració 

 Titular: Evarist Gisbert Aguilar (Hotel Restaurant Sol i Vi, SL) 

 Titular: Fidel Amigó Castellví (Amigo Castellvi, SL –Restaurant Cal Xim-) 

 Suplent: David Casulleras Solsona (Cal Catasús) 

 Suplent: Carles Bordanaba Sangrà (Catering Cal Blay, SL - Mirador de les 

Caves) 

 

Sector Artesans i Artistes 

 Titular: M. Àngels Saumell Vallès (Vinyet, la Melmelada Penedès) 

 Suplent: Josep Massana Borràs ( Casa Taller Josep Massana)  

 

Sector Agricultors 

 Titular: Josep Esteve Ràfols ( Família Esteve Ràfols)  

 Suplent: David Casas Mensa (El tros d’Ordal, SL 

 

SEGON.- Nomenar al Sr. Evarist Gisbert Aguilar Vicepresident de la Junta de Govern de 

l’Organisme Autònom del Patronat Municipal de Turisme de Subirats. 

 

TERCER.- Nomenar al Sr. Marcos Pérez López Tresorer de l’Organisme Autònom del 

Patronat Municipal de Turisme de Subirats. 

 

QUART.- Notificar aquest acord als interessats i donar compte del mateix al Patronat 

Municipal de Turisme de Subirats.” 

 

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

La regidora Sra. Anna Baqués manifesta que el seu grup municipal, la CUP, encara no 

té prou coneixement del funcionament i normes que regeixen el Patronat, per la qual 

cosa el seu grup municipal s’abstindrà en aquesta votació.  

 

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

vuit vots a favor, emesos pels regidors dels grups municipals de CIU, PSC, ERC, i tres 

abstencions, emesos pels regidors del grup municipal de la CUP.  

 

 

4.-  APROVAR LA XIFRA DEL PADRÓ MUNICIPAL DE L’EXERCICI 2015 

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

qual, literalment diu: 

 



“Vist que l’Ajuntament de Subirats té encomanda la gestió del Padró a la Diputació de 

Barcelona, la qual assumeix la gestió de les transaccions de dades amb l'INE en nom 

de l'ajuntament, d'acord amb la normativa vigent sobre padró d'habitants i cens 

electoral, i vist que aquest servei inclou la gestió de la informació territorial, realització 

del lliurament de fitxers de variacions mensuals, gestió de cues d'errors i realització de 

tot el procediment per a l'obtenció de la xifra oficial. 

 

Vist que en virtut de l’encomanda assenyalada la Diputació de Barcelona ha 

comunicat la xifra definitiva oficial del padró municipal d’habitants de Subirats per a 

l’any 2015, resultant un nombre de 2988. 

En virtut de tot l’exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament adopti el següent, 

ACORD 

 

PRIMER.- APROVAR la xifra de 2988 habitants a data 1 de gener de 2015, resultant de la 

gestió del Padró d’Habitants del Municipi de Subirats. 

 

SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la Diputació de Barcelona als efectes 

escaients. 

 

TERCER.- Publicar la xifra oficial del padró en el web municipal i en tauler edictal de 

l’Ajuntament.” 

 

En el torn d’intervencions tots els regidors es limiten, bàsicament, a comentar la 

baixada de la xifra envers exercicis anteriors.  

 

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

unanimitat. 

 

 

5.-  MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DE LES CONDICIONS D’ACCÉS I D’ÚS 

DELS MITJANS D’INFORMACIÓ I DIFUSIÓ MUNICIPAL PER ALS REGIDORS I GRUPS 

MUNICIPALS.  

 

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

qual, literalment diu: 

 

“Per acord plenari de data 19 de juliol de 2010 es va procedir a aprovar inicialment la 

proposta de Reglament Regulador de les condicions d’accés i d’ús dels mitjans 

d’informació i difusió municipal per als regidors i grups municipals. Aquest reglament es 

va publicar en el BOP de data 6 d’agost de 2010. Posteriorment, el Reglament va ser 

modificat per acord de Sessió Plenària de data 6 de maig de 2013. 

 

Des de l’aprovació d’aquest reglament s’han donat canvis en l’estructura 

organitzativa de l’Ajuntament, i també ha augmentat la proliferació de difusió de la 

informació a través de les xarxes digitals, a tal efecte, i a petició de la Regidora de 

Cultura proposa actualitzar l’esmentat reglament i procedir a la seva modificació. 



 

Per tot el que s’ha exposat es proposa al PLE l’adopció dels següents ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament regulador de les condicions 

d’accés i d’ús dels mitjans d’informació i difusió municipal per als regidors i grups 

municipals, que queda redactat de la següent manera: 

 
“REGLAMENT REGULADOR DE LES CONDICIONS D’ACCÉS I D’ÚS DELS MITJANS D’INFORMACIÓ I 

DIFUSIÓ MUNICIPAL PER ALS REGIDORS I GRUPS MUNICIPALS 

 

L’article 170.2 de la Llei 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i 

de règim local de Catalunya, d’acord amb la Llei 21/2002, de 5 de juliol, de setena modificació 

de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, ha introduït 

modificacions en relació a la participació dels grups municipals als òrgans d’informació i difusió 

municipal, a fi de garantir el dret d’accés i la llibertat d’expressió. 

Tradicionalment els mitjans de comunicació local han estat els butlletins i en alguns casos les 

ràdios municipals. En bona part d’aquests mitjans s’ha assegurat la participació i la pluralitat 

política i de sensibilitats que representa el consistori. Aquesta pràctica, doncs, ha estat recollida 

en l’article 170.2 del text legal esmentat que esdevé de compliment obligatori per tots i 

cadascun dels municipis i garanteix un sistema de difusió i participació de tots els membres de 

l’Ajuntament. 

Per tal de dotar-se de l’instrument necessari per a la regulació de la participació dels grups 

municipals als mitjans de comunicació de titularitat municipal, el Ple de l’Ajuntament de Subirats 

adopta el Reglament següent, 

 

CAPÍTOL PRIMER. Normes generals 

 

Article 1 

És objecte d’aquest reglament la regulació de la participació dels regidors i grups municipals, i 

les condicions d’accés i d’ús als mitjans d’informació i difusió municipals. 

 

Article 2 

Són mitjans d’informació i difusió municipals: 

- Els butlletins i publicacions municipals amb una periodicitat d’edició estable. 

- Les pàgines web municipals o de qualsevol organisme autònom. 

- Les xarxes socials institucionals. 

- L’emissora de ràdio municipal.   

 

Article 3 

No s’entendrà mitjans d’informació i difusió municipal el tauló d’anuncis oficials de l’Ajuntament, 

els fulletons i altres publicacions destinades a donar informació d’actes i actuacions concretes, 

com ara campanyes de salut, informació de caràcter cultural com temporades estables, cicles 

d’actuacions, programes de festa major, i en general qualsevol edició pròpia per al 

desenvolupament de les tasques i actuacions de caràcter municipal i dirigides a la informació 

ciutadana. 

 

Article 4 

En el projecte d’establiment i prestació del servei municipal es determinarà les característiques 

del servei, i si s’escau, l’òrgan del mitjà d’informació i difusió municipal i la seva composició. 

 

Dels òrgans ja creats se’n donarà compte al Ple de la seva composició. 

 

Els òrgans dels mitjans d’informació i difusió municipals han de fomentar la participació dels 

regidors i grups polítics per assegurar la pluralitat, amb l’assignació d’uns espais i d’un temps; en 

el cas dels mitjans audiovisuals, amb el format i l’estructura que la direcció del mitjà proposi. La 

direcció anirà a càrrec del Regidor/a de Cultura. 

 

Article 5 



Els directors o responsables dels mitjans d’informació i difusió municipals, elaboraran una 

proposta en la qual faran constar quin espai i quin temps pot destinar-se a la participació i accés 

dels regidors i grups municipals. 

 

Article 6 

Les intervencions dels portaveus dels grups municipals i regidors siguin escrites o orals hauran de 

basar-se en el respecte mutu, s’evitarà la confrontació personal i caldrà mantenir unes normes 

bàsiques de conducta i de cortesia pública. 

 

Les informacions dels regidors i grups municipals es referiran exclusivament a la seva activitat en 

la Corporació i en el municipi i no podran utilitzar-se per a la propaganda dels partits polítics o 

coalicions electorals pels quals es presenten a les eleccions municipals. 

 

CAPÍTOL SEGON. Els butlletins i publicacions municipals 

 

Article7 

Es crearà un òrgan consultiu del butlletí i de les publicacions municipals on hauran d’estar 

representats tots els grups municipals, mitjançant el nomenament d’un representant de cada 

grup. De la composició d’aquest òrgan es donarà compte en  el Ple. 

 

Article 8 

En els butlletins i publicacions periòdiques destinades a la informació municipal de caràcter 

generalista del municipi que siguin de titularitat municipal s’haurà de garantir que tots els 

regidors i grups municipals puguin fer la seva aportació amb la dotació d’un espai d’opinió. 

 

Article 9 

El repartiment de l’espai assenyalat a l’article anterior es farà de forma proporcional, i en cada 

butlletí o publicació, per tots els regidors i grups polítics amb presència al Consistori, de 

conformitat amb les determinacions establertes per la direcció de l’òrgan. 

 

Article 10 

La Regidoria de Cultura fixarà un termini prudencial per tal que els regidors i grups polítics puguin 

elaborar i lliurar el seu article d’opinió. Si els articles no són presentats en el termini convingut no 

es podran publicar. 

En aquest espai es farà constar que la responsabilitat del contingut o de l’absència d’opinió 

recau en cadascun dels regidors o grups municipals. 

Els escrits dels grups polítics s’hauran d’enviar per correu electrònic a l’Àrea de Comunicació, 

indicant que va adreçat a la secció de Grups Municipals. 

 

Article 11 

En cadascuna de les legislatures, tots els regidors tindran el dret de ser entrevistats en el 

butlletí municipal per tractar temes relatius a l’Ajuntament i a la gestió municipal, de conformitat 

amb les determinacions que estableixi l’òrgan de direcció. 

 

Article 12 

El butlletí municipal incorporarà en totes les notícies relacionades amb els punts tractats en el Ple 

municipal la votació de cadascun dels grups municipals i/o regidors. 

 

Article 13 

Els butlletins i les publicacions periòdiques donaran a conèixer les actuacions i activitats 

desenvolupades pels regidors que tinguin encomanades i delegades tasques de l’Alcaldia, i hi 

inclouran les informacions necessàries per garantir a tots els ciutadans el coneixement i les 

condicions d’accés als serveis públics municipals. 

 

Article 14 

En cap cas es podran incloure anuncis de formacions polítiques en els mitjans de comunicació 

municipals. 

 

Article 15 

El butlletí municipal tindrà una periodicitat trimestral, coincidint amb els trimestres naturals (març, 

juny, setembre i desembre).  



 

Article 16 

A finals d’any es farà un debat en el darrer Ple del Consistori sobre la memòria presentada per 

l’òrgan consultiu i sobre l’aplicació d’aquest Reglament. Tots els regidors i grups polítics podran 

presentar propostes i mesures per garantir la pluralitat dels mitjans de comunicació i s’aprovarà 

per majoria de ¾ parts del Consistori un informe amb les conclusions que es creguin convenient.  

 

CAPÍTOL TERCER. Els taulons d’anuncis i d’informació, i pàgines Web 

 

Article 17 

En els taulons d’anuncis per a la informació ciutadana situats a l’edifici de l’ajuntament o en els 

centres cívics i en d’altres serveis de titularitat municipal, els regidors i grups polítics tindran dret a 

posar-hi informació sobre la seva activitat municipal. 

 

Article 18 

L’espai destinat a la informació tramesa pels regidors i grups polítics municipals es repartirà a 

parts iguals entre els diversos regidors i grups municipals. 

 

Article 19 

La inserció i retirada d’informació en els taulons d’anunci i d’informació municipals aniran a 

càrrec de les persones responsables d’aquests espais. 

 

Article 20 

En el web de l’Ajuntament hi haurà un espai dedicat a la composició del consistori en el qual 

figuraran cadascun dels regidors dels diferents grups municipals. Tots els grups disposaran del 

mateix espai proporcional a la seva representació. 

 

CAPÍTOL QUART. L’emissora de ràdio municipal.  

 

Article 21 

Es crearà un òrgan consultiu de l’emissora municipal on estaran representats tots els grups 

municipals i/o regidors i el director/a de l’emissora de ràdio. De la composició d’aquest òrgan es 

donarà compte al Ple. 

 

L’òrgan consultiu de l’emissora municipal es reunirà amb una periodicitat de dos cops l’any: un 

cop al gener i un altre al juny, als efectes de debatre el funcionament general de l’emissora 

municipal.  

 

Article 22 

En l’espai destinat a la informació municipal de caràcter generalista del municipi que sigui de 

titularitat municipal s’haurà de garantir que tots els regidors i grups municipals puguin fer la seva 

aportació amb la dotació d’un espai d’opinió.  

 

Article 23 

El repartiment de l’espai assenyalat a l’article anterior es farà de forma equitativa proporcional, i 

en cada emissió, per a tots els regidors i grups polítics amb presència al Consistori, de conformitat 

amb les determinacions establertes per la direcció de l’òrgan.  

 

Article 24 

L’emissora municipal incorporarà en totes les notícies relacionades amb els punts tractats en el 

Ple municipal la votació de cadascun dels grups municipals i/o regidors. 

 

Article 25 

Les emissions periòdiques donaran a conèixer les actuacions i activitats desenvolupades pels 

regidors que tinguin encomanades i delegades tasques de l’Alcaldia, i hi inclouran les 

informacions necessàries per garantir a tots els ciutadans el coneixement i les condicions 

d’accés als serveis públics municipals.  

 

Article 26 

En cap cas es podran incloure anuncis de formacions polítiques en l’emissió de la ràdio 

municipal. 



 

Article 27 

A finals d’any es farà un debat en el darrer Ple del Consistori sobre la memòria presentada per 

l’òrgan consultiu i sobre l’aplicació d’aquest Reglament. Tots els regidors i grups polítics podran 

presentar propostes i mesures per garantir la pluralitat dels mitjans de comunicació i s’aprovarà 

per majoria de ¾ parts del Consistori un informe amb les conclusions que es creguin convenient.   

 

CAPÍTOL CINQUÈ. Participació ciutadana 

 

Article 28.- Les associacions, legalment constituïdes podran accedir a l’ús dels mitjans públics 

municipals, amb les limitacions que imposin la coincidència en l’ús per varies de les associacions 

del municipi de l’espai que se’ls hi dediqui. 

L’ús de l’espai al butlletí municipal, per part de les associacions s’haurà de sol·licitar per escrit 

amb l’antelació que s’estableixi per l’òrgan que correspongui. 

 

Els escrits de les associacions que es publiquin a la revista o butlletí municipal han de fer 

referència a les activitats que realitzi la pròpia associació i s’hauran d’acompanyar  del DNI del 

representant legal de l’associació i signats pel mateix. 

 

Disposició transitòria 

 

En el termini màxim de tres mesos s’haurà de crear l’òrgan o els òrgans de direcció dels mitjans 

de comunicació per tal de complir amb el contingut d’aquest reglament. 

 

Disposició final 

 

Aquest reglament entrarà en vigor un cop aprovat definitivament i publicat en els diaris oficials 

corresponents.” 

 

Segon.- Publicar la modificació en el Butlletí Oficial de la Província i donar i audiència 

dels interessats, per un període de trenta dies, perquè puguin presentar reclamacions i 

suggeriments. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’acord inicial 

esdevindrà definitiu. Un cop aprovat definitivament s’haurà de publicar el text íntegre 

del reglament per a la seva entrada en vigor. 

 

Tercer.- Publicar aquest acord a la pàgina web de l’Ajuntament de Subirats i donar-ne 

coneixement a l’Àrea de Poble. 

 

 

 

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

La secretària-interventora de la Corporació manifesta als regidors que demà els hi serà 

enviat per e-mail el text del reglament assenyalant de forma expressa les modificacions 

que es proposen. 

 

L’Alcalde Sr. Pere Pons manifesta que si es considera adient, es pot ampliar el termini 

d’informació pública de la proposta de modificació del reglament. 

 

La regidora Sra. Anna Baqués manifesta que les xarxes institucionals és un aspecte 

interessant, i també destaca l’existència de la ràdio municipal.  

 

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

unanimitat. 

 

 



6.-  APROVAR EL CALENDARI DE FESTES LABORALS A SUBIRATS PER L’ANY 2016. 

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

qual, literalment diu: 

 

“Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que de les catorze festes 

laborals dues tindran caràcter local. 

Atès que el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, s’estableix que les dues festes locals de 

cada municipi són fixades per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels 

municipis respectius, i que l’acord d’aprovació d’aquestes dues festes locals ha de ser 

adoptat pel Ple, tal com estableix l’article 46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol; 

Atès que s'han de proposar les dates de les dues festes locals del municipi de Subirats per 

a l'any 2016 i comunicar-ho al Departament d’Empresa i Ocupació; 

Atès que els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap dels 

dies festius que s’indiquen a l’Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig, publicada al DOGC 

núm. 6888, de 9 de juny de 2015, per la que s’estableix el calendari oficial de festes 

laborables a Catalunya per a l’any 2016, les quals es relacionen a continuació:  

- 1 de gener (Any Nou) 

- 6 de gener (Reis) 

- 25 de març (Divendres Sant) 

- 28 de març (Dilluns de Pasqua Florida) 

- 16 de maig (Dilluns de Pasqua Granada)  

- 24 de juny (Sant Joan) 

- 15 d’agost (l’Assumpció) 

- 12 d’ octubre (Festa Nacional d’Espanya) 

- 1 de novembre (Tots Sants) 

- 6 de desembre (Dia de la Constitució) 

- 8 de desembre (la Immaculada) 

- 26 de desembre (Sant Esteve) 

Atès que el municipi de Subirats està format per més d’una entitat i que cal comunicar les 

festes locals de les mateixes si són diferents de les del conjunt del municipi;  

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER.- Aprovar el 24 de març (Dijous Sant) com a festa local per a tot el municipi de 

Subirats. 

SEGON .- Aprovar  l’1 de febrer (Festa Major de Sant Pau d’Ordal) per a tot el municipi de 

Subirats a excepció de les entitats que s’especifiquen a continuació:   

- Ordal:  8 d’agost 

- Ca l’Avi: 24 d’octubre   

 

TERCER.- Traslladar el present acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la 

Generalitat de Catalunya per a l’aprovació de l’Ordre de Festes Locals a Catalunya per 

a l’any 2016.” 



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

Les regidores d’ERC, la Sra. Montserrat Garcia i Sra. Carme Riba manifesten que és una 

proposta d’acord que no s’adiu a les festes que han estat aprovades cada any. No 

troben inconvenient en aprovar com a festa local el 24 de març però discrepen en el 

segon punt de l’acord, tot assenyalant i sol·licitant que s’aprovin els dies que 

s’aprovaven cada vegada, és a dir, que siguin festius als respectius nuclis els dilluns de 

la festa major.  

La resta dels regidors mostren la seva conformitat a les manifestacions de les regidores i 

tots els regidors acorden, per unanimitat, modificar el punt segon de l’acord, de tal 

manera que l’acord que realment s’ha de sotmetre a votació és el següent: 

“Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que de les catorze festes 

laborals dues tindran caràcter local. 

Atès que el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, s’estableix que les dues festes locals de 

cada municipi són fixades per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels 

municipis respectius, i que l’acord d’aprovació d’aquestes dues festes locals ha de ser 

adoptat pel Ple, tal com estableix l’article 46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol; 

Atès que s'han de proposar les dates de les dues festes locals del municipi de Subirats per 

a l'any 2016 i comunicar-ho al Departament d’Empresa i Ocupació; 

Atès que els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap dels 

dies festius que s’indiquen a l’Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig, publicada al DOGC 

núm. 6888, de 9 de juny de 2015, per la que s’estableix el calendari oficial de festes 

laborables a Catalunya per a l’any 2016, les quals es relacionen a continuació:  

- 1 de gener (Any Nou) 

- 6 de gener (Reis) 

- 25 de març (Divendres Sant) 

- 28 de març (Dilluns de Pasqua Florida) 

- 16 de maig (Dilluns de Pasqua Granada)  

- 24 de juny (Sant Joan) 

- 15 d’agost (l’Assumpció) 

- 12 d’ octubre (Festa Nacional d’Espanya) 

- 1 de novembre (Tots Sants) 

- 6 de desembre (Dia de la Constitució) 

- 8 de desembre (la Immaculada) 

- 26 de desembre (Sant Esteve) 

Atès que el municipi de Subirats està format per més d’una entitat i que cal comunicar les 

festes locals de les mateixes si són diferents de les del conjunt del municipi;  

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER.- Aprovar el 24 de març (Dijous Sant) com a festa local per a tot el municipi de 

Subirats. 



SEGON.- Aprovar  l’1 de febrer (Festa Major de Sant Pau d’Ordal) per a tot el municipi de 

Subirats a excepció de les entitats que s’especifiquen a continuació:   

- Sant Pau d’Ordal    1 febrer 

- Can Rossell     4 abril  

- El Rebato i Torre-Ramona   4 abril 

- Els Casots     11 abril  

- Can Cartró     25 abril  

- Lavern      27 juny 

- Can Batista     4 juliol 

- Urb. Casablanca    11 juliol 

- Urb. Can Rossell    1 agost  

- Ordal      8 agost  

- Ca l’Avi     24 octubre  

TERCER.- Traslladar el present acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la 

Generalitat de Catalunya per a l’aprovació de l’Ordre de Festes Locals a Catalunya per 

a l’any 2016. “ 

El redactat d’aquest acord modificat es sotmet a votació i el mateix  s’aprova per 

unanimitat. 

 

7.-  DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DELS MEMBRES DEL CONSELL DE BUTLLETÍ TOT 

SUBIRATS.  

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

qual, literalment diu: 

 

“Per acord plenari de data 19 de juliol de 2010 es va procedir a aprovar inicialment la 

proposta de Reglament Regulador de les condicions d’accés i d’ús dels mitjans 

d’informació i difusió municipal per als regidors i grups municipals. Aquest reglament es 

va publicar en el BOP de data 6 d’agost de 2010. Posteriorment, el Reglament va ser 

modificat per acord de Sessió Plenària de data 6 de maig de 2013. 

 

L’article 7 de l’esmentat Reglament, especifica que: 

 

“Es crearà un òrgan consultiu del butlletí i de les publicacions municipals on hauran 

d’estar representats tots els grups municipals, mitjançant el nomenament d’un 

representant de cada grup. De la composició d’aquest òrgan es donarà compte en  

el Ple.” 

 

S’ha consultat amb els grups polítics qui seran els membres designats per a les reunions 

del Consell del Butlletí Tot Subirats, i tot seguit es transcriuen: 

 

- Representant del grup CIU: Lluïsa Sueiro Iglesias 

- Representant del grup PSC. Marcos Pérez López 

- Representant del grup CUP. Anna Rosinés Cueto 

- Representant del grup ERC: Montserrat García Pájaro 

 

Per tot el que s’ha exposat es proposa al PLE l’adopció dels següents ACORDS: 

 



Primer.- Donar-se per assabentat dels representants dels grups polítics integrants del 

Consell del Butlletí Tot Subirats: 

- Representant del grup CIU: Lluïsa Sueiro Iglesias 

- Representant del grup PSC. Marcos Pérez López 

- Representant del grup CUP. Anna Rosinés Cueto 

- Representant del grup ERC: Montserrat García Pájaro 

 

Segon.- Notificar aquest acord als interessats/des. 

 

Tercer.- Publicar aquest acord a la pàgina web de l’Ajuntament de Subirats i donar-ne 

coneixement a l’Àrea de Poble.” 
 

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

DESIGNACIÓ DELS RESPECTIUS PROTAVEUS 

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

qual, literalment diu: 
 

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

Ajuntament, a la vista de les delegacions fetes per l’Alcalde-President de la 

Corporació municipal, es fa necessari procedir, d'acord amb la legislació vigent, a 

l’aprovació de l’organigrama municipal, a l’empara de l’article 21.1 a) 21.3 de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  
 

Per tot això, aquesta Alcaldia,  
 

RESOLC: 

Primer.- Aprovar el següent organigrama municipal: 

 



 

 

 

Pere Pons Vendrell 

Llorenç Ros Peiron 

Àngels Pinyol Batet 

Lluisa Sueiro Iglesias 

Carles Morgades Águila 

Marcos Pérez López 

 

Segon.- Donar compte al Ple d’aquest decret en la primera sessió que es celebri i 

publicar l’organigrama municipal en el web municipal i en el butlletí municipal. “ 

 

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

PLENÀRIA.  

 

 Decret 137/2015, de data 24 de juliol de 2015: CONVOCAR sessió ordinària de 

la Junta de Govern Local, a realitzar el dia 29 de juliol de 2015, a les 19,00 

hores, a la sala de Govern 

 Decret 138/2015, de data 27 de juliol de 2015: Contractar a l’empresa 

REDMAN TH, S.L. per a la prestació del subministrament d’una impressora  HP 

Officejet Pro 8100. 

 Decret 139/2015, de data 27 de juliol de 2015: Acceptar la provisió en 

propietat a favor de l’Ajuntament de Subirats de tres papereres metàl·liques 

d’acord amb la resolució emesa pel President de l’Àrea de Territori i 

Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona en el marc del Règim regulador 

del Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 

 Decret 140/2015, de data 27 de juliol de 2015: Aprovar la nòmina del mes de 

juliol de l’any 2015 del personal al servei d’aquest Ajuntament, que inclou les 

retribucions bàsiques i complementàries, les corresponents per les diferents 

situacions administratives i els serveis extraordinaris, així com altres imports 

com són les prestacions econòmiques reglades, dietes, desplaçaments. 

 Decret 141/2015, de data  28 de juliol de 2015:  Procedir a la devolució dels 53 

€ liquidats en concepte d’assistència al menjador del casal d’estiu organitzat 

per l’Ajuntament, des del dia 30 de juny al 3 de juliol i del 27 al 31 de juliol, a la 

Sra. Esther Martí Masana. 

 Decret 142/2015, de data 28 de juliol de 2015: Contractar a l’empresa 

Proseñal, S.L. per a la prestació del subministrament d’una barana de 

protecció mixta ferro-fusta al carrer El Rebato. 

 Decret 143/2015, de data 28 de juliol de 2015: Autoritzar a la Sra. Anna 

Massana Arnan a realitzar bany nocturn el proper divendres 31 de juliol,  de 

23h a 01h de la matinada a la piscina municipal de Sant Pau d’Ordal. 

 Decret 144/2015, de data 28 de juliol de 2015:  Atorgar al menor JMGL en 

relació a l’ajut de vetllador per al Casal d’Estiu,  un ajut de 999 € equivalent al 

50 % del cost total  corresponent a sis setmanes, amb un import setmanal de 

333 € (segons pressupost ELLAP). 



 Decret 145/2015, de data 29 de juliol de 2015:  Concedir a l´ADF Subirats una 

aportació econòmica de 276,90 €, per a compensar les despeses financeres 

de la formalització de pòlissa de crèdit, així com la comissió d’obertura del B. 

Sabadell de l’operació esmentada. 

 Decret 146/2015, de data 29 de juliol de 2015: Assabentar CASSA que 

l’edificació situada als núms.29-31 del carrer dels Pins de la Urbanització Can 

Rossell és legalment implantada, té una antiguitat aproximada de 12 anys, i 

que pel fet de no ser de recent construcció, l’Ajuntament no pot certificar-ne 

la primera ocupació. Informar a CASSA que pot procedir al canvi de 

l’escomesa d’aigua en aquest cas. 

 Decret 147/2015, de data 30 de juliol de 2015:  Contractar al senyor Iñaki 

Ozcáriz Raventós per a la prestació del servei d’actualització projecte de la 

consolidació de la Torre del Telègraf d’Ordal 

 Decret 148/2015, de data 30 de juliol de 2015: Atorgar llicència urbanística 

municipal per a procedir a reparar una canonada d’aigua privada malmesa 

que transcorre creuant un vial públic, a prop del carrer de can Rial al nucli 

d’Ordal, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer, a MIQUEL 

VENDRELL BAQUÉS. 

 Decret 149/2015, de data 30 de juliol de 2015: Retornar l’import corresponent 

a l’impost d’obres de l’expedient núm. 145/2010, d’import 74,25 € i arxivar-lo 

definitivament. 

Atorgar llicència urbanística municipal, salvat el dret de propietat i sens 

perjudici de tercer, a JAUME CRIVILLÉS CANALS, per a la formació d’una 

cuina, reparació del desguàs de sanejament d’aigües, formació de dintell i 

eixamplament de la porta d’accés a l’habitatge i formació d’armari en 

paret lateral per a instal·lacions al carrer Sant Jaume núm. 2 del nucli de  Ca 

l’Avi al TM de Subirats. 

 Decret 150/2015, de data 30 de juliol de 2015: Atorgar llicència urbanística 

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

MIREIA TRIGUEROS PEINADO, per a la pavimentació exterior de l’espai lliure 

d’edificació de parcel·la edificada al carrer Moreres, núm. 24 de la 

Urbanització Casablanca, al TM de Subirats. 

 Decret 151/2015, de data 31 de juliol de 2015:  Atorgar llicència urbanística 

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

JAHANBAKHSH MALEK MALEK, pel revestiment amb rajola l’escala exterior de 

la finca situada al carrer Moreres, núm. 45 de la Urbanització Casablanca, al 

TM de Subirats. 

 Decret 152/2015, de data 3 d’agost de 2015: Atorgar llicència urbanística 

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

les autoritzacions preceptives de la Demarcació de Carreteres, a TELEFÓNICA 

DE ESPAÑA, S.A.U., per a la instal·lació de cablejat de fibra òptica des de la 

rotonda entre les carreteres C-243b i BV-2296 al Parc Logístic de l’Alt Penedès, 

consistent en la substitució d’un pal de fusta de 9 metres per un altre de fusta 

de 10 metres i la construcció d’una canalització de 2c PVC110 + tritub, a la 

xona de domini públic de la carretera. 

 Decret 153/2015, de data 4 d’agost de 2015: Accepta les ajudes incloses en 

el Programa el PUOSC de l’exercici 2012 per finançar l’obra “Urbanització del 



Barri de la Guardia de Sant Pau d’Ordal”, número d’actuació 109/2012, i la 

normativa aprovada per desenvolupar el Pla. 

 Decret 154/2015, de data 4 d’agost de 2015: Fer una aportació econòmica a 

l’Associació de Municipis per a la Independència de 373 €, corresponent a la 

quota de l’any 2015, al compte corrent de l’Associació de Municipis per a la 

Independència, amb càrrec a la partida pressupostària corresponent del 

pressupost de 2015. 

 Decret 155/2015, de data 5 d’agost de 2015: INSTAR o, en el seu cas, 

COMPARÈIXER i ser part, segons criteri jurídic de l’assistència lletrada de la 

Diputació de Barcelona, en el procediment d’execució de la sentència en el 

recurs d’apel·lació 347/2014, a instància del senyor Antoni Forns Canals 

contra l’Ajuntament de Subirats. 

 Decret 156/2015, de data 6 d’agost de 2015: Estimar la sol·licitud d’obtenció 

de certificats dels acords plenaris números 6/2013 i 3/2015 al Sr. Tomás Segura 

Andrés i la Sra. Sofia Carrasco García. 

 Decret 157/2015, de data 7 d’agot de 2015: CONVOCAR sessió extraordinària 

del PLE de l’Ajuntament de Subirats, a realitzar el proper dia 1 de setembre 

de l’actual,  a les 12,00 hores, a la Sala de plens de la Casa de la Vila. 

 Decret 158/2015, de data 7 d’agost de 2015: Contractar a l’empresa 

REDMAN TH, S.L. per a la prestació del subministrament del paquet de 100 

hores de serveis informàtics. 

 Decret 159/2015, de data 7 d’agost de 2015: Aprovar la relació de factures 

registrades d’entrada amb els números de registre : 2015/1139, 2015/1140, 

2015/1149, 2015/1152 , i d’import total 9.749,40 €. 

 Decret 160/2015, de data 10 d’agots de 2015: Contractar a l’empresa Mobles 

F. Vidal, S.A. per a la prestació del subministrament d’un armari per despatx 

alcaldia. 

 Decret 161/2015, de data 10 d’agost de 2015: Contractar a l’empresa Oriol 

Jardiners (Josep Oriol Delgado Serra) per tallar un pi al Barri de La Guàrdia. 

 Decret 162/2015, de data 12 d’agost de 2015: Aprovar la dedicació 

complementària dels treballadors Tomas Malo Herraiz i Rafael Chica 

Gallegos, fora de la seva jornada laboral ordinària, consistent en unes 25 

hores màximes per treballador, als efectes de finalitzar les tasques de pintura 

que tenen  encomanades en el marc del Pla d’Ocupació 2015. 

 Decret 163/2015, de data 13 d’agost de 2015:  Declarar la caducitat de les 

inscripcions i aprovar la baixa en el Padró municipal d’habitants d’aquest 

municipi de les persones que tot seguit es relacionen: 

 Jesús Vega Sanz 

 M. Mar Perera Jaramago 

 Kevin Lopez Sebastia 

 Laura Ramon Navarro 

 Dali Antonia Pizarro Troncoso 

 Decret 164/2015, de data 13 d’agost de 2015: Contractar a l’empresa 

REDMAN TH S.L.  per a la prestació del subministrament equip informàtic 

complert i impressora. 

 Decret 165/2015, de data 14 d’agost de 2015: Aprovar la relació de factures 

registrades d’entrada des del dia 3 de juliol de 2015 fins el dia 20 de juliol de 

2015, que s’inicia amb la factura número 15J9PU000758 , de data 30 de juny 



de 2015, a nom de CESPA G.R. SA , d’import 6.313,07 euros, i finalitza amb la 

factura número 0206, de data 20 de juliol de 2015, a nom de AQUILINA 

CARRASCO POYATOS, i d’import 11.440,67 euros, a excepció de la factura 

FC-016296 a nom TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU, per quant 

manca la conformitat del tècnic pertinent. 

 Decret 166/2015, de data 14 d’agost de 2015: Delegar en la Mancomunitat 

Penedès-Garraf per concórrer, en nom de l’Ajuntament de Subirats, a la 

subvenció TES/1329/2015 de l’Agència de Residus de Catalunya per a l’any 

2015 destinada als ens locals de Catalunya per a fomentar la recollida 

selectiva de la fracció orgànica de residus municipals. 

 Decret 167/2015, de data 14 d’agost de 2015: Prorrogar la durada dels 

contractes d’arrendament del servei de les piscines d’Ordal i de Sant Pau 

d’Ordal, de tal manera que les piscines estaran obertes, la d’Ordal fins el dia 

6 de setembre de 2015 i la de Sant Pau d’Ordal fins el dia 13 de setembre de 

2015. 

 Decret 168/2015, de data 17 d’agost de 2015: Contractar a l’empresa 

Gràfiques del Foix, S.L.  per l Edició butlletí municipal.  

 Decret 169/2015, de data 19 d’agost de 2015: Contractar a l’empresa 

Neteges Penedès S.L. per la neteja de la vidrieria interna i externa Escola 

Montcau 

 Decret 170/2015, de data 24 d’agost de 2015: Atorgar la concessió de dret 

funerari del nínxol núm. 208 del Cementiri de Sant Pau d’Ordal a nom de Pere 

Llopart Sogas. 

 Decret 171/2015, de data 25 d’agost de 2015: Aprovar la següent relació de 

factures registrades : 

 FRA. 0208 SERVEIS DE NETEJA AQUILINA CARRASCO ....................   1.055,00 

€ 

 FRA. 0207 SERVEIS DE NETEJA AQUILINA CARRASCO ................... 11.487,05 €  

 FRA. 40008 CIAT CELULOSA INDUSTRIAL DEL ALTO TER SA ............   1.484,70 € 

 Decret 172/2015, de data 25 d’agost de 2015: Aprovar la relació de factures 

registrades d’entrada des del dia 21 de juliol de 2015 fins el dia 16 d’agost de 

2015, que s’inicia amb la factura número 176 , de data 11 de juliol de 2015, a 

nom de CAL JOAN FORNER , d’import 85,14 euros, i finalitza amb la factura 

número 28-H5Y1-000661, de data 16 d’agost de 2015, a nom de TELEFONICA 

SERVICIOS MOVILES, i d’import 6,05 euros, a excepció de les factures que 

detallem  , per quant manca la conformitat del tècnic pertinent. 

 Decret 173/2015, de data 26 d’agost 2015: Atorgar llicència urbanística 

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

ALFONS SABATÉ RAVENTÓS, per desmuntar la teulada de teula àrab existent i 

canviar-la per teula de formigó, fent un aïllament tèrmic a la masia Can 

Sallent al TM de Subirats. 

 Decret 174/2015, de data 26 d’agost de  2015: Atorgar llicència urbanística 

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

 JOAN RAVENTÓS BAQUÉS, per posar una cadena metàl·lica a l’accés 

de la vinya al polígon 45 parcel·la 9 al TM de Subirats 

 Decret 175/2015, de data 28 d’agost de 2015: Contractar a Eduardo 

Rodríguez – Piscines Subirats - els treballs de Pròrroga pel manteniment per a 

la temporada d’estiu 2.015 de les Piscines municipals per un termini de 2 



setmanes per Sant Pau d’Ordal i pel termini de 1 setmana per Ordal per un 

import total de 925,65 € (IVA inclòs) 

 Decret 176/2015, de data 1 de setembre de 2015: Aprovar la següent relació 

de factures registrades : 

 FRA. 36/2015 TREBALLS D’EDIFICACIÓ DURAN SL  ....................   29.802,85 € 

 FRA. 37/2015 TREBALLS D’EDIFICACIÓ DURAN SL  . ...................     2.738,82 € 

 Decret 177/2015, de data 4 de setembre de 2015:  CONVOCAR sessió 

ordinària de la Junta de Govern Local, a realitzar el dia 9 de setembre de 

2015, a les 19.00 hores, a la sala de Govern 

 Decret 178/2015, de data 4 de setembre de 2015: CONVOCAR sessió 

ordinària de la Comissió Informativa d’Hisenda, a realitzar el dia 9 de 

setembre de 2015, a les 20,00 hores, a la sala de Plens de l’Ajuntament de 

Subirats 

 Decret 179/2015, de data 4 de setembre de 2015: Atorgar llicència 

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

tercer a CAVES VENTURA SOLER S.L., per la construcció d’una pèrgola al 

polígon 36 parcel·la 15, Polígon Noya Lavernó, al TM de Subirats. 

 Decret 180/2015, de data 4 de setembre de 2015: Aprovar la relació de 

factures registrades d’entrada des del dia 16 de juliol de 2015 fins el dia 31 

d’agost de 2015, que s’inicia amb la factura número 15-0642 , de data 16 de 

juliol de 2015, a nom de ANGEL QUEMADA CUATRECASA, d’import 591,97 

euros, i finalitza amb la factura número S/8, de data 31 d’agost de 2015, a 

nom de SANCHEZ DOMINGUEZ MªDE LAS MERCEDES SLNE, i d’import 2.904 

euros.   

 Decret 181/2015, de data 4 de setembre de 2015: Classificar les proposicions 

presentades pels candidats, tot atenent la proposta portada a terme per 

l’Arquitecte municipal en el seu informe de l’1 de setembre de 2015, per 

realitzar la contractació de les obres consistents en la modificació del 

“Projecte d’instal·lació del servei de lloguer de bicicletes” dins el programa 

“Tren del Xarel·lo. Senyalització. Renfe Subirats – Torrelavit” per la necessitat 

de crear un equipament per fomentar el turisme vitivinícola al Penedès. 

 Decret 182/2015, de data 8 de setembre de 2015: Atorgar llicència 

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

tercer a  LAIE VILASÍS FERRÉ, per la reforma d’un bany en un habitatge 

entre mitgeres existent, Can Rial número 6, Ordal, al TM de Subirats. 

 Decret 183/2015, de data 9 de setembre de 2015: Atorgar llicència 

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

tercer a CARME JULIÀ JULIÀ, per la pavimentació interior d’edificació entre 

mitgeres, Can Rial número 2, Ordal, al TM de Subirats. 

 Decret 184/2015, de data 9 de setembre de 2015: Atorgar llicència 

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

tercer a MONTSERRAT BUSOM MARÍ, per a reformar la cuina, al carrer Figuera 

número 11, Ordal, al TM de Subirats. 

 Decret 185/2015, de data 9 de setembre de 2015: Aprovar l’organigrama 

municipal de l’Ajuntament de Subirats. 

 Decret 186/2015, de data 9 de setembre de 2015: Concedir a la Sra. Elisenda 

Vendrell i Vendrell, personal funcionari d’aquest ajuntament, una llicència de 



matrimoni de 15 dies naturals consecutius amb retribució des del dia 19 

d’octubre de 2015 al dia 2 de novembre de 2015, ambdós inclosos. 

 

La regidora Sra. Carme Riba sol·licita informació envers el decret 152/2015, de 3 

d’agost de 2015, i el Sr. Alcalde-President Pere Pons respon manifestant que el cablejat 

de fibra òptica és pel polígon.  

 

El regidor Sr. Llorenç Ros intervé tot dient que al municipi hi ha fibra òptica des de l’any 

92. 

 

10.- MOCIONS 

 

10.1.-“MOCIÓ PERSENTADA PER CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA DE 

SUBIRATS EN SUPORT AL CORRELLENGUA 2015 

La normalització plena de la nostra llengua és una tasca que requereix l’esforç de 

tothom, ja que només d’aquesta manera podrem garantir que el català sigui una 

llengua viva i amb futur en un món cada cop més globalitzat. Per aquest motiu, des de 

la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) volem donar-hi un nou 

impuls per mitjà de la 19a edició del Correllengua. Des de la CAL considerem que seria 

molt important la presentació, a tots els municipis i comarques, de la Moció que 

redactem a continuació i l’aprovació de la totalitat o d’una part dels acords 

proposats. 

CAL, Països Catalans, juliol de 2015 

Proposta d’acord 

Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del 

territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en 

l’element d’integració de les persones nouvingudes, 

Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop 

més recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que 

menysprea la llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els 

fonaments del nostre sistema educatiu, 

Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens obrirà 

un futur de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i lingüístiques, 

Atesa la consolidació que després de 19 anys està assolint la iniciativa cívica del 

Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i 

societat civil en general, 

Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), 

organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots 

els municipis i comarques de parla catalana, 

Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest 

municipi, 



En virtut de tot l’exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament adopti el següent, 

ACORD: 

Primer.- Donar suport al Correllengua 2015 com a instrument reivindicatiu de la societat 

a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de 

parla catalana i a favor de la seva unitat. 

Segon.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el 

Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon 

desenvolupament de les activitats programades. 

Tercer.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis 

d’aquesta corporació. 

Quart.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i 

encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, 

especialment entre la població nouvinguda. 

Cinquè.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions 

per la Llengua Catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos, 08014 de Barcelona, 

o a través del correu electrònic cal@cal.cat. 

 

Sense cap intervenció a destacar, la proposta de moció es sotmet a votació i la 

mateixa s’aprova per unanimitat.  

 

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS: 

 

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

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

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

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

preguntes. 

 

La secretària-interventora manifesta que en el dia d’avui ha entrat per registre 

d’entrada de la Corporació una moció presentada pel grup municipal ERC que es 

titula: DONAR DONANT SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ DE REFUGIADA VÍCTIMA 

DELS CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA. 

 

Es sotmet a votació la procedència del debat de la moció presentada, i aquesta és 

aprovada per unanimitat dels assistents.   

 

 El redactat de la moció és el que seguit es transcriu: 
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“MOCIÓ PRESENTADA PER ERC – SUBIRATS DONANT SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ 

DE REFUGIADA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA.  

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament manifesta la seva preocupació per 

la crisi humanitària en matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de 

la guerra civil a Síria i d’altres conflictes internacionals.    

 

Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la 

Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la 

persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que 

2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu 

que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos.      

 

L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la 

població   arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de 

llavors, amb el suport dels municipis catalans.  

 

Davant de la situació actual i,  

 

 Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la 

creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors. 

 

 Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, 

en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a 

qualsevol país. 

 

 Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del 

Refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que 

cal facilitar l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu. 

 

 Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una 

administració propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang 

superior.  

 

 Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i 

només 28 places d'acollida. 

 

 Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament 

a l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que 

compten amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el 

desenvolupament. 

 

 Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a 

que donin resposta a la situació dels refugiats. 

 

Per tot això, des de l’ajuntament de Subirats, es proposa l'adopció dels següents 

acords: 

 

Primer. Instar el Govern espanyol a: 

 

 Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, 

acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es 

transfereixin a les administracions municipals per a la gestió descentralitzada. 

 Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària 

per millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu. 



 Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les 

persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona. 

 Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% 

de les persones refugiades del món a través de la cooperació al 

desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els 

drets de totes les persones. 

 

Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 

 

 Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a 

Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació 

actual i assegurar-ne el desplegament. 

 Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel 

formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer 

càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants. 

 Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació. 

 Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% 

de les persones refugiades del món a través de la cooperació al 

desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets 

de totes les persones. 

 

Tercer. Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida 

municipals o comarcals per a incorporar-hi l'asil. 

 

Quart. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i 

el servei a les persones sol·licitants d'asil. 

 

Cinquè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les 

persones sol·licitants. 

 

Sisè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les 

persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. 

 

Setè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb 

vocació transformadora.  

 

Vuitè. Oferir els municipis com a territori d’acollida.  

 

Novè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en 

matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català 

amb la participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:  

 

 Assistència en les rutes de fugida 

 Suport als municipis de la ruta 

 Planificació i gestió de l’acollida  

 Acollida a Catalunya  

 

Desè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació 

d’emergència actual, a través del Fons Català, en el seu rol de coordinació entre 

institucions, entitats municipalistes i municipis catalans per tal de tenir una veu conjunta 

que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol.    
 

 

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

 



El regidor Sr. Marcos Pérez manifesta que el seu grup municipal està del tot conforme 

amb la moció, i s’adhereix a la mateixa.  

 

La regidora Sra. Àngels Pinyol manifesta que es tracta d’un assumpte al qual s’ha de 

donar tot el suport, i que des de l’Ajuntament estan disposats a col·laborar. Esmenta 

que la xarxa com a tal s’està creant i que ha pogut parlar amb el Fons de Cooperació 

i aquest ha informat que està treballant i que ja enviaran les pertinents instruccions als 

Ajuntaments. Que el Fons prega que els Ajuntament no vagin per lliure, sinó que 

l’important és anar coordinats i de forma ordenada per tal de donar una bona 

resposta al problema. 

 

El regidor Sr. Amat Cantí manifesta que el seu grup municipal està d’acord amb la 

proposta però que proposen, tanmateix, introduir uns modificacions.  

 

El senyor Amat Cantí dóna lectura en veu alta d’aquests modificacions del redactat 

que proposen, i tots els regidors assenteixen. 

 

La proposta modificada és la següent:  

 

 

MOCIO DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA DELS CONFLICTES 

ARMATS A LA MEDITERRÀNIA 

 

 

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament manifesta la seva preocupació per 

la crisi humanitària en matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de 

la guerra civil a Síria i d’altres conflictes internacionals.    

 

Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la 

Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la 

persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que 

2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu 

que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos.      

 

L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la 

població   arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de 

llavors, amb el suport dels municipis catalans.  

 

Davant de la situació actual i,  

 

 Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la 

creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors. 

 

 Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, 

en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a 

qualsevol país. 

 

 Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del 

Refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que 

cal facilitar l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu. 

 



 Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una 

administració propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang 

superior.  

 

 Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i 

només 28 places d'acollida. 

 

 Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament 

a l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que 

compten amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el 

desenvolupament. 

 

 Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a 

que donin resposta a la situació dels refugiats. 

 

Per tot això, des de l’ajuntament de Subirats, es proposa l'adopció dels següents 

acords: 

 

Primer. Instar el Govern espanyol a: 

 

 Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, 

acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es 

transfereixin a les administracions municipals per a la gestió descentralitzada. 

 Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària 

per millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu. 

 Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les 

persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona. 

 Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% 

de les persones refugiades del món a través de la cooperació al 

desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els 

drets de totes les persones. 

 Treballar per ampliar el concepte de refugiada a totes aquelles persones que 

es veuen obligades a abandonar els seus països per motius econòmics, en la 

línia del que proposa Stop Mare Nostrum.  

 

Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 

 

 Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a 

Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació 

actual i assegurar-ne el desplegament. 

 Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel 

formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer 

càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants. 

 Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació. 

 Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% 

de les persones refugiades del món a través de la cooperació al 

desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets 

de totes les persones. 

 

Tercer. Facilitar l’empadronament de totes les persones que declaren viure al municipi i 

garantir l’accés als serveis bàsics.  

 

Quart. Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida 

municipals o comarcals per a incorporar-hi l'asil. 

 



Cinquè. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida 

i el servei a les persones sol·licitants d'asil. 

 

Sisè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les 

persones sol·licitants. 

 

Setè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les 

persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. 

 

Vuitè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament 

amb vocació transformadora.  

 

Novè. Oferir els municipis com a territori d’acollida.  

 

Desè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en 

matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català 

amb la participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:  

 

 Assistència en les rutes de fugida 

 Suport als municipis de la ruta 

 Planificació i gestió de l’acollida  

 Acollida a Catalunya  

 

Onze. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació 

d’emergència actual, a través del Fons Català, en el seu rol de coordinació entre 

institucions, entitats municipalistes i municipis catalans per tal de tenir una veu conjunta 

que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol.    

 

 

Posteriorment es sotmet a votació la moció amb les modificacions incorporades, i la 

mateixa queda aprovada per unanimitat. 

 

 

11.2.-APROVAR, ATORGAR UNA BONIFICACIÓ EN LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE 

COSNTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES AL SR. ÀNGEL MARTÍ ADELL.   

Es sotmet a votació la procedència del debat de la moció, i aquesta és aprovada per 

unanimitat dels assistents.   

El redactat de la proposta és: 

“El dia 11 d’agost de 2015 i amb Registre d’entrada núm. 2167/2015, el senyor Àngel Martí 

Adell, sol·licita bonificació en la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres en relació a les obres de canvi de banyera per plat de dutxa per portar a terme al 

carrer Antoni Casanovas, núm. 13 de Lavern, adjuntant certificat de grau de 

discapacitat.  

Vist que en data 18 de juny de 2015 i per Decret d’Alcaldia 102/2015 es va atorgar la 

llicència d’obres sol·licitada. 

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

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

considerat de 1.610 euros, són els següents: 



 Impost:    49,91 € 

 Taxa:    24,31 € 

 Placa:      7,00 € 

Vist l’article 6.2 de l’Ordenança Fiscal núm. 6 pel que fa a l’Impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres, que estableix: 

Article 6è. Beneficis fiscals de concessió potestatives. 

“2.- Es concedirà una bonificació del 90 per cent de la quota de l’impost a favor de les 

construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat 

de persones discapacitades, d’acord amb l’article 103.2 del text refós de la LRHL. La 

bonificació solament s’aplicarà a la part específica del pressupost del projecte relatiu a la 

construcció, obra o instal·lació de les obres relatives a afavorir les condicions d’accés i 

habitabilitat de persones discapacitades.” 

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

Primer.- Concedir a les obres impulsades pel senyor Àngel Martí Adell per afavorir les 

condicions d’accés i habitabilitat de les persones discapacitades, la bonificació del 90% 

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

Nota de liquidació: 90% de 49,91 € = 44,92 €. 

Quota resultant després de bonificada: 4,99 €. 

Segon.- Notificar aquest acord a la part interessada. 

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

 

 

La proposta d’acord es sotmet a votació i la mateixa queda aprovada per unanimitat. 

 

 

12.- PRECS I PREGUNTES 

 

La regidora Sra. Carme Riba mostra la seva preocupació pel tema del tall del camí de 

Can Bas i pregunta si ha estat degudament sol·licitat i tramitat davant l’Ajuntament.  

 

L’Alcalde Sr. Pere Pons informa que es va demanar permís per un soterrament de línies 

però que tot s’ha demorat molt, vist que Fecsa no acaba de venir.  

 

La regidora Sra. Carme Riba manifesta que no troba correcte que el senyor en qüestió 

tanqui els dos únics camins d’accés per als veïns. 

 

L’Alcalde Sr. Pere Pons informa que en 15 dies, 3 setmanes espera que tot estigui fet. 

 

La regidora Sra. Carme Riba respon dient i sol·licitant que el tema es controli, es vigili, 

perquè aquell camí estava molt bé i cada vegada es més estret.  

 

La regidora Sra. Montserrat Garcia pregunta si ha arribat l’informe de Martivell. 

 



L’Alcalde Sr. Pere Pons respon que no, que fins que no es celebri la ponència no es 

tindrà. Estem pendents. Manifesta que tan prompte arribi es mirarà i es farà una reunió.  

 

El regidor Sr. Amat Cantí pregunta els motius pels quals no hi ha una estelada al balcó 

de l’Ajuntament. 

 

L’Alcalde Sr. Pere Pons respon que s’han de respectar les Lleis del Parlament i la 

pluralitat ideològica existent en el municipi i en el propi Ajuntament. Considera que la 

pau que hi ha avui al municipi s’ha de preservar. I que en última instància al seu 

entendre és preferible no tenir la bandera espanyola i tenir la senyera.  

 

La regidora Sra. Anna Baqués pregunta si l’Ajuntament té potestat sobre els CAPS. 

Horaris, etc. 

 

L’Alcalde Sr. Pere Pons diu que seria interessant posar com a mínim un cartell als CAP 

per tal que els veïns estiguin degudament informats.  

 

Per últim l’Alcalde Sr. Pere Pons informar que en la Junta de Govern passada s’ha 

concedit una llicència per un nou celler i que tots els regidors, si volen, tenen vista de 

l’expedient.  

 

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

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

 

 

L’alcalde,       la secretària-interventora 


