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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS 

DEL DIA 18 DE JULIOL DE 2016 

           

Núm. 6/2016 

 

 

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

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 

Isabel García Giménez.  

 

ASSISTENTS:   

 

Alcalde - President: Pere Pons Vendrell 

 

Regidors: 

Llorenç Ros Peirón 

Àngels Pinyol Batet 

Lluïsa Sueiro Iglesias 

Carles Morgades Àguila 

Marcos Pérez López 

Anna Baqués Capellades 

Amat Cantí Mallofré 

Anna Rosinés Cueto 

Montserrat García Pájaro 

Carme Riba Ferrer 

 

Convidats: Antoni Peiret de Antonio – Assessor Extern 

 

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

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

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

 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

 

1.- Aprovar l’acta de la extraordinària del 30 de maig de 2016. 

2.-Aprovar el Compte General del Pressupost exercici 2015 de l´Ajuntament i Patronat 

de Turisme. 

3.- Aprovar l’ Inventari  de bens de l’Ajuntament de Subirats  i del Patronat de Turisme 

de l’any 2015. 

4.- Expedient de Modificació de Crèdits núm. 5  del Pressupost 2016 de l’Ajuntament de 

Subirats. 

5.- Expedient de Modificació de Crèdits núm. 1  del Pressupost 2016 del Patronat de 

Turisme de Subirats.   
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6.- Aprovar la liquidació definitiva de les contribucions especials per les obres del barri 

de La Guàrdia i establir la quarta i última quota 

7.- Aprovar el calendari oficial de festes laborals a Subirats per a l’any 2017. 

8.- Aprovar inicialment del document de “Modificació puntual del Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal de Subirats. Escoles antigues d’Ordal i límits de sòl urbà”. 

9.- Aprovar l’acta de delimitació entre Subirats i Gelida  

10.-Proposta presentada pels grups municipals de CIU i PSC de rebuig als atacs del 

govern espanyol contra la llei de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit 

de l’habitatge i la pobresa energètica. 

11.- Moció que presenta pels grups municipals per la eradicació de la violència 

masclista. 

 

12.- Moció que presenta pels grups municipals de CIU i PSC en suport al banc d’ADN 

per les identificacions dels desapareguts a la guerra civil. 

 

13.- Moció presentada pels grups municipals de CIU i PSC donant suport al Manifest 

“Ara Rodalies” 

 

14.- Donar compte al Ple dels decrets dictats per l’alcalde des de la darrera sessió 

plenària. 

15.- Precs i preguntes 

 

 

1.- Aprovar l’acta de la extraordinària del 30 de maig de 2016. 

Després de posar-la en consideració dels assistents a la sessió, l’acta de la sessió 

assenyalada resta aprovada per unanimitat. 

 

Es deixa constància, per part de la sra. Anna Baqués, que falta per aprovar l’acta de 

la sessió ordinària celebrada el dia 2 de maig de 2016. 

 

 

2.-Aprovar el Compte General del Pressupost exercici 2015 de l´Ajuntament i Patronat 

de Turisme. 

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

qual, literalment diu: 

 

“Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2015 van ser sotmesos a informe 

de la Comissió Especial de comptes la qual va emetre el seu dictamen favorable en 

data 25 de maig de 2015. 
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Exposat el Compte General al públic, en el Butlletí Oficial de la Província de data 1 de 

juny de 2016 durant un Termini de quinze dies i vuit més, no es varen formular 

reclamacions, al·legacions ni observacions en contra. 

Atès que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles 208 a 

212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de 

la Llei reguladora de les hisendes locals. 

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

PRIMER.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals de l’Ajuntament i del 

Patronat de Turisme de Subirats, corresponents  l’exercici pressupostari de 2015. El 

contingut del Compte General queda estructurat per :  

Comptes de l’Entitat i del Patronat de Turisme  

- El Balanç 

- La Memòria 

- El Compte del Resultat Econòmic-patrimonial 

- L’Estat de Liquidació del Pressupost 

Segon.- Retre els esmentats comptes de l’Ajuntament i del Patronat de Turisme de 

Subirats, esdevingut com a resultat de l’exercici econòmic de 2015 a la Sindicatura de 

comptes i a la resta d’entitats corresponents d’acord amb el que determinen els 

articles esmentats en la part expositiva.” 

El sr. Marcos Pérez explica que el passat 25 de maig es va convocar la Comissió 

Especial de Comptes on es van aprovar els comptes generals de l’Ajuntament i del 

Patronat de Turisme, fruit d’aquesta aprovació es va exposar al públic durant un ermini 

de 15 dies i 8 més sense cap al.legació. 

Indica que els punts forts del compte general són: 

 L’equilibri econòmic amb un superàvit d’operacions corrents de 994.000€ i el 

resultat pressupostari que seria de 602.000€. 

 Romanent de tresoreria, que es tancaria amb 457.000€. 

 Endeutament, amb una reducció del 18,44% i un deute de 584.000% que la 

majoria d’ell és amb la Diputació de Barcelona.  

Explica com funciona la comparació de municipis que es va fer a la Omissió d’Hisenda 

i que va passar la Diputació. També es fa referència a la liquidació del pressupost de 

2015, l’Ajuntament tanca amb un romanent de 457.000€ i el Patronat de Turisme amb 

un romanent de 19.040€. 
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La sra. Anna Baqués comenta que aquests no són els números que farien ells i per 

aquest motiu s’abstindran. 

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

SIS VOTS A FAVOR, manifestats pels grups de CiU I PSC, i CINC ABSTENCIONS, dels grups 

d’ERC i CUP. 

 

 

3.- Aprovar l’ Inventari  de bens de l’Ajuntament de Subirats  i del Patronat de Turisme 

de l’any 2015. 

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

qual, literalment diu: 

 

“Vist el que es disposa en l’article 222.2 del text refós de la Llei municipal i de règim 

local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i en els articles 

103 i 105 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 

Patrimoni dels ens locals, cal procedir a l’aprovació de la rectificació de l’inventari 

general de béns, que correspon al Ple municipal d’acord amb l’apartat 3 del mateix 

precepte. 

Un cop aprovat, caldrà fer-ne l’actualització fins a la data actual i, en funció dels 

moviments comptables, caldrà fer-ne un manteniment setmanal als efectes de 

mantenir-lo vigent i actualitzat. 

Vist l’informe de secretaria de 4 de juliol de 2016. 

Per tot això, l’Alcalde sotasignat proposa al Ple municipal, l’adopció del següent 

ACORD: 

Primer.- APROVAR la rectificació de l’inventari general de béns de la corporació, 

actualitzat a data 31 de desembre de 2015, que incorpora com annex els inventaris 

dels béns propis de l’Ajuntament i del Patronat de Turisme de Subirats.  

Segon.- REMETRE còpia de l’esmentat inventari al Departament de Governació i 

Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern. 

Tercer.- CONTINUAR amb el manteniment de l’inventari aprovat. 

Quart.- NOTIFICAR als caps d’àrea de l’Ajuntament que el procediment per a 

l’actualització d’aquest inventari consistirà en una coordinació de les àrees de 

l’Ajuntament, les quals aniran confeccionant la documentació que calgui per poder 

efectuar les altes i les baixes. Un cop enllestit l’expedient, es passarà al personal 

d’intervenció que seran qui executaran les altes i les baixes en el programa de 

patrimoni. 

El sr. Marcos Pérez destaca de l’inventari els terrenys urbans amb 2.000.000€ -

deixalleria, terrenys de les escoles....). Els edificis, 2.000.000€ - llars d’infants, consultori, 
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casa consistorial...-. Instal.lacions esportives, 1.300.000€ - piscina, camps de futbol-. 

Carrers i places, 1.020.000€. Instal.lacions de serveis públics, 515.000€ - enllumenat...-. 

El sr. Antoni Peiret, assessor extern, comenta que l’inventari no és un referent de 

solvència, tot i que és necessari fer-ho. A Catalunya no més s’aprova al 60% dels 

ajuntaments i no reflexa la valoració real- a tots els ajuntaments-. S’envia còpia la 

Direcció General d’Administració Local i Subdelegació del Govern. 

L’Alcalde comenta que aquest és el segon any que l’inventari s’aprova a 

l’Ajuntament. 

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

UNANIMITAT. 

 

 

4.- Expedient de Modificació de Crèdits núm. 5  del Pressupost 2016 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  pprreessssuuppoossttààrriiaa  nnúúmmeerroo  55//22001166  

eenn  llaa  mmooddaalliittaatt  ddee  ccrrèèddiittss  eexxttrraaoorrddiinnaarriiss  ii  ssuupplleemmeennttss  ddee  ccrrèèddiitt,,  qquuee  ttoott  sseegguuiitt  eess  

ddeettaallllaa::  

  

CREDITS EXTRAORDINARIS 

 338 22700 Llibre de prestigi Subirats 12.320,00 

1532 61096 Finalització Urbanització La Guardia 6.000,00 

  

Total Crèdits Extraordinaris 18.320,00 

    

    SUPLEMENTS DE CREDIT 

 1532 21000 Viabilitat i via Pública 10.000,00 

170 21001 Sega Herbes 10.000,00 

1532 21003 Senyalització via pública 8.000,00 
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920 21500 Mobiliari 500,00 

912 22601 Atencions protocol·làries 1.500,00 

920 22603 Canons publicacions 3.500,00 

920 22604 Jurídic Contenciosos 2.000,00 

338 22617 Memoris Històrica 500,00 

338 48902 Associació Catalana Municipis 750,00 

165 63302 Reposició Enllumenat Públic 60.000,00 

  

Total Suplements 96.750,00 

    TOTAL CREDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CREDIT 115.070,00 

    FINANCIACIÓ 

  A) MAJORS INGRESSOS 

 

    

 

11200 IBI Rústica 28.000,00 

 

35002 Contribucions Especials 6.000,00 

  46106 Diputació Activitats culturals 5.170,00 

  

Total Majors Ingressos 39.170,00 

    

    B) MINORACIO SALDOS PARTIDES 

 

    1532 22100 Energia elèctrica via pública 8.750,00 

929 50000 Fons contingència 7.150,00 

  

Total Minoració saldos partides 15.900,00 

    

    C) REMANENT DE TRESORERIA 

 

      87000 Romanent de Tresoreria 60.000,00 

  

Total Romanent de Tresoreria 60.000,00 

    

  

TOTAL FINANCIACIÓ 115.070,00 

  

  

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..  

  



7 

 

EEll  ssrr..  MMaarrccooss  PPéérreezz  ccoommeennttaa  qquuee  eess  ccrreeeenn  dduueess  ppaarrttiiddeess  nnoovveess  mmiittjjaannççaanntt  ccrrèèddiittss  

eexxttrraaoorrddiinnaarriiss--  eellaabboorraacciióó  dd’’uunn  lllliibbrree  ii  ffiinnaalliittzzaacciióó  LLaa  GGuuaarrddiiaa--..  HHii  hhaavviieenn  uunneess  ppaarrttiiddeess,,  

qquuee  aa  ddaattaa  dd’’aavvuuii  eell  sseeuu  ccrrèèddiitt  eerraa  jjuusstt  ii  ssee  ssuupplleemmeenntteenn    aammbb  uunn  ttoottaall  ddee  111155..007700€€;;  ssee  

ssuupplleemmeenntteenn  aammbb::  mmaajjoorrss  iinnggrreessssooss,,  mmiinnoorraacciióó  ddee  ssaallddooss,,  ii  rroommaanneenntt  ddee  ttrreessoorreerriiaa..  

  

LLaa  ssrraa..  MMoonnttssee  GGaarrccííaa  iinnddiiccaa  qquuee  ss’’hhaann  rreefflleexxaatt  eellss  66..000000€€  qquuee  ll’’AAjjuunnttaammeenntt  eess  vvaa  

ccoommpprroommeettrree  aa  ppoossaarr  aa  lleess  oobbrreess  ddee  LLaa  GGuuaarrddiiaa  ii  qquuee  aaqquueesstteess  ccoonnttrriibbuucciioonnss  eessppeecciiaallss  

eenn  ccaapp  ccaass  eess  ggiirraarraann  aallss  vveeïïnnss..  

  

EEll  ssrr..  AAnnttoonnii  PPeeiirreett  ccoommeennttaa  qquuee  aaqquueessttaa  qquuaannttiittaatt  nnoo  eess  ppaassssaarràà  ppeerr  ccoonnttrriibbuucciioonnss  

eessppeecciiaallss  aallss  vveeïïnnss..  PPeerr  ppooddeerr  ffeerr  llaa  ccoommppttaabbiilliittzzaacciióó  ddee  ttootteess  lleess  ppaarrttiiddeess  iinnhheerreennttss  aa  LLaa  

GGuuaarrddiiaa  ss’’hhaa  ttiinngguutt  qquuee  hhaabbiilliittaarr  aaqquueessttaa  qquuaannttiittaatt  --66..000000€€--..      

  

LL’’AAllccaallddee  ddiiuu  qquuee  eell  ccoommpprroommííss  qquuee  ll’’AAjjuunnttaammeenntt  vvaa  aaggaaffaarr  aammbb  eellss  vveeïïnnss  ss’’hhaa  

aaccoommpplleerrtt  ii  mmééss..  LLaa  bbaaiixxaa  nnoo  hhaa  rreeppeerrccuuttiitt  eenn  ll’’aappoorrttaacciióó  qquuee  hhaa  ffeett  ll’’aajjuunnttaammeenntt,,  bbeenn  

aall  ccoonnttrraarrii,,  ll’’AAjjuunnttaammeenntt  hhaa  ppoossaatt  mmééss  ddiinneerrss..  

  

LLaa  ssrraa..  MMoonnttssee  GGaarrcciiaa  pprreegguunnttaa  ssii  jjaa  ééss  ttéé  ll’’eemmpprreessaa  eennccaarrrreeggaaddaa  ddee  ccoonnffeecccciioonnaarr  eell  

lllliibbrree??  II  ssii  nnoo  ééss  aaiixxíí,,  eess  ffaarràà  ccoonnccuurrss??..  

  

LL’’AAllccaallddee  ccoonntteessttaa  qquuee  nnoo  ééss  ttéé  ll’’eemmpprreessaa  ii  qquuee  llaa  iinntteenncciióó  eess  ffeerr  uunnaa  ccoommiissssiióó  ii,,  

ppllaanntteejjaa  qquuee  ssiigguuii  llaa  mmaatteeiixxaa  qquuee  llaa  ddee  llaa  rreevviissttaa,,  ppeerr  mmuunnttaarr  llaa  ppaarrtt  tteemmààttiiccaa,,  ll’’eeddiicciióó  

ddeell  lllliibbrree  ééss  uunnaa  aallttrraa  ccoossaa..  PPeerr  aaqquueessttaa  aaccttuuaacciióó  nnoo  nn’’hhii  hhaa  ssuubbvveenncciióó  ddee  llaa  DDiippuuttaacciióó..    

  

LLaa  ssrraa..  MMoonnttssee  GGaarrccííaa  ccoommeennttaa  qquuee  ppeerr  ccoohheerrèènncciiaa  ii  ttaall  ccoomm  hhaann  ffeett  sseemmpprree  

ss’’aabbssttiinnddrraann,,  ttoott  ii  qquuee  hhii  hhaa  ppaarrttiiddeess  aammbb  lleess  qquuee  eessttaann  dd’’aaccoorrdd..  

  

LLaa  ssrraa..  AAnnnnaa  BBaaqquuééss  aannuunncciiaa  ll’’aabbsstteenncciióó  ddeell  sseeuu  ggrruupp  ppeerrqquuèè  nnoo  ssóónn  eellss  sseeuuss  nnúúmmeerrooss..  

  

LL’’AAllccaallddee  ccoommeennttaa  qquuee  aaqquueessttaa  mmooddiiffiiccaacciióó  eess  ffaa  bbààssiiccaammeenntt  ppeerr  aa  llaa  iinnccoorrppoorraacciióó  

ddee  llaa  ppaarrttiiddaa  ddee  rreeppoossiicciióó  ddee  ll’’eennlllluummeennaatt  ppúúbbiicc  ii  rreeccoorrddaa  qqee  nnoo  eess  vvaa  ppoossaarr  aa  ll’’iinniiccii  

ppeerr  vveeuurree  ccoomm  eess  ddeesseennvvoolluuppaavvaa  eell  pprreessssuuppoosstt..  EEss  ppllaanntteejjaa  llaa  rreennoovvaacciióó  ddee  

ll’’eennlllluummeennaatt  aa  SSaanntt  PPaauu  ii  aa  aallttrreess  ppuunnttss  ddeell  mmuunniicciippii  oonn  eennccaarraa  hhii  hhaa  gglloobbuuss  ––  

ccoonnttaammiinnaacciióó  lllluummíínniiccaa--..  

  

LLaa  ppaarrttiiddaa  ddeell  lllliibbrree,,  qquuee  ppoott  ccoommppoorrttaarr  cceerrttaa  ppoollèèmmiiccaa,,  eess  ffaarràà  uunnaa  ccoommiissssiióó  eell  mmééss  

ttrraannssvveerrssaall  ppoossssiibbllee..  DDeesspprrééss  hhii  hhaa  ttrreess  ppaarrttiiddeess  qquuee  ppuuggeenn  2288..000000€€  ii  uunnaa  dd’’eelllleess  ééss  llaa  

sseeggaa  ddee  ccaammiinnss;;  lleess  aallttrreess  ppaarrttiiddeess  ssóónn  aajjuussttooss  ddee  pprreessssuuppoosstt  ––  eell  tteemmaa  ddee  RRoommeevvaa........--..  

 

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

SIS VOTS A FAVOR, manifestats pels grups de CiU I PSC, i CINC ABSTENCIONS, dels grups 

d’ERC i CUP. 

 

 

5.- Expedient de Modificació de Crèdits núm. 1  del Pressupost 2016 del 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: 
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“Vist l'expedient elaborat pels serveis  del Patronat de Turisme de Subirats, i trobant 

conforme els objectius del mateix.  

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

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

5 de març, i demés normativa d’aplicació. 

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

Comissió informativa d’hisenda dictamini sobre els següents, ACORDS: 

PRIMER.- Aprovar inicialment la proposta de modificació pressupostària número 1/2016 

en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, que tot seguit es 

detalla: 

  SUPLEMENTS DE CRÈDIT  

 430.21200 Edificis i altres construccions 3.200,00 

 430.22602 Propaganda i publicitat 3.326,00 

 430.22200 Comunicacions 600,00 

  Total suplements de crèdit 7.126,00 

    

 CRÈDIT EXTRAORDINARI   

 

 

 

 

430.63300 Maquinaria, instal·lacions tècniques i utillatge 1.100,00 

                    

TOTAL SUPL. CRÈDITS + CRÈDIT EXTRAORDINARI 8.226,00 

 

 FINANCIACIÓ   

 

          APLICACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA  

 87000 Romanent de tresoreria 8.226,00 

  Total Romanent de tresoreria  8.226,00 

    

TOTAL FINANCIACIÓ 8.226,00 
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SEGON.- Que aquest expedient sigui exposat al públic pel termini de quinze dies hàbils   

mitjançant anunci en el BOP i en el tauler d’edictes d’aquesta Casa Consistorial, i un 

cop transcorregut el termini, cas de no presentar-se cap reclamació contra el mateix, 

es considerarà aprovat definitivament  sense necessitat de cap tràmit ulterior: en cas 

contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les. 

El sr. Marcos Pérez comenta que el Patronat de Turisme depèn de l’Ajuntament i per 

tant les seves modificacions han de ser aprovades pel plenari de l’Ajuntament. Les 

partides modificades se suplementen per aplicació del romanent de tresoreria. 

La sra. Anna Baques anuncia l’abstenció dels seu grup. 

La sra. Àngels Pinyol comenta que la modificació fa referència a temes molt ordinaris: 

arranjaments que es van tenir que fer quan van entrar a robar al Patronat, bomba de 

fred/calor, correus..... 

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

VUIT VOTS A FAVOR, manifestats pels grups de CiU, PSC i ERC, i TRES ABSTENCIONS, del 

grups de la  CUP. 

 

 

6.- Aprovar la liquidació definitiva de les contribucions especials per les obres del barri 

de La Guàrdia i establir la quarta i última quota 

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

qual, literalment diu: 

 

“L’Ajuntament en data 22 de setembre de 2014 es va aprovar definitivament el “Projecte 

d’urbanització del barri de la Guardia a Sant Pau d’Ordal” 

En Sessió Plenària de data 2 de març de 2015, es  va aprovar l’expedient d’ordenació i 

imposició de Contribucions Especials del barri de La Guardia a Sant Pau d’Ordal. 

La ordenació de les Contribucions Especials es va realitzar en funció de les següents 

dades: 

Honoraris tècnics.............. 20.000,00 -€ 

Cost de l’obra .................414.332,93 -€ 

Total cost ...................434.332,93 -€ 

 

Subvenció Generalitat (PUOSC) 136.580,88 -€ 

Aportació ajuntament................... 80.585,59 -

€Aportació veïns............................  217.166,47 -€ 
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Mòdul de repartiment:   Volum edificable i metres lineals de façana. 

En sessió ordinària del Ple municipal de 18 de maig de 2015, es va acordar aprovar 

definitivament l’expedient d’ordenació i imposició de les contribucions especials al Barri 

de La Guardia de Sant Pau d’Ordal, establint-se que el pagament es faria en tres quotes 

d’igual import i una liquidació final, fixant-se, tanmateix, els terminis de pagament de les 

quotes provisionals. 

En la sessió extraordinària celebrada pel Ple de la Corporació de data 21 de desembre 

de 2015  s’acorda ampliar el període de pagament en voluntària de la tercera quota de 

les Contribucions Especials del Barri de La Guardia de Sant Pau d’Ordal fins el dia 31 de 

març de 2016, excepte per aquells contribuents que per aplicació de l’article 62.2 de la 

LGT els hi correspongui un termini de pagament superior a l’indicat.  

Durant el desenvolupament de les obres s’han creat dues partides noves: l’adquisició de 

terrenys 1.500€ i l’enjardinament de talús  997,04€ segons informe dels serveis Tècnics 

Municipals. D’altra banda s’han tingut en compte la baixa de l’adjudicació de les obres.  

En data 16 de juny de 2016 es va procedir a assignar la recepció de les obres de 

urbanització del barri de La Guardia a Sant Pau d’Ordal  . 

Els cost  final i definitiu de les obres per determinar el import de les contribucions especials  

és el següent: 

Honoraris tècnics .................................. 23.016,62 € 

Adquisició de terrenys ........................... 1.500,00 € 

Enjardinament de Talús ............................ 997,04 € 

Cost de l’obra ..................................... 382.850,46 € 

Despesa total .................................... 408.364,12 € 

Subvenció PUOSC .............................. 136.580,88 € 

Cost Ajuntament ................................ 67.601,18 €* 

Cost veïns.......................................... 204.182,06 € 

*L’Ajuntament ha realitzat obres de soterrament canonades i pavimentació pujada barri 

La Guàrdia al dipòsit de Sant Pau més l’enllumenat del C/ Espígol no inclosos en el cost 

repercutit en concepte contribucions especials.  

Els veïns del sol urbà, paguen el 50% del cost total de l'actuació   

L'Ajuntament assumeix el 16,55% del cost total de l'actuació    

Les ajudes del POUSC  de la Generalitat representen el 33,45% del cost de l'actuació 
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El detall de les quotes finals, aportació de l’Ajuntament i subvenció del PUOSC, s’adjunta 

en informe dels Serveis Tècnics municipals a l’expedient.    

Per tot l’exposat es proposen els següents ACORDS, 

Primer.- Aprovar els nous costos i repartiment dels percentatges aplicables a cada veí . 

Un cop executades les obres i amb les modificacions esmentades,  el seu cost real és 

de 408.364,12 € i correspon repercutir en concepte de contribucions especials el import 

de 204.182,06 € d’acord amb el detall recollit en els antecedents d’aquest acord. 

Segon.- L’article 33.4 de la Llei reguladora de les hisendes locals disposa que un cop 

finalitzades les obres, s’indicaran als subjectes passius, la base i les quotes individuals 

definitives, es firmaran les liquidacions procedents i es compensaran si s’escau, com a 

lliurament a compte els pagaments avançats que s’hagin produït. 

Tercer.- Aprovar la base imposable de 204.182,06 € que correspon al 50,00% dels cost 

total i calculat d’acord amb allò que regula l’article 31 del Text Refós de la Llei 

d’Hisendes Locals. 

Quart.- Aprovar la liquidació definitiva de les quotes a satisfer pels subjectes passius, 

d’acord amb el detall següent : 

 Import total i definitiu de les quotes de Contribucions Especials : 204.182,06€. 

 Import de les liquidacions practicades  a compte:  

1er pagament : 54.291,62€ 

2n. pagament : 54.291,62€ 

3er pagament : 54.291,62€ 

 Import a liquidar en el 4rt i últim pagament : 41.307,20€. 

Cinquè.- Notificar individualment a tots els subjectes passius i a la intervenció municipal 

el present acord, indicant que el període de cobrament del 4rt i últim termini és 

realitzarà a partir del dia 15 d’octubre i fins al 15 de desembre del 2016 a traves de 

l’Organisme de Gestió  Tributaria de la Diputació de Barcelona. 

Sisè.-  Donar trasllat de l’acord a l’Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de 

Barcelona per que procedeixi a la notificació i cobrament de les quotes del quart 

termini de contribucions Especials que ascendeixen a 41.307,20€. 

El sr. Marcos Pérez explica la cronologia de tot l’expedient. Al finalitzar les obres el cost 

total és de 408.364€, la subvenció del PUOSC continua igual, l’aportació de 

l’Ajuntament és de 67.601€ – sense tenir en compte obres que després s’enumeraran – i 

el cost dels veïns és de 204.182€. 

L’Ajuntament ha assumit altres obres: enllumenat del C/ Espígol; pavimentació del 

camí que va al dipòsit; el subministrament de les caixes d’escomesa i el 

subministrament de comptadors. La suma total d’aquestes obres és de 41.307,20€. 
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La quota que queda per liquidar en concepte de quarta quota és de 41.307,20€. 

La sra. Montse García comenta que en total l’aportació de l’ajuntament és de 

102.000€, aproximadament. 

L’Alcalde comenta que en aquesta obra hi va haver una baixa important però que 

després es va tenir que fer el soterrament, aquest tema més l’enllumenat del carrer de 

baix supera l’aportació de l’ajuntament i que els veïns reclamaven que es financés 

amb la baixa. Era important que aquest tema quedés tancat abans de finalitzar l’any 

per un tema comptable. 

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

UNANIMITAT. 

 

El sr. Antoni Peiret, finalitzats els punts d’hisenda, abandona la sessió plenària. 

 

7.- Aprovar el calendari oficial de festes laborals a Subirats per a l’any 2017. 

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 2017 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/137/2016, de 30 de maig, publicada al DOGC 

núm. 7135, de 6 de juny de 2016, per la que s’estableix el calendari oficial de festes 

laborables a Catalunya per a l’any 2017, les quals es relacionen a continuació:  

- 6 de gener (Reis) 

- 14 d’abril (Divendres Sant) 

- 17 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida) 

- 1 de maig (Festa del Treball)  

- 24 de juny (Sant Joan) 

- 15 d’agost (l’Assumpció) 

- 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya) 

- 12 d’ octubre (Festa Nacional d’Espanya) 
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- 1 de novembre (Tots Sants) 

- 6 de desembre (Dia de la Constitució) 

- 8 de desembre (la Immaculada) 

- 25 de desembre (Nadal) 

- 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 13 d’abril (Dijous Sant) com a festa local per a tot el municipi de 

Subirats. 

SEGON.- Aprovar el 30 de gener  (Festa Major de Sant Pau d’Ordal) com a festa local per 

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

- Can Rossell     3 d’abril  

- El Rebato i Torre-Ramona   3 d’abril 

- Els Casots     10 d’abril   

- Lavern                  3 de juliol 

- Can Batista     3 de juliol 

- Urb. Casablanca    7 de juliol 

- Urb. Can Rossell    28 de juliol  

- Ordal      7 d’agost  

- Ca l’Avi     23 d’octubre  

- Can Cartró                                                         2 de maig 

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 2017. 

Es modifica la proposta en el següent sentit: 

 S’incorpora Can Cartró amb el dia 2 de maig. 

 Ca l’Avi es modifica el 30 d’octubre pel dia 23 d’octubre. 

 Lavern es modifica el 29 de juny pel dia 26 de juny. 

La sra. Anna Baqués comenta que les Festes Majors són el que són i no tenen problemes 

en celebrar un Sant; tenen problemes amb la celebració de festes com les del 12 

d’octubre o 6 de novembre, són festes espanyoles que no es representen. Proposen una 

alternativa: no celebrar-les, hi ha municipis que així ho fan, però no han tingut temps de 

fer una proposta elaborada i per tant s’abstindran. 
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L’Alcalde comenta que està d’acord amb ells, l’Hispanitat no toca; el dia de la 

Constitució creu que té algun valor. Per buscar alternatives s’hauria de començar a 

treballar al mes de setembre – parlar amb les escoles......- tenint en compte que si algun 

treballador vol fer festa aquests dies no podrem dir res. 

El sr. Amat Cantí pregunta perquè cada any passa el mateix i no es tanca la proposta 

abans de passar-la al plenari. 

L’Alcalde li contesta que s’ha trucat a tots els Centres, Ateneus i Associacions però a 

vegades els presidents roten com és el cas de Lavern. 

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

VUIT VOTS A FAVOR, manifestats pels grups de CiU, PSC i ERC, i TRES ABSTENCIONS, del 

grup de la  CUP. 

 

 

8.- Aprovar inicialment del document de “Modificació puntual del Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal de Subirats. Escoles antigues d’Ordal i límits de sòl urbà”. 

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

qual, literalment diu: 

 

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

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

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

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

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

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

d’Urbanisme de Barcelona, en data 19 d’abril de 2016. 

Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal senyor Ramon Gumà i Esteve en data 13 

de juny de 2016 que tot seguit es transcriu en la seva part principal: 

“Antecedents 

1. La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió del dia 19 d’abril de 2016, va 

adoptar l’acord de Emetre informe favorable, a l’efecte de l’article 99 del Text refós de 

la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la 

Llei 3/2012, de 22 de febrer, sobre l’avanç de la modificació del Pla d’ordenació 

urbanística municipal consistent en la qualificació urbanística de les escoles antigues 

d’Ordal i dels límits de sòl urbà als nuclis de Ca l’Avi, Ordal i El Rebato, de Subirats, 

promogut i tramès per l’Ajuntament, sempre i quan es tinguin en compte les 

consideracions exposades en la part expositiva, i sens perjudici de la valoració que 

pugui fer la Comissió Territorial d’Urbanisme en fase d’aprovació definitiva de la 

Modificació. 
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El document objecte de l’acord presentava tres tipus modificacions del POUM: 

- Correcció d’errada material al sector de CIATSA. 

- Modificació de límits entre sòl urbà i sòl no urbanitzable (afecta a tres nuclis: 

Ca l’Avi, Ordal i El Rebato). 

- Modificació de qualificació urbanística a Ordal. 

2. El nou document contempla 4 de les 5 modificacions proposades en el primer. S’ha 

eliminat la corresponent a la modificació del límit de sòl urbà i urbanitzable a Ordal per 

la seva complexitat. 

Així, es contemplen en la present proposta de modificació: 

- La correcció d’errada material al sector de CIATSA. 

- La modificació de límits entre sòl urbà i sòl no urbanitzable a Ca l’Avi. 

- La modificació de límits entre sòl urbà i sòl no urbanitzable a El Rebato. 

- La modificació de qualificació urbanística a Ordal. 

Marc legal 

1. Degut a que el POUM de Subirats té una vigència inferior a cinc anys, s’ha demanat 

un informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, d’acord amb el que 

estableix l’article 99.2.a del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 

la Llei d’urbanisme i l’article 40 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació 

d’aquest text refós, el qual esmenta: 

Si les determinacions del planejament general que s’han de modificar tenen una 

vigència inferior a cinc anys, requereixen l’informe favorable de la comissió territorial 

d’urbanisme competent, abans de la tramitació. ..... 

L’informe emès per la CTUB s’adjunta en el document de la modificació. 

2. La present modificació està subjecte a les mateixes disposicions que van regir la 

formació del POUM, segons determina l’article 96 del DL 1/2010, de 3 d’agost, del Text 

refós de la Llei d’urbanisme i l’article 38 de la Llei 3/2012, de 22 febrer, de modificació 

TRLUC, el qual esmenta: 

La modificació de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se 

subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les excepcions 

..... 

3. La documentació aportada serà la mateixa que es requereix per al planejament 

general, amb excepció d’aquells documents que formen part del Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal de Subirats amb text refós aprovat en data 25 d’abril de 2013 i 

publicat el dia 9 de juliol de 2013 i que per l’entitat i tipus de modificacions no cal 
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redactar de nou.  

En base als articles 59 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei d’urbanisme, i del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament 

de la Llei d’urbanisme, la documentació serà la següent: 

- Memòria descriptiva i justificativa del pla. 

- Plànols d’informació i ordenació urbanística del territori. 

- Les normes urbanístiques 

- El catàleg de bens a protegir. 

- L’agenda i l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a 

desenvolupar. 

- La documentació mediambiental adequada i, com a mínim, l’informe 

mediambiental. 

- El programa d’actuació urbanística municipal, si escau. 

- La memòria social. 

El document de modificació aportat inclou, sempre en base a les modificacions 

proposades, la memòria, els plànols, agenda i avaluació econòmica de les actuacions 

a desenvolupar i una justificació mediambiental. També incorpora la justificació de la 

innecessarietat d’un estudi de mobilitat.  

No inclou redactat d’articles ni fitxes de polígons d’actuació modificats, atès que no es 

modifica cap article ni polígon. Tampoc es considera necessari un catàleg de bens a 

protegir atès que no s’incideix en cap element que el POUM relaciona en el seu 

catàleg. 

4. La Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 

l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i de l’impuls de 

l’activitat econòmica, a la disposició addicional vuitena, apartat 6.e estableix que 

“L’òrgan ambiental pot determinar que no tenen efectes significatius sobre el medi 

ambient les modificacions dels plans urbanístics que no constitueixen variacions 

fonamentals de llurs estratègies, directrius i propostes o llur cronologia i que no 

produeixen diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència. Per a obtenir 

aquesta declaració, el promotor, en la fase preliminar de l’elaboració de la 

modificació, ha de presentar una sol·licitud en que justifiqui les circumstàncies 

descrites. El termini per a adoptar i notificar la declaració és d’un mes des de la 

presentació de la sol·licitud. La manca de resolució expressa té efectes 

desestimatoris”. 

En el cas que ens ocupa, les modificacions es pot considerar que no tenen cap efecte 

sobre el medi ambient atès que els ajustos de límits es situen en terrenys agrícoles (clau 
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8) i no afecten a zones amb valors ecològics i paisatgístics reconeguts, com serien les 

zones classificades amb la clau 9 (espais d’especial interès pels valors ecològics i 

paisatgístics), de la clau 10 (espais d’especial interès per la protecció de l’àmbit fluvial) 

o de la clau 11 (espais d’interès pels valors naturals). També cal esmentar que les 

superfícies en que s’ajusten els límits del sòl urbà són petites, de 46 m2 i de 60 m2, que 

actualment ja estan englobades al pati de la finca i que es tracta de corregir uns errors 

materials del POUM. 

 Per altra part la modificació de la qualificació d’equipament de les escoles antigues 

d’Ordal es troba en sòl urbà i introdueix dos nous usos, habitatge dotacional (clau D.1) i 

equipament socio-cultural (clau C.3), en una zona d’ús educatiu (clau C.1), els quals 

no modifiquen les condicions mediambientals de la zona. 

Anàlisi del document de modificació puntual del POUM 

El document de modificació puntual del POUM de Subirats consta del següents 

apartats: 

1. Una anàlisi del tràmit de consulta prèvia efectuat a la CTUB i de l’informe emès, 

classificant les modificacions en funció de  la modificació del límit de sòl urbà i de 

l’interès públic.  

2. Una memòria de l’actuació. En l’apartat núm. 5 de la mateixa es fa una proposta de 

la modificació, analitzant cada cas. Inclou plànols de cada proposta. 

3. Una agenda i avaluació econòmica.  

4. Una justificació mediambiental en la qual es conclou que “no cal incorporar 

l’informe ambiental, ja que les modificacions no tenen efectes significatius sobre el 

medi ambient”. 

5. Una justificació de la mobilitat generada, en la que “no es considera preceptiu que 

aquesta contingui, en aplicació de Decret 344/2006, un estudi de mobilitat generada”. 

6. La tramitació i participació ciutadana, esmentant les mesures de participació. 

7. Normes urbanístiques, en que s’especifica que “aquesta modificació puntual no 

altera cap de les condicions que determinen les NN.UU. del POUM de Subirats. 

8. Memòria social. 

9. Informació annexa, amb dades de població del municipi.  

Suspensió de l’atorgament de llicències 

D’acord amb el que estableix l’article 73.1 i 73.2 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 

s’aprova el d’acord amb el que estableix l’article 99.2.a del DL 1/2010, de 3 d’agost, 

pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme e sobre suspensió de tramitació i 

de llicències:  
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1. Els òrgans competents per a l’aprovació inicial de les figures del planejament 

urbanístic poden acordar, amb la finalitat d’estudiar-ne la formació o la 

reforma, de suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de 

projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com també de suspendre 

l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, 

rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació 

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

establertes per la legislació sectorial. 

2. L’aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga 

l’administració competent a acordar les mesures enunciades per l’apartat 1, en 

els àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació del 

règim urbanístic. L’administració competent també pot acordar les dites 

mesures en el cas que es pretengui assolir altres objectius urbanístics concrets, 

els quals han d’ésser explicats i justificats. 

L’article 24 del mateix Decret, relatiu al règim urbanístic del sòl esmenta: 

El règim urbanístic del sòl es determina per la classificació, la qualificació en zones o 

sistemes i la inclusió en un sector de planejament urbanístic derivat o en un polígon 

d’actuació urbanística. 

En les modificacions proposades hi ha tan sols un cas en que hi ha una modificació del 

règim urbanístic i que és el de modificació en la qualificació del sòl al nucli d’Ordal. 

Per tot això en aquests casos és obligatori determinar la suspensió de llicències en 

aquest àmbit fins que no s’aprovi la modificació o bé per un termini màxim de 1 any, 

d’acord amb l’article 74.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme. 

Tramitació 

1. D’acord amb el que estableix l’article 99.2.a del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 40 de la Llei 3/2012, de 22 de 

febrer, de modificació d’aquest text refós, quan la modificació es realitza en un 

període inferior a cinc anys des de la vigència del POUM, cal un informe favorable de 

la comissió territorial d’urbanisme competent. En aquest cas s’ha demanat aquest 

informe, el qual ha estat emès en data 19 d’abril de 2016 i la present modificació 

contempla aspectes que aquest informe ha informat favorablement.  

2. La tramitació de les modificacions de planejament és la mateixa que regeix per la 

seva formació i que es basa en l’article 53 del DL 1/2010, de 3 d’agost, del Text refós de 

la Llei d’urbanisme, i que seguirà el següent procediment: 

- Aprovació inicial, que pertoca a l’ajuntament. 

- Informació pública del document pel termini de un mes. 

- Sol·licitud d’informe als organismes afectats. En aquest cas, atès que en la redacció 

del POUM ja es van obtenir els informes corresponent, en la modificació tan sols es 
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proposa demanar els que afectin a aspectes d’aquesta modificació i que són als 

organismes següents: 

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

de Barcelona. Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona. (en 

relació a la correcció d’errada al plànol PO-05/07 i als aspectes que considerin 

pertinents). 

- Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (en relació a les 

modificacions de límits que afecten a sòl no urbanitzable). 

- Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament (en relació a l’ús educatiu 

que té l’edificació a la qual es canvia l’ús). 

- Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat 

(en relació a l’habitatge dotacional a Ordal). 

- Sol·licitud de no subjecció del tràmit d’avaluació ambiental al Departament de 

Territori i Sostenibilitat, Serveis Territorials de Barcelona, Oficina Territorial d’Acció i 

Avaluació Ambiental. 

- Notificar-ho als ajuntaments veïns, donant-los audiència. En aquest cas els de Sant 

Sadurní d’Anoia, Gelida, Cervelló, Vallirana, Olesa de Bonesvalls, Avinyonet, La 

Granada del Penedès, Santa Fe del Penedès, Puigdàlber, Torrelavit i El Pla del Penedès. 

- Aprovació provisional, que pertoca a l’ajuntament, amb resolució de les al·legacions. 

- Tramesa a la CTUB per a la seva aprovació definitiva.” 

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

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

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

d’urbanisme.  

Vista la competència plenària per aprovar aquesta modificació del planejament 

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

de les bases de règim local. 

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

d’Urbanisme dictamen sobre el següent, ACORDS: 

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

Urbanística Municipal de Subirats. Escoles antigues d’Ordal i límits de sòl urbà”, 

redactat per l’arquitecte Sra. Maria Rosa Escala Moyés, en el mes de juny de 2016, i 

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

Segon.- Aprovada inicialment la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística 

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

el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un diari de major difusió, en el taulell 
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d’edictes de l’Ajuntament i en el web municipal (www.subirats.cat). Durant aquest 

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

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

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

en el BOPB.  

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

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

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

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

de l’arquitecte municipal són els següents: 

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

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

Barcelona (en relació a la correcció d’errada al plànol PO-05/07 i als aspectes 

que considerin pertinents). 

- Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (en relació a les 

modificacions de límits que afecten a sòl no urbanitzable). 

- Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament (en relació a l’ús 

educatiu que té l’edificació a la qual es canvia l’ús). 

- Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la 

Generalitat (en relació a l’habitatge dotacional a Ordal).  

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

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

subjecció al tràmit d’avaluació ambiental.  

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

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

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

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

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

als efectes procedents. 

L’Alcalde comenta que hi havien diversos punts crítics: la desafectació de les escoles, 

la inscripció en el Registre de la Propietat; les obres i la qualificació. Al setembre s’ha 

de discutir quin règim s’utilitza: lloguer, assistencial..... 

El primer pas es passar d’un equipament educacional a unes vivendes i corregir petits 

errors i ajustos. 

La sra. Montse García comenta que tenia entés que les vivendes es destinarien a 

lloguer amb uns preus assequibles i pregunta si ara es destinaran a serveis socials. 
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La sra. Àngels Pinyol contesta que és un habitatge social i els criteris es marcaran des 

de serveis socials. Es planteja la idea de ser una vivenda social que es cediria a 

famílies,  s’està recavant l’assessorament de la Diputació per acotar el termini i quines 

situacions són a les que es donaran cobertura..... Tot això s’està estudiant. 

La sra. Anna Baqués comenta que la primera idea va ser destinar-lo a serveis socials 

però que el jovent ho va reclamar. Aquest tema s’ha de consensuar. 

L’Alcalde comenta que només hi ha un habitatge i serveis socials el va reclamar per 

situacions socials de urgència. 

La sra. Àngels Pinyol comenta que els emplaçarà a principis de setembre per parlar 

d’aquest tema i d’altres. 

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

UNANIMITAT. 

 

 

9.- Aprovar l’acta de delimitació entre Subirats i Gelida  

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

qual, literalment diu: 

 

“En data 11 de juny de 2015 es va publicar el Decret 97/2015, de 9 de juny, pel qual 

s’aprova l’alteració dels termes municipals de Subirats i Gelida. 

En data 4 d’abril de 2016 els ajuntaments de Subirats i Gelida i els tècnics del 

Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge van aixecar l’Acta 

de reconeixement de la línia de terme i assenyalament de les fites comunes de 

l’alteració dels termes municipals de Gelida i Subirats. Aquesta alteració afecta els 

àmbits corresponents a les urbanitzacions Casablanca-sud a Subirats i Martivell a 

Gelida. 

Posteriorment, en  data 1 de juny de 2016 es van reunir les comissions de delimitació 

dels ajuntaments de Subirats i Gelida amb els representants tècnics de la Generalitat 

de Catalunya, i les representacions municipals de cadascun dels ajuntaments afectats 

van signar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals afectats. 

D’acord amb allò que regula l’article 31.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel 

qual es regula la constitució i demarcació territorial dels municipis, de les entitats 

municipals descentralitzades i de les mancomunitat de Catalunya és necessari que 

l’acta esmentada sigui aprovada pels plens dels ajuntaments afectats per la majoria 

absoluta del nombre legal de membres de la Corporació i en el termini màxim de tres 

mesos des de la data de les operacions de delimitació. 

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

Primer.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre el terme municipal de 

Subirats i el terme municipal de Gelida signada en data 1 de juny de 2016. 
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Segon.- Notificar  el present acord al Departament de Governació Administracions 

Públiques i Habitatge així com a l’Ajuntament de Gelida.” 

L’Alcalde comenta que hi havia pendent mostrar un plànol on s’indiqués les 

coordenades UTM.  

Es mostra el plànol al grup municipal d’ERC, al grup municipal de la CUP s’ha mostrat 

poc abans de començar la sessió plenària. 

El sr. Amat Cantí comenta que a la comissió informativa es va quedar mitja hora abans 

del ple per mostrar aquest plànol i demana que si es desconvoca la reunió s’hauria 

d’avisar. 

L’Alcalde demana disculpes. 

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

UNANIMITAT. 

 

 

10.-Proposta presentada pels grups municipals de CIU, PSC, ERC I CUP de rebuig als 

atacs del govern espanyol contra la llei de mesures urgents per afrontar l’emergència 

en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. 

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

qual, literalment diu: 

 

“L’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica és una situació de 

desemparament en què es troben moltes llars com a conseqüència de la precarietat 

econòmica de moltes famílies que pateixen la crisi. En molts casos es veuen incapaces 

de fer front al pagament de la factura energètica dels seus habitatges al trobar-se a 

l’atur, en una situació de sobre endeutament o de manca d’ingressos suficients per 

arribar a final de mes. Aquesta situació de vulnerabilitat que afecta a moltes persones 

els planteja haver d’escollir quines són les despeses prioritàries per a la seva 

subsistència renunciant a l’alimentació o a un habitatge digne. 

El món local, coneixedor de les problemàtiques reals que afecten als veïns i veïnes, des 

de l’inici de la crisi ha estat fent front als problemes derivats de la pobresa energètica i 

l’emergència habitacional. Mesures, que gràcies a la proximitat i a la immediatesa han 

servit de mur de contenció per pal.liar la greu situació dels que pateixen. 

Des de la comissió s’ha instat als Estats membres a adoptar mesures per protegir als 

consumidors més vulnerables i a lluitar contra aquest fet que va associat a d’altres 

situacions com l’atur o la lluita per conservar o accedir a un habitatge digne. El 

Parlament europeu ha requerit als governs per tal de que donin resposta a les famílies 

perquè “ningú hauria de morir a Europa per no tenir calefacció” i en una resolució ha 

reconegut que “si el govern regional o local es capaç de trobar els recursos amb els 

quals pot finançar, ni que sigui parcialment aquesta política, que es faci”. 
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En aquest sentit, el Govern de Catalunya després de reunir-se amb la Taula d’entitats 

del Tercer Sector Social de Catalunya va aprovar el Decret Llei 6/2013, ratificat pel 

Parlament, pel qual es modificava el Codi de Consum de Catalunya per garantir que 

no es pugui interrompre el subministrament energètic deixant sense calefacció als 

consumidors més vulnerables i prohibint la desconnexió durant els mesos d’hivern. La 

Generalitat va aprovar la norma amb l’objectiu que es fes efectiva la moratòria amb 

la qual no es pogués tallar ni la llum ni el gas a aquelles famílies en situació de 

vulnerabilitat entre els mesos de novembre i març. 

Davant d’aquesta situació de vulnerabilitat i desemparament de bona part de la 

població catalana, l’única resposta política per part del govern central ha estat la 

d’interposar recursos d’inconstitucionalitat que paralitzen les normatives i suposen el 

que ha estat n constant en la legislatura, la judicialitzaió de conflictes polítics. 

El Decret Llei 6/2013 va ser anul.lat pel Tribunal Constitucional l’abril de 2015, després 

que el Govern Rajoy interposés un recurs d’inconstitucionalitat al.legant que s’envaïen 

competències estatals en matèria de règim energètic. 

Ara, la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar els problemes d’exclusió residencial i 

de pobresa energètica va ser aprovada pel Parlament de Catalunya per unanimitat. 

L’objectiu era donar resposta a les situacions de vulnerabilitat en que es troben les 

persones més afectades per la crisis econòmica i social. 

Aquesta llei, fruit del consens polític i social, era un bon instrument que ha permès 

donar cobertura i emparament a persones amenaçades de desnonament del seu 

habitatge o del tall en els subministraments bàsics d’energia. 

Una llei que, malauradament ha estat recorreguda al Tribunal Constitucional per part 

del govern central en funciona. El govern del PP ha interposat un recurs 

d’inconstitucionalitat contra la llei demostrant una vegada més la seva manca de 

sensibilitat social. 

Davant d’aquest nou atac a l’autonomia local i a la nostra ciutadania més 

desfavorida, el passat 3 de maig es va celebrar una cimera amb els grups 

parlamentaris, els promotors de la iniciativa legislativa popular, la Taula del Tercer 

Sector, la Plataforma pel dret a un habitatge digne, els sindicats UGT i CCOO, i les 

representants del món local de l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de 

Municipis de Catalunya, on es va acorda “deixar sense efectes pràctics la resolució del 

Tribunal Constitucional. És va acordar l’elaboració d’una nova llei d’emergència social 

que reculli tot allò que ara ha quedat suspès per tal de donar resposta amb mesures 

útils, pràctiques i segures, a la ciutadania que pot veure’s afectada per una onada de 

desnonaments o de talls de subministrament energètic. 

El món local en el seu conjunt, i els Ajuntaments en singular, com administracions més 

properes als ciutadans, continuarem malgrat la interposició de recursos i la suspensió 

de normatives, ajudant a la gent perquè servir als nostres ciutadans i especialment, al 

més vulnerables, és la nostra raó de ser. 
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Per tot això abans esmentat, els grups municipals de CiU, PSC, ERC i CUP proposen al 

Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Expressar el total rebuig a l’actuació del Govern espanyol promovent recursos 

contra normatives que protegeixen les persones més vulnerables afectades per una 

situació d’emergència d’habitatge o de pobresa energètica. 

Segon.- Denunciar l’actitud política miop i la manca de sensibilitat social del Govern 

espanyol que malgrat els requeriments comunitaris no ha formulat cap normativa en 

matèria de protecció dels consumidors i de les persones que es troben en situació de 

desemparament. 

Tercer.- Donar suport a l’acord de la cimera entre Govern, Parlament i entitats 

municipalistes i socials d’elaborar ràpidament una normativa que integri diferents 

mesures i que permeti recuperar eines d’actuació en aquesta matèria per part de les 

administracions locals i de la Generalitat. 

Quart.- Demanar a les entitats bancàries i financeres així com a les companyies de 

subministrament (aigua, llum, gas...) que assumeixin també el seu paper en la solució 

dels conflictes habitacionals. 

Cinquè.- Reiterar el compromís social i la unitat de les institucions catalanes per donar 

solucions conjuntes per tal que els municipis que són governs locals i administracions de 

proximitat, continuem donant suport a les famílies i persones que més ho necessiten. 

Sisè.- Donar coneixement dels acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la 

Generalitat, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), a la Federació 

de Municipis de Catalunya (FMC), al Síndic de Greuges, a l’Agència Catalana de 

Consum, a l’Organització de Consumidors i Usuaris, al govern espanyol i a la Unió 

Europea.” 

La sra. Anna Baqués comenta que és una moció molt correcta i que la votaran a 

favor. Fa referència al punt quart i demana que s’incorpori les companyies elèctriques 

com es va fer a Sabadell que abans de tallar el subministrament s’ha de sol.licitar 

informe als serveis socials, i si no ho fan es sancionen. 

La sra. Àngels Pinyol comenta que amb Cassa funciona d’aquesta forma, amb les 

companyies elèctriques no funciona així primer tallen i després actua serveis socials. 

L’Alcalde comenta que no ho veu malament, no obstant, no hi ha mitjans humans i 

materials per fer aquests expedients de sanció a les companyies subministradores. 

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

UNANIMITAT. 

 

 

11.- Moció presentada pels grups municipals APS-CUP, CIU, PSC i ERC, per l’eradicació 

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

qual, literalment diu: 

 

El 25 de novembre es commemora el Dia Internacional per l'eliminació de la violència 

contra les dones, aprovat per l'Assemblea General de les Nacions Unides, en memòria 

de les germanes Mirabal, tres activites polítiques de la República Dominicana que van 

ser brutalment assessinades el 1960. 

 

Entenem que és responsabilitat de tota la ciutadania, però sobretot de totes les 

administracions públiques, utilitzar tots els recursos per eradicar les agressions cap als 

drets fonamentals de les dones. El 25 de novembre, dia internacional de lluita contra 

les violències masclistes, hem de sortir al carrer per reivindicar i dir prou a la violència 

que s’exerceix cap a les dones, els 365 dies de l’any atemptant contra la vida de les 

dones. La violència masclista és una realitat política i social molt crua i malauradament 

la realitat segueix apuntant cap a aquesta direcció. El 2015 ens ha deixat amb 109 

dones assassinades per homes a l’Estat espanyol i aquest 2016 ja en podem 

comptabilitzar 56 més. Aquesta és una situació dramàtica que qüestiona els fonaments 

de la nostra democràcia incapaç de garantir el dret de les dones a viure lliures de 

violència. 

 

La violència masclista no és un problema que afecti només a l'àmbit privat. Al contrari, 

es manifesta com el símbol més brutal de la desigualtat existent en la nostra societat, 

desigualtat basada en els encara arrelats valors patriarcals de la societat. Es tracta 

d'una violència que es dirigeix a les dones pel sol fet de ser-ho, per ser considerades 

pels seus agressors possessions pròpies sense els drets mínims d’igualtat, llibertat, 

respecte i capacitat de decisió.  

 

Les violències masclistes són un problema estructural d’origen sociocultural; el trobem a 

l’escola, al treball, al carrer, als mitjans de comunicació, dins de les nostres llars… i per 

tant, és necessari un canvi de mentalitat i de conducta per eradicar-lo, i no només 

avui, sinó cada dia de l’any. La violència física suposa la màxima expressió de la 

violència masclista vers les dones, però no és més que la punta de l'iceberg d’una 

piràmide de diferents formes d’opressió. A sota, tota una sèrie de diferents mecanismes 

de les violències masclistes, que prenen un caràcter més subtil i invisible, ens 

coaccionen dia a dia.  

 

Les violències, en el seu sentit més ampli, vers les dones són una estratègia clau del 

sistema capitalista i patriarcal, on es trobem immersos,  per mantenir el control sobre 

elles. El desmantellament de drets que està significant la crisi econòmica, les polítiques 

d’austeritat i les retallades a l’Estat del Benestar impliquen un retrocés en la llibertat i 

l’autonomia econòmica de les dones. Aquests danys estan precaritzant les seves vides 

i situen l’horitzó de l’eradicació de la violència masclista més lluny encara. 

 

Lamentablement, les mesures de protecció contra la violència masclista no són 

suficients ja que són centenars les dones que dia a dia pateixen aquestes violències i 

encara que tinguin oportunitats de denunciar-les, no troben el recolzament necessari 

tant econòmic com psicològic com social per a tirar endavant. 

 

Cal apostar per l'educació i la sensibilització com el camí per eradicar totalment la 

violència masclista, incorporant en el sistema educatiu la igualtat entre dones i homes 

e involucrant tant a pares i mares com a educadors en els valors d'igualtat. 
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Cal també fer visible  el rebuig cap a aquesta situació per poder eradicar la violència 

masclista i l’Ajuntament, com a institució propera al poble, tenim una gran 

responsabilitat en això. No podem girar l’esquena a les violències que ocorren al nostre 

poble i al nostre país. Cal fer saber als agressors el rebuig i la condemna absoluta de 

totes les expressions de violència masclista, també de les més subtils i simbòliques. Cal 

emetre un contundent missatge per dir que no hi ha impunitat davant els feminicidis ni 

la violència masclista. 

 

Cal reafirmar un compromís estable i perseverant com a administració pública, un 

compromís que ha d’impulsar la necessària transformació dels valors socials i 

implementar les mesures i dotació de recursos que permetin combatre la violència 

masclista a través de polítiques actives de lluita contra el masclisme no des d’una 

vessant victimista sinó d’empoderament i de conscienciació per a sensibilitzar tant a 

homes com a dones que aquesta realitat es pot combatre amb les nostres accions 

quotidianes i fer constar que no només la violència física és violència masclista.   

 

Per totes aquestes raons, els grups municipals APS-CUP, CIU, PSC i ERC proposen al Ple 

l’adopció dels següents ACORDS: 

 

Primer.- Penjar una pancarta amb el lema: “Subirats, lliure de violències masclistes, per 

una societat feminista i igualitària”. 

Aquesta pancarta romandrà penjada de manera itinerant a tots els nuclis del municipi. 

 

Segon.-  Elaborar un Pla integral local contra la violència masclista 

 

Tercer.- Sostenir tots els dies de l’any, els recursos personals, materials i polítics per a la 

igualtat i per a la prevenció i l’atenció jurídica, social i psicològica a les víctimes de 

violència masclista, en compliment de l’art. 19 de la Llei Orgànica 1/2004, i establir un 

sistema estable de finançament estatal i local a llarg termini. 

 

Quart.- Realitzar campanyes permanents de conscienciació i sensibilització social 

sobre la violència masclista, posant especial atenció en la visualització i eradicació de 

micro-masclismes. 

 

Cinquè. Modificar el nom de la partida pressupostaria d’activitats per la igualtat de 

gènere afegint “i contra la violència masclista”.  

 

Sisè.- Utilitzar en totes les comunicacions institucionals un llenguatge de gènere inclusiu 

i no sexista. I vetllar per a què aquesta publicitat no existeixi a dins del nostre municipi. 

 

Setè.- Instar a les administracions competents a incorporar al currículum la formació 

específica en igualtat, educació afectiu-sexual i de prevenció de la violència masclista 

en totes les etapes educatives. 

 

Vuitè.- Exigir a la resta d'administracions una implicació coordinada, aportant els 

mitjans necessaris, dotant econòmicament el pressupost de la Llei Integral contra la 

violència de gènere, per garantir l'atenció jurídica, psicològica i social, en definitiva la 

protecció efectiva de les dones, tal com s'indica en la Llei de mesures de protecció 

integral contra la violència masclista. 
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Fer arribar el present acord al Consell Comarcal de l'Alt Penedès i a la Diputació de 

Barcelona.” 

 

La sra. Lluïsa Sueiro recorda que al gener la CUP va presentar una moció en relació a 

aquest tema i es va proposar mantenir reunions per arribar a un consens i poder 

aprovar-la per tots els grups municipals. 

 

El sr. Llorenç Ros pregunta el significat de micro-masclismes i la sra. Rosinés contesta 

que són els tipus de violència que no es veuen tant. 

 

La sra. Anna Rosinés pregunta si les sigles de CiU són correctes o bé tindria que ser CDC 

o PDC. El sr. Ros contesta que les sigles són correctes perquè així es van presentar a les 

eleccions municipals. 

 

La sra. Rosinés continua dient que és una llàstima que no es volgués incloure el punt de 

la bandera i potser és hora de treure l’europea del balcó de l’ajuntament. El Pla 

integral s’haurà de treballar i demana aplicar algun punt d’aquesta moció, en concret 

el punt sisè; el passat Ple un veí va parlar de treballadora social quan s’estava referint a 

una prostituta i hi ha gent que es va sentir ofesa; també l’equip de govern va fer servir 

aquest terme. 

 

L’Alcalde li contesta que no entén aquestes postures. La sra. Rosinés replica que una 

treballadora social no és una dona que ven el seu cos i per tant, es tindria que dir 

prostituta, treballadora sexual..... 

 

La sra. Carme Riba comenta que aquestes qüestions del llenguatge es tenen que 

corregir o canviar amb el temps. 

 

La sra. Montse García comenta que el seu grup s’afegeix a la presentació de la moció. 

 

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

UNANIMITAT. 

 

 

12.- Moció que presenta pels grups municipals de CIU, PSC, ERC i CUP en suport al 

banc d’ADN per les identificacions dels desapareguts a la guerra civil. 

 

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

qual, literalment diu: 

 

“L’ADN com a eina per la recuperació de la dignitat i la memòria històrica. Una 

iniciativa per identificar els desapareguts durant la guerra civil. Es tracta de recollir ADN 

pur dels familiars dels desapareguts per tal que quan s’obrin les fosses i es facin les 

exhumacions de cossos es puguin identificar de forma ràpida i fiable. 

El maig de 2010 el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya presentava la 

Llei de Memòria Històrica Catalana i les dues primeres exhumacions de fosses comunes 

fetes al país. No hi havia però cap pla d’identificació de les persones desaparegudes. 

Alguns familiars d’aquestes van prendre consciencia de l’urgència de conservar el 

testimoni genètic dels familiars encara vius, tot i que cada cop més grans i amb risc de 

desaparició, per assegurar les futures comparatives de l’ADN i mantenir l’esperança de 

la identificació dels desapareguts. 
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El Departament de genètica de la Universitat de Barcelona van assumir el repte i van 

crear un protocol senzill i rigorós, per fixar les mostres familiars en n banc genètic. Era un 

procés similar al que s’estava duent en altres parts del món que estaven patint o 

acabaven de patir conflictes bèl·lics. El setembre de 2013 amb la inspecció que els 

comissaris de l’ONU per les Desaparicions Forçades van fer a l’estat espanyol, es va 

aprovar al Parlament de Catalunya una moció per posar a l’agenda del Govern, el 

Banc d’ADN i la modificació de la llei de Fosses aprovant-se el 19 de desembre de 

2013. 

El grup que impuls el Banc d’ADN va aconseguir mitjançant el micromecenatge 

(Verkami) el finançament que va permetre l’elaboració d’un curt documental 

interactiu per ajudar a fer pedagogia de la necessitat d’aquesta eina genètica per a 

la identificació de persones. 

Per tot això abans esmentat, els Grups municipals de CIU, PSC, ERC i CUP proposen al 

Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Mostrar el suport institucional de l’Ajuntament de Subirats a la iniciativa del 

Banc d’ADN per a la futura identificació dels parents desapareguts a la Guerra Civil. 

Segon.- Prendre el compromís de difondre la iniciativa del Banc d’ADN als ciutadans 

del municipi, d’acord amb les següents mesures: 

a) Organització de conferències informatives sobre la iniciativa i divulgació del 

material. 

b) Audiovisual i difusió del Banc d’ADN. 

c) Tramesa d’una circular informativa de la iniciativa a les entitats del municipi. 

d) Banner al web municipal que faciliti l’enllaç amb el projecte del Banc d’ADN i 

altres relacionades amb la identificació de les persones desaparegudes. 

e) Formació i informació dels treballadors de l’OAC o que atenguin a la 

ciutadania en general perquè informin al ciutadans de la iniciativa i facilitar 

que els familiars dels desapareguts puguin fer-se la prova d’ADN i serveixi per 

identificar els cossos de les fosses o altres que en futur es puguin exhumar. 

Tercer.- Informar de la iniciativa al Consell Comarcal de l’Alt Penedès i estudiar la 

possibilitat de participar dels costos de les anàlisis i recollida de mostres en forma de 

subvenció a les famílies interessades. 

Quart.- Informar d’aquest acord al Departament de Governació, als membres de la 

Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya, grups parlamentaris del 

Parlament, Consell Comarcal de l’Alt Penedès, al Centre d’Estudis de Subirats i als 

impulsors del Banc d’ADN de Catalunya que gestiona les desaparicions forçades del 

període 1936-1977.” 

L’Alcalde comenta que hi ha una feina feta i que s’ha de continuar treballant en la 

mateixa línia i insistir   perquè hi ha fa mílies que ho necessiten. 

La sra. Anna Baqués comenta que s’hauria de incorporar en el punt quart al Centre 

d’Estudis Penedesencs perquè estiguin informats. 

S’accepta l’aportació i la proposta es presenta per tots els grups municipals de 

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

UNANIMITAT. 

 

 

13.- Moció presentada pels grups municipals de CIU, PSC, ERC i CUP donant suport al 

Manifest “Ara Rodalies” 

 

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

qual, literalment diu: 

 

“Vist el Manifest elaborat pels Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, Montcada i 

Reixac i Sant Feliu de Llobregat “ Volem que Rodalies es reconverteixi en un metro 

regional. Ara Rodalies!, que textualment diu: 

“VOLEM QUE RODALIES ES RECONVERTEIXI EN UN METRO REGIONAL. ARA RODALIES! 

Els ajuntaments de L’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac i Sant Feliu de 

Llobregat manifestem de forma unitària la nostra reclamació al Ministeri de Foment i 

a Adif de la necessitat de prioritzar l’execució d’aquelles actuacions ja previstes en 

el Pla de Rodalies 2009 que el Govern central ha oblidat en un calaix sense dotació 

econòmica ni calendari per dur-les a terme. 

 

Es tracta d’unes obres imprescindibles per resoldre d’una vegada per totes l’actual 

saturació de la xarxa de Rodalies, que han de permetre la consolidació d'un 

veritable metro regional que resolgui els problemes de comunicació en el territori i  

alhora serveixi per disminuir el tràfic de vehicles privats, principal font de 

contaminació atmosfèrica i una de les causes de l’escalfament global. 

El desenvolupament del pla, que haurà de passar per una revisió per tal 

d’actualitzar- lo, ha de permetre a les nostres ciutats superar les cicatrius 

urbanístiques del pas a cel obert de les vies que separen els nostres barris i dificulten 

la seva comunicació. Sense oblidar els problemes de seguretat, que ja s’han cobrat 

massa víctimes en els nostres municipis. 

Entre les obres que reclamem, hi ha el túnel ferroviari de L’Hospitalet i 

l’intercanviador associat de la Torrassa, cabdals per superar el creuament actual de 

vies, un dels focus dels retards i l'impediment per incrementar la freqüència de pas 

dels trens. 

D’altra banda, el soterrament de les vies al seu pas per Sant Feliu és del tot 

imprescindible per a l’increment de freqüències i la millora del servei a les línies R1 R4, 

que diàriament utilitzen més de 50.000 persones de les comarques del Baix Llobregat, 

Barcelonès, Vallès Occidental i de l’Alt i el Baix Penedès. 

El soterrament de la línia ferroviària a Montcada i Reixac suposaria un pas de gegant 

en la dotació de seguretat a la xarxa. Una via a cel obert és un perill perpetu per a 

la ciutadania i un focus de possibles incidents i avaries que acaben afectant tota la 

Xarxa de Rodalies, amb retards considerables i molèsties al conjunt d’usuaris. Vies 
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soterrades és sinònim de modernitat, fluïdesa i seguretat, tant de la ciutadania com 

de les pròpies instal·lacions ferroviàries. 

Per sort, en aquests moments els ajuntaments afectats de l’àrea metropolitana ja no 

estem sols davant aquestes reivindicacions. Comptem amb el suport de la 

Generalitat de Catalunya, els Consells Comarcals i de les Cambres de Comerç de 

Barcelona i de Sabadell. Tots plegats volem recordar que les obres previstes al Pla de 

Rodalies han estat compromeses pels diferents governs d’Espanya, però s’ha licitat i 

adjudicat una part molt ínfima, mentre la xarxa pateix gairebé cada dia incidències, 

retards i avaries causades per la manca d'inversions de l’Estat. 

L’Àrea Metropolitana i el conjunt de la regió metropolitana de Barcelona, i, per  

extensió, Catalunya, necessiten que Rodalies es reconverteixi en un metro regional 

competitiu que doni resposta, des del transport públic a la demanda de mobilitat 

creixent entre les ciutats i pobles metropolitans. És aquesta mancança la principal 

raó d'un ús insostenible del cotxe per fer  desplaçaments, especialment entre la 

segona i  la tercera corones metropolitanes. Exigim al govern de l’Estat un calendari 

per escrit dels treballs i aprovat que mostri el compromís, aquest cop ineludible, de 

dur a terme les obres tants anys reivindicades. 

En aquest sentit, demanem a totes les candidatures que, a Catalunya, es presenten 

a les properes eleccions generals del 26 de juny, que incloguin el compromís prioritari 

de l’execució del Pla de Rodalies de Barcelona en els seus programes electorals. 

Convidem a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, al conjunt dels municipis de l’Àrea i 

de la regió metropolitana, a les institucions públiques catalanes i al teixit associatiu a 

subscriure aquest manifest. 

Ara Rodalies! “ 

Per tot això, proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Donar suport al Manifest elaborat pels Ajuntament de L’Hospitalet de 

Llobregat, Montcada i Reixac i Sant Feliu de Llobregat “ Volem que Rodalies es 

reconverteixi en un metro regional. Ara Rodalies!,  abans transcrit. 

Segon- Comunicar el present acord al Ministeri de Foment, a les Corts Generals, al 

Departament de Territori i Sostenibilitat, al Parlament de Catalunya, a la Diputació de 

Barcelona, al Consell Comarcal del Baix Llobregat, als Ajuntament de l’Hospitalet de 

Llobregat i Montcada i Reixac, als Ajuntaments de la línea R-4, a l’àrea   

Metropolitana de Barcelona, a la Federació de Municipis de Catalunya i a 

l’Associació Catalana de Municipis i Províncies.” 

L’Alcalde comenta que la moció fa referència a rodalies tot i que Subirats està de 

sort perquè les obres de l’estació s’han iniciat i porten bon ritme i que la setmana 

que be tanquin l’aparcament. 

Hi han dos temes: un és la gestió i l’altre el túnel ferroviari de L’Hospitalet. 

La moció es presenta per tots el grups municipals. 
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Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i la mateixa s’aprova per 

UNANIMITAT. 

 

 

MOCIONS D’URGÈNCIA  

 

14.- Moció presentada pels grups municipals de ERC, CIU I PSC donant suport al 

desplegament de la fibra òptica. 

 

“Atès que l’accés a les xarxes de telecomunicacions d’alta capacitat són molt 

necessàries per a àmbits tant diversos com l’educatiu, l’empresarial o l’oci. 

Atès que les companyies de telecomunicacions tenen plans de desplegament que 

venen determinats exclusivament pel retorn econòmic de la inversió feta i que sovint 

els entorns rurals queden exclosos d’aquests desplegaments de fibra òptica. 

Atesa la necessitat que té el nostre municipi que es faci un desplegament de fibra 

òptica i es doni servei a institucions, empreses i als veïns i veïnes. 

Atesa l’existència del Consorci local Localret, que entre els seus objectius està el 

“desplegament de les xarxes de telecomunicacions i l’equilibri territorial d’aquest 

desplegament” i l’assessorament als municipis en l’àmbit de les telecomunicacions. 

Atès el contracte de telecomunicacions fet per la Generalitat on es deixa la porta 

oberta que els Ajuntaments puguem aprofitar-nos del desplegament fet per l’operador 

adjudicatari amb unes condicions estipulades. 

Per tots aquests motius, els grups de ERC, CIU i PSC a l’Ajuntament de Subirats proposa 

d’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer. Instar les principals companyies de telecomunicacions a presentar els seus plans 

de desplegament al municipi i negociar amb elles accelerar-lo per tal de tenir servei 

de Fibra Òptica abans d’un any. 

Segon. Que el govern municipal estableixi les sinergies necessàries amb el Consell 

Comarcal, la Diputació, el Consorci Localret i la Generalitat de Catalunya per fer més 

atractiu el desplegament de Fibra Òptica al nostre municipi. 

Tercer.  Que el govern municipal valori la possibilitat d’altres formes de desplegament 

de Fibra Òptica o altres opcions al municipi, contactant amb operadors locals i 

estudiant les diferents implicacions que pot tenir el consistori en aquest desplegament. 

Quart. Instar a la Generalitat de Catalunya a potenciar el desplegament de la xarxa 

de fibra òptica en tot el territori català, així mateix com potenciar aquest 

desplegament gracies als contractes de servei que te aquesta amb diferents 

operadors de telecomunicacions. 

Cinquè. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal, la Diputació i el Consorci 

Localret i Telefònica. “ 
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Vist que la moció es presenta un cop convocada la sessió plenària, en aplicació de 

l’article 103 del TRLMRLC es sotmet a votació la urgència i ampliació de l’ordre del dia 

amb aquesta proposta, que és aprovada per UNANIMITAT. 

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

L’Alcalde demana que aquestes mocions es presentin a les comissions informatives. 

La sra. Montse García comenta que la moció es per demanar el desplegament de la 

fibra óptica i que les companyies realitzin les inversions necessàries. 

El sr. Llorenç Ros comenta que la fibra òptica passa per Subirats des de l’any 1992 per 

donar servei a les antenes de La Granada. 

La sra. Anna Baqués comenta que la moció els hi sembla correcta perquè hi ha punts 

del municipi amb una cobertura nefasta i proposa una esmena en el punt tercer, 

incorporar la frase “altres opcions” per no limitar-ho només a la fibra òptica. 

S’accepta l’esmena. 

L’Alcalde comenta que a Gelida –Urb. Martivell- estan estenent  la fibra òptica aèria. 

Els veïns de Casablanca que tenen problemes estan trucant a l’Ajuntament per 

assabentar-se. Creu que és un bon moment per demanar-ho i proposa incorporar 

“comunicar-ho a Telefònica”, que és la companyia que subministra el municipi. 

S’accepta l’esmena. 

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

UNANIMITAT. 

 

 

15.- Moció presentada pels grups municipals APS-CUP i ERC donant suport als 

ajuntaments investigats per l’audiència nacional, i de suport al dret a decidir. 

“El dret a l’autodeterminació dels pobles és un dret fonamental reconegut pel Dret 

Internacional en diversos tractats. Prenent com exemple el Pacte Internacional dels 

Drets Civils i Polítics de les Nacions Unides, ratificat pels estats francès i espanyol,  que 

en l’article 1 proclama: «Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut 

d’aquest dret determinen lliurement el seu estatus polític i procuren també pel seu 

desenvolupament, econòmic, social i cultural». Les diverses nacions de l'Estat doncs 

són dipositàries d'aquest dret ja que es troben constituïdes com a pobles i per tant com 

a subjecte indiscutible de dret. 

Per aquest motiu el poble de Catalunya s'ha manifestat de manera massiva els darrers 

anys i el Parlament de Catalunya ha expressat, en diverses ocasions, i de forma 

majoritària, el reconeixement del dret a l’autodeterminació dels pobles així com la 

voluntat de recolzar l’exercici del dret a decidir. A més a més, el poble de Catalunya, 

mitjançant l'aprovació al seu Parlament de la resolució 5/X del 23 de gener del 2013 es 

va reconèixer a si mateix com a subjecte de caràcter polític i jurídic sobirà. 

 



33 

 

En aquest ordre de coses i recollint així la voluntat popular democràticament 

expressada, el passat 9 de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la 

Resolució 1/XI sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels 

resultats electorals del 27 de setembre de 2015. Per donar suport a aquesta  Resolució, 

el món local de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals i diputacions) ha anat 

aprovant una moció que, a hores d’ara, ja ha estat secundada per 280 institucions de 

representació local a través dels seus plens. Una manifestació política, una expressió 

plenament legítima. El món local és sobirà i ha de poder expressar-se amb llibertat. 

Arran d’aquests acords, l’Estat espanyol i determinats àmbits judicials, clarament 

polititzats, han iniciat una persecució indigna contra ajuntaments catalans i els seus 

regidors i regidores. A més, l’Audiència Nacional ha obert una causa general, per 

investigar l’Associació de Municipis per la Independència, l’Associació Catalana de 

Municipis i l’Assemblea Nacional Catalana. 

L’obstinació de la Fiscalia per judicialitzar el procés independentista intentant obrir vies 

per atemorir, a través de l’amenaça d’un procés judicial, als regidors i regidores dels 

nostres Ajuntaments s’ha vist emparada pel Magistrat Ismael Moreno del Jutjat Central 

d’Instrucció 2 de Madrid amb l’excusa de les resolucions aprovades en suport a la 

Resolució del 9N del Parlament de Catalunya. 

Així, tal i com hem vist en les darreres setmanes, mentre que altres magistrats, com  De 

la Mata, han optat per considerar que de cap manera podia considerar-se com a 

constitutiu dels delictes de sedició o rebel·lió els actes de suport a la Resolució del 

Parlament per part dels regidors amb arguments tant contundents com que la mateixa 

fiscalia no havia denunciat als parlamentaris promotors de la Resolució del 9N, el 

Magistrat Ismael Moreno, -cèlebre pel cas dels «titiriteros»-, no només manté oberts tres 

procediments concrets contra els Ajuntaments de Vic, Girona i Deltebre sobre les 

mocions de suport al 9N sinó que, a més, és el responsable d’una ordre genèrica als 

Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat per tal que es dirigeixin als Ajuntaments del país 

que han aprovat mocions de suport per tal que li aportin tota mena d’informació. 

En relació als antecedents exposats es proposa al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS: 

Primer.- Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Subirats als requeriments enviats per ordre 

de l'Audiència Nacional espanyola a gairebé tres-cents ajuntaments catalans per 

haver aprovat una moció de suport a la Declaració 1/XI del Parlament de Catalunya. 

Segon.- Donar ple suport a les persones que, a causa d'aquests requeriments puguin 

ser encausades o citades a declarar per part de l'Audiència Nacional, recordant el 

dret fonamental a la lliure expressió. 

Tercer.- Declarar, una vegada més, que el dret a l’autodeterminació és un exercici 

eminentment cívic i democràtic que ha de ser reclamat i defensat des de totes les 

institucions que emanen de la voluntat popular i, molt particularment, des dels 

ajuntaments entesos com  l’administració més propera a la ciutadania. 
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Quart.- Així mateix, recolzar les mobilitzacions que es convoquin per donar suport a les 

persones encausades i als ajuntaments requerits i cridar a tots els veïns i veïnes de 

Subirats a participar-hi. 

Cinquè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords a les entitats municipalistes de (AMI, 

ACM, FMC), al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 

Govern de la Generalitat valenciana, al Govern de les Illes Balears, al Govern d’Aragó, 

i als governs de l’estat espanyol i francès. 

Vist que la moció es presenta un cop convocada la sessió plenària, en aplicació de 

l’article 103 del TRLMRLC es sotmet a votació la urgència i ampliació de l’ordre del dia 

amb aquesta proposta, que és aprovada per UNANIMITAT 

 

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

La sra. Anna Baqués comenta que a la “Campanya sense por” es dona suport als 

encausats i en contra dels requeriments que l’Audiència Nacional està fent als 

ajuntaments que van votar a favor de la moció del 9-N. Creuen que és necessari que 

l’ajuntament es posicioni envers aquest tema. 

El sr. Marcos Pérez agraeix el fet de la nova redacció i votarà a favor. En el primer 

paràgraf de la part expositiva l’article que esmenten no reflexa ben bé el text literal de 

l’article que diu “ Tots els pobles tenen dret a la lliure determinació” i no a l’auto-

determinació. 

La sra. Montse García agraeix l’esforç de la nova redacció i votaran a favor al no 

implicar a treballadors de l’Administració Pública- Mossos d’Esquadra-. 

L’Alcalde també agraeix l’esforç de la nova redacció i avança el vot favorable del seu 

grup. 

Proposta que presenten conjuntament la CUP i ERC. 

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

UNANIMITAT. 

 

16.- Donar compte al Ple dels decrets dictats per l’alcalde des de la darrera sessió 

plenària. 

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

qual, literalment diu: 

 
 

155/2016 29/04/2016 Anunci 2x5 – Casal d’estiu a les Llars Muncipals de 

Subirats el proper 15 de maig de 2016 

 Poble  

 

 

156/2016 29/04/2016 Llista definitiva selecció socorristes  Poble  
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157/2016 29/04/2016 Aprovació despesa notaria  

 

 interv  

 

 

158/2016 02/05/2016 Aprovació factures  Interv.  

 

 

159/2016 02/05/2016 Ocupació de 3 places aparcament C/Ponent, 15 el 

dia 4 de maig 

 Territori  

 

 

160/2016 02/05/2016 Llicència assumptes propis Esther Grases  Secretaria  

 

 

161/2016 02/05/2016 Concessió llicència obres majors a ATLL 

Concessionària de la Generalitat Catalunya 

 Territori  

 

 

162/2016 02/05/2016 Subministrament  per a la celebració dels 3rs premis 

Castell de Subirats 

 Poble  

 

 

163/2016 04/05/2016 Aprovació factures  Interv.  

 

 

164/2016 04/05/2016 Permís per ocupar el carrer Guillem Lleó el dia 6 de 

maig 

 Territori  

 

 

165/2016 04/05/2016 Prestació servei neteja extraordinària  poble  

 

 

 

166/2016 04/05/2016 Prestació servei neteja extraordinària  poble  

 

 

167/2016 05/05/2016 Modificació de crèdit 3/2016. Generació de crèdit 

per ingrés 

 Inter.  

 

 

168/2016 06/05/2016 Bases i convocatòria Plans d’Ocupació 2016  Poble  

 

 

169/2016 06/05/2016 Convocatòria Junta de Govern  Secretaria  

 

 

170/2016 09/05/2016 Contractació de la compra d’arbres i plantes pel 

municipi 

 Territori  

 

 

171/2016 10/05/2016 Adquirir 350 exemplar llibret “Església St. Pere de 

Lavern 100 Anys (1916-2016) – Gràfiques Foix 

 Poble  

 

 

172/2016 10/05/2016 Compra de 24 sacs de pinso per a gats  Territori  

 

 

173/2016 11/05/2016 Donar-se per assabentats de l’acampada que 

l’Esplai Sol Naixent realitza el proper cap de 

setmana 14 i 15 de maig de 2016. 

 

 Poble  

 

 

174/2016 11/05/2016 Contractació del Càtering Cal Blay per l’aperitiu de 

l’acte d’inhumació de restes 

 Poble  

 

 

175/2016 11/05/2016 Decret constitució borsa de treball socorristes  Poble  

 

 

176/2016 12/05/2016 Retorn de diferència en la quantitat ingressada per 

la senyora Montserrat Massana Puig 

 Territori  

 

 

177/2016 12/05/2016 Aprovació del Pla de seguretat i salut de les obres 

d’Adequació mirador Miravinya 

 Territori 

 

 

 

 

178/2016 12/05/2016 Resolució responsabilitat patrimonial Sra. Suñé  Poble 
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179/2016 17/05/2016 Suministraments i serveis per l’acte d’inhumació de 

les restes als combats del gener 1939 

 Poble  

 

 180/2016 17/05/2016 Subministrament reixetes d’evacuació d’aigües del 

perímetre camp gespa Sant Pau 

 poble  

 

 181/2016 17/05/2016 Ajut puntual   poble  

 

 182/2016 18/05/2016 Aprovació factures1  Interv. 

 

 

 

 183/2016 19/05/2016 Convocatòria junta de govern 25/05/2016  secretaria  

 

 184/2016 19/05/2016 Convocatòria Comissió Especial de Comptes el dia 

25 de maig de 2016, a les 20,00 hores 

 poble  

 

 185/2016 24/05/2016 Convocatòria Ple extraordinari sorteig meses 

eleccions Generals 26 de juny de 2016 

 secretaria  

 

 186/2016 24/05/2016 Contractació laboral de socorristes  secretaria  

 

 187/2016 24/05/2016 Resolució protecció legalitat urbanística Hípica Sant 

Pau 

 territori  

 

 188/2016 24/05/2016 Modificació pressupostaris 04/2016.  intervenció  

 

 189/2016 24/05/2016 Llicència assumptes propis no retribuïda 

treballadora Sra. Anna Miguelañez 

 secretaria  

 

 190/2016 24/05/2016 Ajut puntual  poble  

 

 191/2016 25/05/2016 Autoritzar l’ús del recinte dels vestidors del camp de 

futbol i la pista poliesportiva el proper 3 i 4 de juny 

 secretaria  

 

 192/2016 26/05/2016 Comunicació d’obres Josep Raventós Roig 41/2016 Territori  

 

 193/2016 26/05/2016 Designació representats Ajuntament meses de 

negociació 

 secretaria  

 

 



37 

 

194/2016 26/05/2016 Nomines maig 2016.  intervenció  

 

 195/2016 27/05/2016 Comunicació d’obres Josep Raventós Roig 41/2016 Territori  

 

 196/2016 27/05/2016 Adquirir làpida granet rosa porriny als Serveis 

Funeraris Esteve 

 Secretaria  

 

 197/2016 27/05/2016 Subministrament mobiliari piscina Sant Pau d’Ordal  Territori  

 

 198/2016 27/05/2016 Subministrament mobiliari piscina d’Ordal  Territori  

 

 

 

199/2016 30/05/2016 Aprovació del document ambiental del Projecte de 

la nova EDAR de Cantallops 

 Territori  

 

 200/2016 30/05/2016 Autorització Laura Esteller compactació lactància, 

reducció jornada i fons social 

 Secretaria  

 

 201/2016 30/05/2016 Compra vestuari per a la brigada municipal   Territori  

 

 202/2016 30/05/2016 Compra i instal·lació d’il·luminació per a la piscina 

d’Ordal 

 Territori  

 

 203/2016 30/05/2016 Comunicació d’obres Dolors Morera Sola 50/2016 Territori  

 

 204/2016 30/05/2016 Comunicació d’obres Maria Jose Batalla Fuertes 53/2016 Territori  

 

 205/2016 31/05/2016 Aprovació factures  Interv  

 

 206/2016 31/05/2016 Contractació adquisició de corretja per a 

impressora HP Designjet 510 

 Territori 

 

 

 

 207/2016 31/05/2016 Contractació adquisició de material elèctric per 

arranjament de la instal·lació de la piscina i la pista 

d’Ordal 

 Territori  

 

 208/2016 31/05/2016 Contractació adquisició i instal·lació d’un elèctrode 

de coure i platí per a la piscina d’Ordal 

 Territori  
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209/2016 01/06/2016 Concessió llicència obres majors per a la 

construcció d’una bassa de reg 

49/2016 Territori  

 

 210/2016 01/06/2016 Aprovacio factura  Intervencio  

 

 211/2016 02/06/2016 Permís per ocupació via pública Marcos Curto 

Fernández. 

5/2016 Territori  

 

 212/2016 02/06/2016 Contractació de la compra i instal·lació d’una 

barana de ferro per al Castell de Subirats 

 Territori  

 

 213/2016 03/06/2016 Comunicació d’obres Pere Soriano Rodrigo 54/2016 Territori  

 

 214/2016 03/06/2016 Comunicació d’obres Antonio Curto Ros 34/2016 Territori  

 

 215/2016 03/06/2016 Delegacióal regidor per fer casament Joan Vergés 

Niubó i Laura Vilomara Vela 

 poble  

 

 216/2016 03/06/2016 Comunicació d’obres ATLL 36/2016 Territori  

 

 217/2016 03/06/2016 Convocatòria Junta de Govern 8/6/2016  secretaria  

 

 218/2016 06/06/2016 Comunicació d’obres per a la construcció d’una 

piscina a la Masia Can Gori 

46/2016 Territori  

 

 219/2016 06/06/2016 Aprovació fres  Intervenció  

 

 220/2016 06/06/2016 Comunicació d’obres Pere Noya Guilera 55/2016 Territori  

 

 221/2016 7/6/2016 Compra d’un palet de paper A4  poble  

 

 222/2016 07/06/2016 Aprovar llista provisional d’admesos i exclosos per 

cobrir 2 places de peons brigada, 1 oficial pintor i un 

oficial instal·lador. 

 Secretaria  

 

 223/2016 07/06/2016 Contractació manteniment Piscines de St. Pau i 

d’Ordal 

 

 Territori  
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224/2016 07/06/2016 Reparació d’armaris BIE-25 de la pista d’Ordal 

 

 Territori  

 

 225/2016 07/06/2016 Contractació de l’adquisició de vinils adhesius per a 

la senyalització de les obres 

 Territori  

 

 226/2016 07/06/2016 Contractació de l’adquisició de sabates d’estiu per 

a la brigada municipal 

 Territori  

 

 227/2016 09/06/2016 Comunicació d’obres Maria Angeles Lorente Pardo 58/2016 Territori  

 

 228/2016 09/06/2016 Comunicació d’obres Marcos Pérez Lopez 57/2016 Territori  

 

 229/2016 09/06/2016 Comunicació d’obres Maria Jose Martínez Jiménez 59/2016 Territori  

 

 230/2016 09/06/2016 Sortida a l’Espluga de Francolí – Dinar per a la gent 

gran del municipi de Subirats. 

 

 Poble  

 

 231/2016 14/06/2016 Instal·lació, lloguer i manteniment d’una cabina 

sanitària per al Castell de Subirats 

 Territori  

 

 232/2016 14/06/2016 Incoar expedient de protecció de la legalitat    

 

 233/2016 15/06/2016 Llista definitiva admesos i exclosos convocatòria pla 

ocupació (2 peons/1pintor/1istal·lador) 

 Secretaria  

 

 234/2016 15/06/2016 Aprovació factures  Intervenció  

 

 235/2016 16/06/2016 Sol.licitud comissió serveis Maribel Garcia  Secretaria  

 

 236/2016 20/06/2016 Redman TH, S.L. Access point WIFI  Secretaria  

 

 237/2016 20/06/2016 Convocatòria junta de govern  secretaria  

 

 238/2016 20/06/2016 Comunicació d’obres Sumois, S.A. 60/2016 Territori  
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239/2016 21/06/2016 Nòmines juny  Intervenció  

 

 240/2016 21/06/2016 Arranjament de la porxada de fusta del Casal de 

Can Batista 

 Territori  

 

 241/2016 21/06/2016 Adquisició de 5 senyals de STOP i els seus suports  Territori  

 

 242/2016 21/06/2016 Contractació personal plans ocupació  secretaria  

 

 243/2016 27/06/2016 Contractació de l’adquisició de 9 metres de guia 

d’alumini 

 Territori  

 

 244/2016 28/06/2016 Contractació d’un taller terapèutic  poble  

 

 245/2016 28/06/2016 Contractació tallers per a gent gran  poble  

 

 246/2016 28/06/2016 Ajut puntual  poble  

 

 247/2016 29/06/2016 Permís a Penedès FM – Subirats per a ocupar la 

plaça del Centre de Lavern el 3 de juliol 

 Territori  

 

 248/2016 29/06/2016 Aprovar la factura corresponent a les obres del 

bibliobús de Sant Pau d’Ordal 

 Territori  

 

 249/2016 29/06/2016 Aprovar la tercera i última certificació de les obres 

d’Adequació d’habitatge dotacional 

 Territori  

 

 250/2016 29/6/2016 Aprovació factures  Intervenció  

 

 251/2016 01/07/2016 Aprovació abonament part proporcional per 

tasques se secretària-interventora-accidental 

 secretaria  

 

 252/2016 01/07/2016 Convocatòria junta de govern  secretaria  

 

 

 

253/2016 04/07/2016 Aprovació factures   Intervenció  
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254/2016 04/072016 Ajut puntual  secretaria  

 

 255/2016 04/07/2016 Ajuts puntuals vetlladors casal estiu  secretaria  

 

 256/2016 05/07/2016 Nomenament funcionaria interina a Esther Nieto  Intervenció  

 

 257/2016 06/07/2016 Incoació expedient a Invertres-Prohabitat, S.L. per 

neteja solar C/ Transformador, 6 St. Pau 

 Territori  

 

 258/2016 06/07/2016 Permís per tallar el carrer Comte de Lavern a 

l’alçada del núm. 49 

 Territori  

 

 259/2016 07/07/2016 Ajut puntual  secretaria  

 

 260/2016 07/07/2016 Seminari internacional d’obediència esportiva  secretaria  

 

 261/2016 08/07/2016 Autorització d’ocupació via publica de la plaça del 

Reverend Castellví 

 Poble  

 

 262/2016 08/07/2016 Autorització per col·locar una carpa informativa de 

l’ACN territori de Subirats a la plaça Subirats de Sant 

Pau d’Ordal. 

 Poble  

 

 263/2016 08/07/2016 Comunicació d’obres Xavier Cols Mallofré 52/2016 Territori  

 

 

264/2016 08/07/2016 Comunicació d’obres  Esteve Casas Raventós 62/2016 Territori  

 

 265/2016 08/07/2016 Comunicació d’obres Juan Raventós Amat 63/2016 Territori  

 

 266/2016 08/07/2016 Comunicació d’obres Isabel Esteve Soler 66/2016 Territori  

 

 267/2016 08/07/2016 Comunicació d’obres José Luis Bori de Fortuny 67/2016 Territori  

 

 268/2016 08/07/2016 Convocatòria Comissió informativa d’Urbanisme 13-

07-2016 

 Secretaria   
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269/2016 08/07/2016 Convocatòria Comissió informativa Hisenda 13-7-

2016 

 Secretaria  

 

 

270/2016 12/07/2016 Comunicació baixes d’ofici al padró municipal 1/2015 poble  

 

271/2016 13/07/2016 Comunicació d’obres Montse Esteve Gibert 56/2016 Territori  

272/2016 13/07/2016 Convocatòria sessió ordinària del Ple de la 

Corporació 18 de juliol de 2016 

 secretaria  

 

 

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

UNANIMITAT. 

 

 

15.- Precs i preguntes 

Precs 

El sr. Marcos Pérez comenta que s’ha de tenir en compte a qui es comunica les 

mocions perquè, posteriorment a la seva aprovació, comporta molta feina 

administrativa. 

La sra. Montse García comenta que és molt maco que entre els grups municipals hi 

hagi bona entesa i si l’equip de govern necessita ajuda ho comenti amb els grups de 

l’oposició però, per altra banda, quan hi hagi visites institucionals també seria necessari 

que convidessin a la resta de grups tot i no tenir l’obligació de fer-ho. Comenta les 

visites del Secretari d’Esports i del Delegat del Govern. 

L’Alcalde comenta que la visita del Secretari d’Esports va ser casual i va ser una reunió 

de treball per demanar subvencions i per tant va ser mes una reunió de govern; la 

visita del Delegat de Govern va ser més institucional i en prenen nota per les properes 

ocasions. 

Preguntes 

 

La sra. Montse García realitza les següents preguntes: 

 

--El 30 de juny es va aprovar el programa complementari- manteniment per les escoles 

bressol. Esteu assabentats? 

En Carles Morgades contesta que està assabentat. 

 

--Cotxe abandonat al C/ Ponent, amb els vidres trencats i amb símptomes 

d’abandonament.  

L’Alcalde contesta que han de passar uns dies per tractar-lo com un residu sòlid urbà i 

poder retirar-lo. La sra. Riba afegeix que és un tràmit llarg que pot trigar dos o tres 

mesos abans de retirar-lo. 

 



43 

 

--Carrer del transformador de Sant Pau, el comptador d’obres de l’edifici. S’ha 

arreglat? 

L’Alcalde contesta que es va fer un requeriment a l’empresa i que la van netejar amb 

el compromís que retirarien la caseta. 

 

--Carrer al cotat del Mercat del Préssec està ple d’herbes i no es pot passar per la 

vorera. 

L’Alcalde contesta que és una de les partides que tenien exhaurida i que ha estat 

ampliada en aquest ple; no obstant, en aquest cas les herbes surten de les finques. 

 

--Talls d’aigua durant els caps de setmana – Lavern i Can Rossell- Hi ha un veí que 

l’aigua de la piscina rega el carrer. 

El sr. Llorenç Ros contesta que s’ha de mirar si n’hi ha un excés de consum durant els 

caps de setmana i això fa patir als veïns de dalt de la Urbanització. 

 

--Camp de futbol de Can Rossell. Demana que es netegi, també comenta que hi ha 

un veí que es queixa perquè totes les pilotes van a casa seva. Planteja formigonar un 

tros. 

El sr. Marcos Pérez contesta que el primer que s’ha de fer es reforçar el mur. Es parlarà 

amb l’Oscar per estudiar aquest espai i que plantegi possibles solucions. 

 

--Recepció de la Urbanització Can Rossell, com està?. 

El sr. Marcos Pérez comenta que es va presentar el projecte i que es fan fer unes 

esmenes des dels tècnics de l’Ajuntament. Es preveu que al setembre s’aprovi el text 

refós per part dels veïns i es presenti a l’Ajuntament. 

 

--Demana que es faci un camí de Can Rossell a Lavern amb la partida que s’acaba 

d’ampliar. 

L’Alcalde contesta que aquest any no està previst. S’ha parlat amb els propietaris però 

no obstant s’ha de plantejar i estudiar aquest tema. 

 

 

La sra. Anna Baques realitza les següents preguntes: 

--Inauguració del Mercat del Préssec i visita del sr. Fernández Díaz. Quan es va assabentar 

l’Ajuntament?  I amb quina antel.lació? 

L’Alcalde contesta que ell es va assabentar el divendres a quarts d’una de forma oficiosa que 

no oficial. Aquesta persona no estava convidada a la inauguració. La sra. Anna Baqués 

contesta que tot i no ser una visita oficial se’ls hagués pogut comunicar per fer la seva contra-

campanya. Fa xafar l’acte de la inauguració del Mercat del Préssec, els paradistes estaven 

enfadats. 
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El sr. Amat Cantí insisteix que l’Ajuntament hagués tingut que informar; en els altres municipis 

on va anar es va informar i se’l va increpar. 

La sra. Carme Riba comenta la seva sorpresa en relació a que l’acte de inauguració es realitzés 

en dissabte i no en diumenge com era habitual i excusen la seva presència per estar treballant. 

La sra. Àngels Pinyol li contesta que ho van demanar els productors i per això es va fer en 

dissabte. 

El sr. Amat Cantí comenta que s’ha d’activar la Comissió del Poble perquè en el Ple es 

concloguin els temes i es centri el debat perquè a vegades –els debats- es fan interminables i 

poc productius.. S’eternitzen els plens amb bateries de preguntes, seria interessant que els 

veïns vinguessin a defensar els seus temes i fomentar, d’aquesta forma, la participació. 

 

L’Alcalde comenta : 

a) El proper ple es farà al setembre, la previsió és el 19 de setembre i comissió 

informatives el dia 14 de setembre. 

b) En el ple d’octubre es portaran ordenances i alguna cosa de pressupost. Demana 

aportacions dels grups municipals. 

c) Les obres de l’estació estan avançant ; l’aparcament el deixaran pràcticament 

finalitzat. 

d) Els serveis d’autocar escolar cada any és més deficitari. En Carles Morgades comenta 

que el CC Alt Penedès paga la meitat i sinó s’arriba al mínim, l’ajuntament ha de pagar 

les places buides. Hi ha dues línies deficitàries: Casablanca i Can Rossell - Sant Pau. 

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

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

 

 

L’alcalde,       la secretària-interventora 


