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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS 

DEL DIA 2 DE MAIG DE 2016 

           

Núm. 4/2016 

 

 

A Subirats, essent les vint-i-una hores i cinc minuts del dia dos de maig 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 

Sanpere i Herrero.  

 

ASSISTENTS:   

 

Alcalde - President: Pere Pons Vendrell 

 

Regidors: 

Llorenç Ros Peirón 

Àngels Pinyol Batet 

Lluïsa Sueiro Iglesias 

Carles Morgades Àguila 

Marcos Pérez López 

Anna Baqués Capellades 

Amat Cantí Mallofré 

Anna Rosinés Cueto 

Montserrat García Pájaro 

Carme Riba Ferrer 

 

Convidats: Antoni Peiret de Antonio – Assessor Extern 

 

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

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

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

 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

 

1.- Aprovar les actes de les sessions dels dies 25 de gener, 7 de març i 4 d’abril de 2016. 

2.- Aprovar la convocatòria pels 3rs Premis Castell Subirats. 

3.- Reconèixer la compatibilitat a la treballadora municipal Maria Cinta Tabueña. 

4.- Aprovar el text refós del document “Modificació puntual del Pla d’Ordenació 

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

 

5.- Moció que presenta l’equip de govern “El món local en contra de l’acord entre la 

unió europea i l’estat de Turquia”. 

 

6.- Moció que presenta l’equip de govern per demanar que la Minurso (Missió de les 

Nacions Unides pel referèndum al Sàhara occidental)  assumeixi competències en 

drets humans 
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7.- Moció que presenta l’APS-CUP, “Fem un pas més cap a la independència, sense 

por”. 

8.- Moció que presenta ERC, “Procediment de regularització cadastral” 

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

plenària. 

10.- Precs i preguntes 

 

 

1.- Aprovar les actes de les sessions dels dies 25 de gener, 7 de març i 4 d’abril de 

2016. 

 

La sra. Montse García indica que a l’acta del 25 de gener de 2016, en el punt de precs 

i preguntes, la pregunta que fa és si es pensa fer alguna inversió a la pista de Sant Pau 

d’Ordal i la resposta va ser que es prioritzava la pista d’Ordal i a l’acta posa la de Sant 

Pau d’Ordal. Sol.licita es realitzi l’esmena 

 

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

assenyalades resten aprovades per unanimitat, amb l’esmena assenyalada. 

 

2.- Aprovar la convocatòria pels 3rs Premis Castell Subirats. 

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

qual, literalment diu: 

  
“Des de l’equip de govern es proposa la tercera convocatòria d’aquests premis, uns 

guardons que es creen amb la voluntat de reconèixer les persones, col·lectius, entitats i 

societats que es distingeixen pels seus triomfs, aportacions a la vida col·lectiva o que 

traspassen amb el seu bon treball les fronteres locals, així com aquells que divulguen el 

nom, la història i la vida del municipi.  

Aquests premis serveixen alhora per donar rellevància a la recuperació i posada en 

valor de la cultura local, fomentant així la conscienciació del valor que té el segell o la 

marca “Subirats” per a tots nosaltres i pels pobles d’arreu. 

L’acte es durà a terme el proper diumenge 15 de maig de 2016 de 18.00 a 20 h a l’ 

Església Parroquial de Sant Pere de Lavern d’acord al següent programa:  

18.00 h. Parlaments institucionals  

              Lliurament dels 3es Premis Castell de Subirats 

              Lliurament d’obsequis  

19.00 h. Piscolabis per als assistents 

 

Els guardonats dels 3rs Premis Castell de Subirats són: 
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- Parròquia Sant Pere de Lavern, pel seu centenari.  

- Maria Assumpció Raventós Torres, com a reconeixement a la seva trajectòria 

artística. 

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

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

Primer.- Aprovar la convocatòria als 3rs Premis Castell de Subirats, que es duran a 

terme el proper 15 de maig de 2016 a l’Església de Sant Pere de Lavern. 

 

Segon.- Publicar aquest acord en el taulell, en el web municipal i en la resta de mitjans 

de comunicació habituals en aquest consistori.” 

 

La sra. Lluïsa Sueiro explica la proposta dient que aquests premis es concedeixen per la 

trajectòria que han tingut les persones o entitats en el municipi. Aquest any es 

concedeixen a: 

 

-la Parròquia de Sant Pere de Lavern pel seu centenari però també als seus veïns pel 

seu esforç econòmic i de treball. 

- l’Agrupació gegantera d’Ordal perquè van ser els pioners en el tema de la cultura 

popular, primer van crear els capgrossos i n any després els gegants. 

-la Sra. Mª Assumpció Raventós. Tot i que va néixer a Sant Sadurní sempre ha tingut 

molta vinculació amb Lavern on tenia un taller i on va fer molta creació, classes de 

tapís.... Ara vol tornar a fer aquestes classes i des de l’ajuntament se  li ha demanat 

que siguin obertes a tot el municipi. 

 

L’entrega de premis es farà el dia 15 de maig a la tarda  i la sra. Sueiro aprofita per 

convidar a tots els regidors a l’acte. 

 

La sra. Montse García comenta que estan d’acord amb la proposta però els hi 

agradaria que es demanés l’opinió de l’oposició per altres ocasions. L’Alcalde els hi 

recorda que poden presentar propostes sempre, que aquest any s’han fet d’aquesta 

forma però estan oberts a suggeriments. També demana certa discreció.  

 

La sra. Anna Baqués pregunta qui decideix i quin criteri s’utilitza per a la concessió 

d’aquests premis i posa com exemple la Creu de Sant Jordi on es presenten 

candidatures i, volen saber si són les entitats les han proposat aquestes persones i/o 

entitats. 

 

L’Alcalde contesta que tant la Parròquia de Sant Pere de Lavern com l’Agrupació 

gegantgera d’Ordal han estat ells qui ho han promogut. 

 

La sra. Carme Riba fa un incís per indicar que la Parròquia de Lavern no només són els 

veïns de Lavern sinó que també s’han d’incloure al veïns de Can Batista, Ca l’Avi i Can 

Bas.  

 

La sra. Anna Baqués contestant a l’alcalde i en relació a fer propostes indica que 

l’oposició no està tan al dia a dia de les coses i per tant agrairia que se’ls avises per 

tenir-ho present i si s’escau poder fer propostes. 

 

L’Alcalde contesta que l’any que ve per aquestes dates i coincidint amb la festa al 

Castell es tornaran a concedir, per tant, començaran a parlar al mes d’abril 
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Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i la mateixa s’aprova per 

UNANIMITAT. 

 

 

3.- Reconèixer la compatibilitat a la treballadora municipal Maria Cinta Tabueña. 

 

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

qual, literalment diu: 

 

Atesa la sol·licitud formulada per la treballadora municipal senyora Maria Cinta 

Tabueña Roigé, d’atorgament de compatibilitat per a l’exercici de l’activitat privada 

d’arquitecta tècnica per compte propi, registrada d’entrada en aquesta Corporació 

el dia 25 d’abril de 2016, núm. 1053/2016. 

Vist l’informe de la secretària-interventora de 26 d’abril de 2016, i les observacions que 

es contenen en el mateix.  

Vist el que es disposa en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del 

Personal al Servei de les Administracions Públiques, el Reial decret 598/1985, de 30 

d'abril sobre Incompatibilitats del Personal al Servei de l'Administració de l'Estat, de la 

Seguretat Social i dels ens, organismes i empreses dependents, així com la Llei 21/1987, 

de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la 

Generalitat, entre altra normativa.  

Vist que el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar la jornada laboral i 

horari de l'interessada, i quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de 

lloc de treball en el sector públic o de modificació de les condicions del lloc de treball. 

L'autorització de compatibilitat estarà condicionada a l'estricte compliment de la 

jornada i de l'horari en el lloc de treball de caràcter públic. 

Vista la competència del Ple de l’Ajuntament per al reconeixement de la 

compatibilitat, en atenció a l’article 344 del Decret 214/1990pel qual s’aprova el 

Reglament del Personal al servei de les entitats locals.  

Per tot l’exposat, es proposa la Ple de la Corporació adopti el següent, 

ACORD 

javascript:Redirection('LE0000018270_Vigente.HTML');
javascript:Redirection('LE0000008075_Vigente.HTML');
javascript:Redirection('LE0000008075_Vigente.HTML');
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PRIMER.- Autoritzar a la treballadora municipal senyora Maria Cinta Tabueña Roigé la 

compatibilitat per a l’exercici de l’activitat privada d’arquitecta tècnica per compte 

propi, en els termes i condicions que consten en la seva sol·licitud.  

 

L’activitat privada no podrà estar relacionada amb les activitats que porti a cap 

l’entitat on presta els serveis la treballadora. S’exceptua d’aquesta prohibició les 

activitats particulars que s’exerceixin en virtut d’un dret legalment reconegut i que 

realitzin per a si els directament interessats. 

Aquest reconeixement de compatibilitat no modifica la jornada de treball ni l’horari de 

la interessada. L’autorització de compatibilitat estarà condicionada a l’estricte 

compliment de la jornada i de l’horari en el lloc de caràcter públic 

En tot cas, l’exercici de l’activitat o professió privada no podrà impedir el compliment 

dels seus deures com a funcionària de la Corporació, ja sigui per la no presència física 

o per qualsevol altre circumstància, ni tampoc implicar entrar en coalició amb  

interessos contraris a la Corporació de la que depèn. 

SEGON.- Aquesta autorització restarà automàticament sense efecte en cas de canvi 

de lloc de treball en el sector públic, de modificació de les condicions del lloc de 

treball, o quan es deixin de complir qualsevol de les prescripcions establertes en la 

normativa vigent sobre incompatibilitats. 

TERCER.- Notificar aquest acord a la interessada i anotar-lo en el Registre de Personal 

de l’Ajuntament. 

QUART.- Publicar aquest acord en el Portal de Transparència de l’Ajuntament.  

 

L’Alcalde comenta que fa referència a l’aparelladora que ha entrat a l’Ajuntament i 

que ha sol.licitat dedicar unes hores a la seva activitat privada atès que portava obres 

de caire privat i poder compatibilitzar-lo amb el seu horari a l’ajuntament. 

 

La Secretària, a instàncies de l’Alcalde, indica que la compatibilitat ve regulada a 

dues lleis: una estatal i una altra autonòmica que reconeixen el dret que te el 

treballador públic a compatibilitzar la seva tas pública amb la privada sense 

obstaculitzar la primera. 

 

La sra. Anna Baqués pregunta si l’horari de la treballadora és complet contestant la 

Secretària que la seva jornada a l’Ajuntament és de 37,5 hores i que l’activitat privada 

la desenvoluparà quatre tardes a la setmana a raó de 4 hores cadascuna d’elles. 

 

La sra. Anna Baqués indica que la reflexió que realitzarà a continuació no és una 

crítica a la treballadora sinó al sistema actual que permet assumir més d’una jornada 

completa donat que entenen que el treball s’ha de distribuir. També indica que 

aquestes jornades tan intenses obstaculitzen la conciliació amb la vida familiar. 

Anuncien la seva abstenció. 
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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 APS-CUP. 

 

 

 

4.- Aprovar el text refós del document “Modificació puntual del Pla d’Ordenació 

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

 

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

qual, literalment diu: 

 

Atès que en data 21 de desembre de 2015 el Ple d’aquesta Corporació va aprovar 

provisionalment el projecte de “Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal de Subirats. Correcció de dades i definició de projectes.” 

Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 21 d’abril de 2016 que tot seguit 

es transcriu, en la seva part principal: 

«Antecedents 

1. La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió del dia 23 d’abril de 2015, 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 modificació puntual del POUM per la 

correcció de dades i definició de paràmetres, 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. 

2. El Ple de la corporació municipal de Subirats, en sessió ordinària celebrada el dia 27 

de juliol de 2015, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment la proposta de “Modificació 

puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Subirats. Correcció de dades i 

definició de paràmetres”. L’acord ha estat exposat al públic sense que s’hagin produït 

al·legacions. 

3. En data 3 d’agost de 2015 es van demanar informes a l’Oficina Territorial d’Acció i 

Avaluació Ambiental de Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat i a 

l’Àrea de Vies Locals de la Diputació de Barcelona. El mateix dia 3 d’agost es va 

sol·licitar a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona la no 

subjecció de la modificació al tràmit d’avaluació ambiental. 

4. El dia 7 d’octubre de 2015 la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 

de la Diputació de Barcelona va emetre informe favorable condicionat a que totes les 

actuacions s’han d’adequar al Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres, així com al Reglament General de 

Carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 

novembre, en tot allò que no s’oposi al Text refós bans esmentat..  
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5. El dia 23 d’octubre de 2015 es va notificar l’acord del Ple de data 27 de juliol de 2015 

als ajuntaments dels següents municipis: Sant Sadurní d’Anoia, Gelida, Cervelló, 

Vallirana, Olesa de Bonesvalls, Avinyonet, La Granada, Santa Fe del Penedès, 

Puigdàlber, Torrelavit i El Pla del Penedès. 

6. El dia 23 de novembre de 2015 l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, del 

Departament de Territori i Sostenibilitat, va resoldre “Determinar que la Modificació 

puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal, per a la correcció de dades i 

definició de paràmetres, al terme municipal de Subirats, no té efectes significatius 

sobre el medi ambient i, per tant, no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental 

estratègica”.  

7. El Ple de la Corporació, en sessió del dia 21 de desembre de 2015, va acordar 

aprovar provisionalment la “Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal de Subirats. Correcció de dades i definició de paràmetres”. L’acord i la 

documentació relativa a la modificació es va enviar a la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de Barcelona el dia 18 de gener de 2016. 

8. El dia 2 de març de 2016, a requeriment de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 

Barcelona, es va sol·licitar un informe al Departament de Cultura de la Generalitat 

relatiu a les modificacions núm. 3 del poble de Lavern i la núm. 3 del poble de Sant Pau 

d’Ordal, atès que en els dos casos es tracta d’uns elements singulars del patrimoni 

arquitectònic assenyalats en el POUM amb el núm. 176 (masia de Lavern) i amb el 

núm. 129 (masia de Sant Pau d’Ordal). 

9. El dia 4 d’abril de 2016 els Serveis Territorials de Barcelona del Departament de 

Cultura de la Generalitat informen favorablement la Modificació del Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal de Subirats amb la recomanació: “Que els paràmetres assignats 

a les edificacions de Can Martí de la Talaia i les cases núm. 11, 13 i 15 del carrer Sant 

Pau que formen el conjunt amb la casa núm. 9 s’ajustin a les característiques de les 

edificacions actuals i a les condicions d’ordenació i d’edificació establertes en el 

POUM”..   

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

adoptar l’acord d’aprovar definitivament la “Modificació puntual del Pla d’ordenació 

urbanística municipal per a la correcció de dades i definició de paràmetres”, amb la 

condició de presentar un text refós que incorpori la prescripció següent: 

- Cal suprimir el darrer paràgraf de l’apartat 2.2 de l’article 169 relatiu a la medició de 

l’alçada en illes sense pati interior, i mantenir la referència a què l’edificabilitat total no 

serà superior a la que resultaria en edificar en terreny horitzontal. 

Consideracions 

En base a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona i a l’informe del 

Departament de Cultura, la tècnica redactora de la modificació ha elaborat un text 

refós amb les següents esmenes al text aprovat provisionalment: 
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A. Modificacions introduïdes en compliment de l’acord de la CTUB: 

1. A la pàgina 14 on consten les modificacions al poble de Lavern, s’ha eliminat el 

paràgraf que fa referència a la sol·licitud d’un informe del Departament de Cultura. 

2. A la pàgina 17 on consten les modificacions al poble de Sant Pau d’Ordal, s’ha 

eliminat el paràgraf que fa referència a la sol·licitud d’un informe del Departament de 

Cultura. 

3. A la pàgina 24 de redacció proposada de l’article 169 de la normativa, s’ha 

modificat l’article 2.2 per no ser contradictori amb l’apartat 5  del mateix article. 

B. Modificacions introduïdes en compliment de les recomanacions de l’informe del 

Departament de Cultura. 

1. Al plànol 2/3 de Lavern , al quadre núm. 3, s’han delimitat les alçàries de PB+1 i PB al 

recinte de l’antiga masia de Can Martí de la Talaia, segons  

2. Al plànol 2/2 de Sant Pau d’Ordal, al quadre núm. 3, s’ha establert l’alçària de PB+1 

a l’àmbit del “Conjunt arquitectònic d’especial interès”» 

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 els següents, 

ACORDS; 

 

Primer.- Aprovar el Text refós del document “Modificació puntual del Pla d’Ordenació 

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

redactat per l’arquitecta Sra. Maria Rosa Escala i Moyés. 

 

Segon.- Trametre la documentació a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 

per a la seva conformitat i publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

L’Alcalde explica que aquesta modificació es va redactar bàsicament per subsanar 

errors detectats en el POUM. Que ja es va aprovar inicial i provisionalment i que també 

es van recavar els informes preceptius enviant-ho a la Comissió Territorial d’Urbanisme 

de Barcelona que ens ho ha retornat realitzant tres consideracions que es troben 

recollides a les pàgines 14, 17 i 24. Perquè es faci efectiva aquesta modificació es 

necessari verificar aquest text refós. 

La sra. Anna Baqués demana explicacions en relació a la implantació de centres 

logístics, tipologia, alçades dels solars. Pregunta si es dóna més caràcter logístic als 

polígons industrials. 
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L’Alcalde contesta que la sra. Baqués està mirant els antecedents i fa referència a una 

empresa situada a Can Bas. La logística, cada vegada més, necessita més alçada i 

menys ocupació; es va realitzar una consulta prèvia i aquesta modificació es podia fer, 

la volumetria és la mateixa i només es modifica el tema d’alçades. 

Aquesta modificació ja va ser aprovada i ara el que es posa a votació és el text refós 

que inclou les consideracions realitzades per Urbanisme. 

La sra. Anna Baqués comenta la sensació de desinformació que tenen i l’Alcalde li 

contesta que d’aquest tema s’ha parlat a 3 comissions informatives i que aquesta és la 

tercera vegada que passa pel Ple.  

 

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 APS-CUP. 

 

5.- Moció que presenta l’equip de govern “El món local en contra de l’acord entre la 

unió europea i l’estat de Turquia”. 

 

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

qual, literalment diu: 

 

“El passat 18 de març el Consell Europeu va prendre un acord que vulnera la legislació 

que protegeix les persones refugiades i posa en joc els drets humans. El Fons Català de 

Cooperació al Desenvolupament, la Federació de Municipis de Catalunya i 

l’Associació Catalana de Municipis, que aglutinen els municipis catalans i institucions 

supramunicipals que treballen conjuntament per la solidaritat, la pau i els drets 

humans, rebutgen aquest acord que no respecta el Dret Internacional.  

Lluny d’aquesta decisió presa pels caps d’estat, els ajuntaments i les institucions 

supramunicipals estan donant suport a les persones refugiades en ruta, a través de la 

campanya del Fons Català i estan treballant per a la seva integració quan arribin als 

municipis catalans, com expressa el president de la Generalitat de Catalunya, Molt 

Honorable Sr. Carles Puigdemont, en la seva carta al comissari de Migracions de la UE 

del passat 15 de març, en la qual afirma que Catalunya està preparada per acollir al 

voltant de 4.500 refugiats.  

A la cimera entre els estats de la Unió Europea i Turquia, prèvia a aquest acord, lluny 

de trobar una sortida que garanteixi el respecte dels drets humans i compleixi amb 

l’obligació dels estats d’acollir les sol·licitants d’asil, la Unió Europea va acordar 

l’externalització de fronteres i la subcontractació d'aquestes responsabilitats a l’Estat 

turc, com ja hem vist a la frontera sud de Ceuta i Melilla amb el Marroc o amb els 

Centres d’Internament per a Estrangers fora de territori comunitari, a canvi de 3.000 

milions d’euros addicionals a partir del 2018 – a banda dels ja assignats fins al 2017 –, la 

liberalització de visats i avançar en la negociació de l’adhesió de Turquia a la UE.  
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La solució que ha trobat Brussel·les per gestionar l’arribada de centenars de milers de 

persones que fugen de la guerra, de la misèria i d’altres tipus de persecucions és triple. 

Primer, evitar que trepitgin sòl europeu amb l’increment de les operacions de control 

de fronteres exteriors amb la participació militar de l’OTAN, segon, acordar l’expulsió a 

Turquia d’aquells que tot i així puguin arribar a les illes gregues jugant-se la vida a la 

Mediterrània, i tercer, bloquejar la ruta dels Balcans cap al nord d’Europa que el 2015 

van utilitzar 900.000 persones.    

L’entesa que s’assoleix amb Turquia respon exclusivament a la utilització de les 

polítiques migratòries al servei d’una lògica securitària que arrasa amb els suposats 

valors fundacionals europeus de solidaritat i respecte als drets humans. L’execució del 

text aprovat impedeix a totes les persones que arribin de forma irregular a Grècia la 

possibilitat de sol·licitar l’asil a Europa quan no existeix una altra via que no sigui la 

irregularitat.  

Un cop més veiem com la UE parteix d’una premissa falsa: blindar les fronteres 

d'Europa acabarà amb la crisi humanitària a la Mediterrània. Traslladar les persones 

refugiades i migrants a un estat tercer no és acabar amb la crisi humanitària, sinó 

expulsar-la de territori comunitari, i prioritzar les operacions de control i seguretat en lloc 

de les de salvament a les aigües frontereres. Si volem acabar amb el tràfic d’éssers 

humans i amb les morts a la Mediterrània, cal voluntat política garantint vies segures i 

legals: visats humanitaris, possibilitat de sol·licitar l’asil en ambaixades i consolats 

europeus en els països d’origen i trànsit, etc. 

Les mesures adoptades són un despropòsit, una mostra més del paper vergonyós que 

tenen els estats i les institucions europees des de l’inici d’aquesta crisi que xoca 

frontalment amb l’obligat compliment de la Convenció de Ginebra i amb l’article 19.1 

de la Carta de Drets Fonamentals de la UE, segons el qual es prohibeixen explícitament 

les expulsions col·lectives. 

Davant d'una Europa incapaç de donar una resposta adequada garantint condicions 

dignes a totes les persones dins del territori propi comunitari, com veiem a Calais, a 

Ceuta i Melilla, a Dunkerque o a Idomeni, avui ens torna a tocar dir prou a nosaltres, al 

món local, a la societat civil organitzada, i a les ciutadanes i ciutadans d’aquesta 

Europa que ens fa vergonya i : 

Per tot això, des de l’Ajuntament de Subirats es proposa l'adopció dels acords 

següents: 

 

 Demanem al Congrés que exigeixi al Govern en funcions que bloquegi l'acord 

entre la Unió Europea i Turquia que permetrà tornar a territori turc als refugiats que 

han arribat a Grècia i que tota negociació en el Consell Europeu ha d'estar 

subjecta al respecte dels drets humans i el Dret Internacional. 

 Reclamar que es garanteixin vies d'accés a la protecció internacional legals i 

segures en països d'origen i trànsit i que el govern espanyol assumeixi la seva 
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responsabilitat acceptant íntegrament les quotes de persones reubicades i 

reassentades que li corresponen. 

 Denunciar l’expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament, l’acollida i 

l’acompanyament de les persones refugiades que estan en ruta a Grècia.   

 Assegurar el desplegament del Pla de Protecció Internacional a Catalunya, 

aprovat pel Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya el passat 28 de 

gener de 2014, dotant-lo del pressupost adequat i suficient per a poder 

implementar les mesures concretes que en recull, que garanteixin una acollida 

estable i de qualitat. 

 Manifestem el nostre compromís d’oferir els municipis com a territori d’acollida i 

protecció. Adaptant els plans d’acollida municipal a les necessitats especials de les 

persones sol·licitants d’asil per garantir la seva vida en família i la seva integració.  

 Donarem suport i col·laborarem amb les entitats catalanes i xarxes d’entitats que 

treballin en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d’asil.  

 Definirem els serveis i infraestructures que poden oferir els nostres municipis per 

acollir les persones sol·licitants d’asil.  

 Treballarem en la sensibilització i el compromís de la població del municipi per 

garantir la integració de les persones refugiades, creant els vincles i la interacció 

necessària per prevenir el racisme i/o la discriminació, i promoure la cohesió social.    

 Endegarem i garantirem polítiques municipals de cooperació al desenvolupament 

amb vocació transformadora.  

 Finalment farem arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació 

Catalana de Municipis, a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat 

espanyol i a la Unió Europea. “ 

 

La sra. Àngels Piñol explica la moció dient que la voluntat es denunciar tota la situació 

que estan vivint els refugiats de Síria i manifestar els suport del municipi en els temes 

d’acollida i protecció cap el refugiat que es puguin desenvolupar, en definitiva, 

intentar treballar i conscienciar a la població d’aquests  temes i deixar palesa aquesta 

situació. 

El sr. Marcos Pérez anuncia el seu vot favorable donat que troba vergonyós el que 

s’està fent amb els refugiats de Síria. 

La sra. Montse García també anuncia el seu vot favorable i indica que hi ha poca 

memòria en aquest país perquè no fa tants anys els nostres avantpassats també van 

haver de marxar. Amb tota aquesta situació se sent una mica de vergonya de 

pertànyer a  la Unió Europea. 

La sra. Anna Baqués també avança el vot favorable i li agradaria fer un incís en dos 

punts de la moció que fan referència a la sensibilització i el compromís del municipi i el 

garantir polítiques municipals de cooperació. Entenen que això es pot començar a 
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treballar des d’aquest moment per si arriben, algun dia, els refugiats que Subirats estigui 

preparat. 

Reafirmen les paraules de la sra. Garcia en relació a sentir vergonya d’esser de la Unió 

Europea fins al punt de plantejar-se tenir penjada la bandera europea en el balcó de 

l’ajuntament. No obstant, el fons de la qüestió és un altre i volen saber si es pot agafar 

el compromís de desenvolupar els punts esmentats. 

La sra. Àngels Piñol comenta que en aquests dos punts és on més es pot incidir des del 

municipi i que de fet aquest any es va incorporar una partida al pressupost destinada 

a la cooperació. Ens plategem fer jornades de sensibilització envers la figura del 

refugiat amb tècnics de diferents ONG’s d’àmbit comarcal. 

L’Alcalde comenta que en una reunió d’Alcaldes es va informar que hi hauria una 

primera acollida de refugiats que anirien a les poblacions de Barcelona, Manresa i 

L’Hospitalet de Llobregat i que realitzada la primera acollida posteriorment els anirien 

repartint per poblacions una mica més grans que Subirats. A la comarca es parlava de 

Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d’Anoia i potser s’hauria de mirar com podem 

entrar nosaltres. 

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

UNANIMITAT 

 

 

6.- Moció que presenta l’equip de govern per demanar que la Minurso (Missió de les 

Nacions Unides pel referèndum al Sàhara occidental)  assumeixi competències en 

drets humans 

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

qual, literalment diu: 

 

“L’any 1975, ara fa 40 anys, el darrer govern franquista signà els anomenats Acords 

tripartits de Madrid amb Mauritània i el Marroc, cedint il·legalment la província del 

Sàhara Espanyol a aquests dos països.  

Aquest fet es produïa malgrat la sentència del tribunal internacional de La Haia, que 

no veia cap relació històrica de domini entre els sahrauís i els seus veïns, sota la pressió 

de la Marxa Verda organitzada per la monarquia marroquina i malgrat les continues 

resolucions de les nacions Unides que reclamaven a Espanya la organització d’un 

referèndum d’autodeterminació sobre el futur del territori. 

Els sahrauís, en defensa dels seus drets, iniciaren la resistència armada que dona pas a 

una guerra de prop de 15 anys de durada, fins que, el 1988 es signaren els Acords de 

Pau de Houston i, poc desprès l’Alto el foc. En aquests acords es determinà que hauria 

de desenvolupar-se un referèndum d’autodeterminació sota control de les Nacions 

Unides. Naixia la Missió de les nacions Unides per a la realització del referèndum al 

Sàhara Occidental (MINURSO). 

Les traves del govern marroquí i la incapacitat de la comunitat internacional han fet 

que avui, 40 anys després de l’inicií del conflicte i 27 anys després del a fí de la guerra, 

encara no s’hagi portat a terme aquest referèndum. 
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Al llarg d’aquest temps, mentre una bona part de la població sahrauí malviu de l’ajut 

internacional en els que són un dels campaments de Refugiats més antics dels que 

existeixen al Món, aquells altres sahrauís que restaren a casa seva, han vist com 

l’ocupant marroquí reprimia qualsevol manifestació de la seva identitat i de la seva 

voluntat. 

Relegat a la seva pròpia terra de les millors ocupacions, envoltats de colons marroquins 

provinents del nord que no oculten la seva animadversió, amb unes forces d’ocupació 

militars i policials dedicades específicament a la persecució de qualsevol signe 

d’identitat, els sahrauís dels territoris ocupats iniciaren una lluita de resistència pacifica, 

anomenada Intifada sahrauí, que culminà amb la constitució del Campament de la 

dignitat, de Gdeim Izik, reclamant el respecte dels drets humans i l’accés a les 

ocupacions i les feines que es desenvolupaven en el seu territori. Aquest Campament 

constituït per prop de 20.000 sahrauís es considera com la primera espurna de 

l’anomenada Primavera Àrab. 

Al llarg d’aquests anys han estat centenars els presoners sahrauís desapareguts, milers 

els empresonats i apallissats, els apartats dels seus estudis i de les seus treballs, els 

condemnats en tribunals sense cap garantia processal. 

En tots els casos per expressar la seva identitat, per reclamar millores socials, per 

demanar la fi de la ocupació i la celebració d’un referèndum d’autodeterminació 

d’acord amb la legalitat internacional. 

Malgrat que la legalitat internacional i les resolucions de les Nacions Unides els donen 

la raó, les tropes desplegades integrants de la MINURSO, en el territori, no tenen cap 

competència en aquest terreny i assisteixen impassibles a aquestes violacions fragants 

de la legalitat internacional que es produeixen cada dia davant seu. Violacions que 

han estat documentades per nombroses entitats internacionals així com delegacions 

parlamentàries i advocats i juristes observadors. I això que les pròpies Nacions Unides 

afirmen que el manteniment i la aplicació del respecte als drets humans son 

competències de les missions de Pau. De fet, la MINURSO es la única missió de pau 

desplegada sense competències en aquesta matèria. 

En aquest sentit és bo recordar el resum del viatge d’una delegació del Parlament de 

Catalunya, realitzada als territoris ocupats del Sàhara occidental del  13  al  16 d’abril 

del 2014. 

En el corresponent informe es marcaven les següents conclusions: 

 1. Constatació de la vulneració dels drets humans (detencions, persecucions, tortures, 

repressió, desaparicions…). Creiem que s’està produint un etnocidi evident amb el 

coneixement (i fins i tot la connivència i tolerància) de l’ONU i de la comunitat 

internacional. 

 2. Constatació de la negació de drets bàsics individuals: al treball, al salari digne, de 

moviment, d’expressió, de reunió, d’associació, a l’assistència sanitària, a l’educació, a 
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l’habitatge. Per tant, no es compleixen els mínims drets econòmics, socials i culturals 

per a la seva dignitat i el lliure desenvolupament de la seva personalitat. 

 3. Constatació de la negació dels drets col·lectius dels pobles: d’afirmar-se com a 

nació, d’autodeterminació, al lliure exercici de la seva sobirania en el seu territori, a 

expressar i desenvolupar la seva pròpia cultura i patrimoni, a disposar dels recursos 

naturals dels seu propi territori, a establir internacionalment les relacions que consideri. 

 4. Constatació de la voluntat de tergiversació i ocultació de la realitat sobre els drets 

humans al Sàhara Occidental ocupat. La prohibició de l’entrada de delegacions 

internacionals d’observació, els impediments de les delegacions que fan observança 

en el territori i el bloqueig informatiu en són una prova són estratègies per silenciar el 

conflicte. 

 5. Es fa necessària una intervenció internacional urgent, dotant la missió de l’ONU 

(MINURSO) de les competències en observança i garantia de no vulneració dels drets 

humans. Aquesta necessària i urgent intervenció internacional és imprescindible per tal 

de resoldre un conflicte enquistat i amb un poder molt desigual per les dues parts en 

conflicte.  

6. Reafirmació de la necessitat de finalitzar els treballs previs i realització d’un 

referèndum lliure i vinculant per decidir el futur del Sàhara. Cal esgotar aquesta via 

pacífica de forma urgent.  

7. Preocupació perquè hi ha indicis que l’actual resposta no violenta del poble sahrauí 

a les agressions del govern marroquí es converteixi en futures respostes amb violència 

per part del poble sahrauí, si es manté la repressió en el territori ocupat i la sistemàtica i 

impune violació de drets humans. 

 8. Aposta per la proliferació de delegacions internacionals en territori ocupat per la 

observança de la violació de drets humans, per la presència lliure de mitjans de 

comunicació i de periodistes, i que sigui la comunitat internacional qui vetlli per 

garantir la seva entrada i la realització de la seva missió d’observança amb total 

llibertat. 

 9. Constatació i admiració de la capacitat de resistència pacífica del poble sahrauí 

en un context de repressió tan dur com l’actual en territori ocupat i mostrem la nostra 

màxima solidaritat i compromís per dur a terme les accions necessàries per denunciar 

la seva situació i donar suport a la seva causa justa. (INFORME DE LA VISITA ALS 

TERRITORIS OCUPATS DEL SÀHARA OCCIDENTAL PER PART DE LA DELEGACIÓ CATALANA 

REALITZADA ENTRE EL 13 I EL 16 D’ABRIL DE 2014, que s’acompanya I es pot trobar a la 

web del parlament mitjançant cerca “delegacio Parlament catalunya sahara 

occidental”) 

El proper mes  d’abril esta previst el debat a les Nacions Unides sobre la continuïtat de 

la MINURSO I les seves funcions. Aquest any 2014, els Estats Units demanaren que 

aquesta missió tingues competències en l’observança I aplicació dels Drets humans en 

els territoris ocupats del Sàhara occidental, tot I que el veto de França ho impedí. 
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Aquesta Missió es desplegà al territori  mitjançant la resolució 690 del Consell de 

Seguretat de les nacions unides del 29 d’abril del 1991 que també s’acompanya I es 

pot trobar a http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/690(1991) 

Es inadmissible que una Missió internacional de les Nacions Unides desplegada en el 

territori per cercar una solució pacifica a un conflicte pugui restar impassible davant 

de les violacions reiterades dels drets Humans. 

Atès la il·legalitat de la ocupació marroquina de bona part del territori del Sàhara 

Occidental. 

Atès la presència I desplegament de la MINURSO en nom de les Nacions Unides I de la 

Comunitat Internacional en el territori del Sàhara occidental I amb la missió especifica 

d’interposar-se entre les parts en conflicte per celebrar un referèndum I trobar una 

solució pacifica al mateix 

Atesa la violació sistemàtica dels drets humans, acreditada mitjançant de reiterats 

informes de tota mena d’institucions I entitats, com Human Rights World o la Fundació 

Miterrand, I tal com es recull en l’informe de la visita d’una delegació de l’Intergrup 

parlamentari català per la pau al Sàhara. 

Atès el debat sobre el desplegament de la MINURSO I les seves competències que les 

Nacions Unides han de celebrar el proper mes d’abril 

Atès que son els membres de la Comissió Permanent els que han de decidir sobre 

aquest tema, 

Atesa la present moció dels Grups municipals de l’Ajuntament de Subirats.   

 L’AJUNTAMENT EN PLE DECIDEIX: 

1. Instar a la Comunitat internacional, I especialment als membres permanents del 

Consell de la Seguretat de les nacions Unides I al govern d’Espanya a fer 

complir les resolucions de les Nacions Unides sobre el conflicte del Sàhara 

occidental,  I garantir la realització d’un referèndum d’autodeterminació en el 

que els I les sahrauís puguin decidir lliurement I amb totes les garanties el seu 

futur, acabant amb un conflicte de mes de 40 anys de durada. 

2. Mentre no es produeixi el referèndum I la resolució pacifica del conflicte, , dotar 

la missió de l’ONU (MINURSO) de les competències en observança i garantia de 

no vulneració dels drets humans. Aquesta necessària i urgent intervenció 

internacional és imprescindible per tal de resoldre un conflicte enquistat i amb 

un poder molt desigual per les dues parts en conflicte.   

3. Demanar que el Govern d’Espanya accepti la seva responsabilitat en la 

resolució d’aquest conflicte, especialment en la preservació de l’observança 

dels drets humans en els territoris ocupats del Sàhara occidental, dels quals es 

encara avui, oficialment, potencia administradora de iure. 

4. Demanar als membres del Consell de Seguretat de les Nacions Unides que 

acordin la dotació clara de competències a la MINURSO en material de Drets 
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Humans, d’acord amb les cartes fundacionals I declaracions de la mateixa 

institució I que cap membre permanent del mateix exerceixi el dret a veto en 

aquesta material. Veto, a totes llums incomprensible 

5. Enviar la present moció a les Ambaixades dels membres permanents del Consell 

de seguretat de les Nacions Unides a Madrid, ministeri d’Afers exteriors 

espanyol, Missions permanents davant del Consell de Seguretat de les Nacions 

Unides a Nova York, Federació ACAPS, Ceas, Grups Parlamentaris de Congrés i 

del Parlament de Catalunya, Delegació del FPolisario a Catalunya i a l’estat 

espanyol  i  entitats de la població.” 

La sra. Àngels Piñol comenta que aquesta moció és la continuació de l’anterior però 

més genèrica i adreçada a la Comunitat Internacional a l’efecte de la defensa dels 

drets humans en general. Drets humans que no s’estan respectant al Sàhara 

Occidental des de fa molts anys i que es fa necessari parlar del tema perquè no caigui 

a l’oblit i es busquin les solucions pertinents. 

El sr. Marcos Pérez avança el seu vot favorable doncs és un problema enquistat al que 

se li ha de donar solucions. 

La sra. Anna Baqués anuncia el seu vot favorable i insisteix en el fet de plantejar-se la 

permanència en la Unió Europea. 

 

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

UNANIMITAT 

 

 

7.- Moció que presenta l’APS-CUP, “Fem un pas més cap a la independència, sense 

por”. 

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

qual, literalment diu: 

 

“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. 
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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. 

Cal doncs que el poble i les institucions catalanes  deixem de supeditar-nos  a les 

decisions de les institucions espanyoles, en particular a les decisions del Tribunal 

Constitucional, carent ja de legitimitat democràtica. Cal exercir la desobediència: per 

fer una truita, caldrà trencar els ous. 

 

En consonància al que s'exposa al punt vuitè de la citada Declaració i davant de tot 

aquest escenari de persecució indigna, el grup municipal de la CUP proposa al ple de 

l’Ajuntament de Subirats l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Manifestar que el Ple d’aquest ajuntament està sotmès, exclusivament, 

a la voluntat popular emanada de la ciutadania i que, per tant, si aquesta es 

troba en contradicció a les ordres dictades per tribunals espanyols 

democràticament deslegitimats, aquest Ple no col·laborarà amb aquestes en 

la persecució de persones escollides democràticament per exercir les seves 

obligacions i que, per tant, no respondrà als requeriments rebuts. 

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. 

Tercer.- Exigir doncs al cos dels Mossos d'Esquadra i a la Conselleria d'Interior 

que desatenguin les ordres de la mateixa Audiència ja que aquestes tenen 

com a objectiu trobar les excuses per poder imputar a regidors i regidores, 

alcaldes i alcaldesses per haver dut a terme la seva funció de representació 

popular. 

Quart.- Emplaçar a la resta d'Ajuntaments requerits a desatendre les peticions 

d’informació que estan arribant per part dels Mossos d’Esquadra i, al mateix 

temps, exigim al Conseller d’Interior, Sr. Jordi Jané,  que ordeni als Mossos 

d’Esquadra que deixin de dirigir-se als Ajuntaments i s’abstinguin d’obeir 
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qualsevol altre requeriment que els arribi per part de l’Audiència Nacional en 

relació a la criminalització de l’activitat democràtica dels nostres ajuntaments. 

Cinquè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords a les entitats municipalistes 

(AMI, ACM i 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.” 

 

La sra. Anna Baqués defensa la proposa dient que a partir de la resolució del 

Parlament, arreu del territori, es van presentar mocions de suport que van ser 

aprovades per ajuntaments, consells comarcals....L’Audiència Nacional ha encetat 

una línia de persecució i caça de bruixes; per aquest motiu han decidit presentar una 

contraproposta de moció a favor dels càrrecs electes que es veuen imputats. Volen 

tornar a reprendre el moviment popular obeint la voluntat del poble. 

Indica que des de la CUP, els hi ha comentat que corren el risc d’esser imputats per 

promoure la desobediència, és per aquest motiu, i aconsellats pel partit, que els 

companys també manifestaran la seva adhesió per si algun dia l’audiència obra 

causa que no vagi només contra la sra. Baqués com a promotora de la moció. 

Tot seguit, els regidors de la CUP, sra Rosinés i sr. Cantí prenen la paraula per a fer 

constància expressa de la seva adhesió a la moció. 

L’Alcalde sol.licita de la Secretària que expliqui els efectes legals de votar a favor i 

posteriorment li demana a la sra. Baqués que procedeixi a donar lectura dels acords 

que proposen aprovar en aquest plenari. 

Després de la lectura per part de la sra. Baques, el sr. Marcos Pérez comenta que des 

de la judicialització del problema no arribarà la solució al mateix, no creuen que la 

desfilada de regidors i regidores davant d’un jutge ajudi a solucionar el problema. Els 

socialistes no condemnaran mai les decisions de mobilització ciutadanes i entenen que 

des del diàleg arribaran les solucions. Avança el seu vot desfavorable. 

La sra. Montse García comenta que estan a favor de la moció però dubten dels punts 

tercer i quart doncs impliquen a tercers – Mossos d’Esquadra- i s’està posant en perill la 

feina d’aquests tercers. Entenen que no es pot obligar al personal de l’administració 

pública a realitzar coses que no estiguin dintre de la legalitat, tot i que nosaltres 

estiguem a favor. Demana excloure als Mossos d’Esquadra en el punt tercer i quart de 

la moció i implicar només als polítics. 

L’Alcalde pren la paraula i explica que no estan d’acord amb les formes però si en el 

concepte general: donar suport als ajuntaments investigats, suport al Parlament...... No 

entenen que des de l’Ajuntament  es pugui obligar a tercers – Mossos d’Esquadra i 

Conseller-, en el Parlament Junts x si es va abstenir en el punt primer i va votar en 

contra en el segon. Volen assolir la independència i ser fidels al camí encetat. 

Sempre parlem de desobediència civil i hi ha un exemple que és Gandhi i que 
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representa la força del diàleg. 

Des de Convergència cadascú votarà allò que cregui oportú i avança el seu vot 

d’abstenció.   

La sra. Anna Baqués comenta en relació als Mossos d’Esquadra que si es fomenta la 

desobediència es farà més pinya i potser hi hauran més funcionaris que s’aniran 

sumant, tot i que entenem la por. Entenen que l’estat ens maltracta i la desobediència 

és una forma de seduir. 

En relació a la petició que se’ls fa als ajuntaments -lliurament de documentació- 

entenen que no és desobediència perquè la informació que demanen és publica i 

està accessible.  

La sra. Montse García pregunta a la CUP si avui es vota aquesta moció i la sra Baqués 

contesta que si, sens perjudici que es pugui pactar una altra moció més endavant.  

El sr. Amat Cantí afegeix que els hi va sorprendre no rebre cap resposta i/o comentari 

quan es va fer arribar la moció, tot i ser conscients de la premura de temps. 

La sra. Montse García comenta que el recolzament al 9N, en aquesta taula, és 

evident, només demanen que es porti al ple següent per tenir temps de consensuar 

una moció conjunta. 

El sr. Amat Cantí respon que aquesta moció es va discutir i acordar en assemblea i és el 

posicionament de la CUP. Fa referència a les paraules del sr. Pérez en relació a la 

desfilada de regidors i comenta que no van voluntàriament i, no entén el 

posicionament del PSC quan en la moció anterior  Sàhara Occidental- ha votat a favor 

i en aquesta anuncia el vot desfavorable. 

El sr. Marcos Pérez, per al·lusions, contesta que potser s’ha explicat malament però que 

quan ha fet referència a la desfilada de regidors no ho ha dit en el sentit que vagin 

voluntàriament, evidentment, si van davant d’un jutge és amb citació prèvia. També 

explica el posicionament del PSC local dient que estan a favor del referèndum, tot i 

que el posicionament a nivell estatal sigui un altre.   

El sr. Amat Cantí en relació a la metàfora que ha fet servir l’Alcalde, comenta que no 

volen res que no sigui seu i que si ells no volen escoltar, al final has d’agafar  el que  et 

pertany. 

L’Alcalde, per al·lusions, contesta que quan es produeix la divisió de les Espanyes, els 

portuguesos es van buscar una aliats – els anglesos- i van aconseguir la independència 

amb el diàleg. Nosaltres es varem rebotar i varem provocar la Guerra de Revolta i a 

mitja guerra quan no se sabia com resoldre’s el conflicte ens varem posar sota l’imperi 

francès que va acabar com va acabar, perdent el Rosselló. 

L’ull per ull ens porta a acabar tots cecs. Hi ha dos països molt grans: la India i Pakistan i 

tant el Nehru com el Gandhi van lluitar junts, poques vegades van generar violència i 

van desobeir entrant i sortint moltes vegades de la presó fins que al final es va 

aconseguir. El Nelson Mandela va ser Premi Nobel de la Pau daven del seu opressor. 
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Aquest procés tirarà endavant si som capaços de fer entendre i seduir; aquesta moció 

ens ve imposada, avui per avui tenim el primer President de la Generalitat imputat i la 

CUP no ha sortit a defensar-lo. 

La sra. Baqués fa un incís en el sentit que si Nerhu i Gandhi van entrar i sortir de la presó 

es que alguna cosa feien – desobeir les normes d’un estat-. 

El sr. Carles Morgades manifesta que els hi hagués agradat discutir aquesta moció i 

arribar a un consens per poder aprovar-la per unanimitat perquè el tema és propu 

important. 

 

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

TRES VOTS A FAVOR, manifestats pel grup APS-CUUP, SET ABSTENCIONS dels grups de 

CIU i ERC, i  UN EN CONTRA del grup PSC. 

 

 

8.- Moció que presenta ERC, “Procediment de regularització cadastral” 

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

qual, literalment diu: 

 

“La Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s’adopten mesures tributàries 

orientades a la consolidació de les finances públiques i a l’impuls de l’activitat 

econòmica, modifica la Llei del Cadastre Immobiliari RDL 1/2004 introduint  la 

disposició addicional tercera. Procediment de regularització cadastral 2013-2016 i la 

Disposició addicional quarta. Valoració de les construccions indispensables per al 

desenvolupament d’explotacions agrícoles, ramaderes o forestals localitzades en sòl 

rústic. 

La Direcció General del Cadastre va iniciar un procediment de regularització que es 

perllongarà fins l’any 2017 i té per objecte fer aflorar les noves construccions i les 

alteracions sobre construccions existents no incorporades al cadastre.  

Com a conseqüència de l’aplicació del procediment de regularització, els titulars de 

construccions regularitzades reben una notificació individual amb la proposta de 

resolució i hauran de fer front a una taxa de 60 euros per immoble en concepte de 

despeses de gestió i veuran incrementat el valor cadastral amb incidència a l’Impost 

sobre Béns Immobles i amb efecte retroactiu de quatre anys. 

Paral·lelament la Direcció General del Cadastre també inicia el procediment 

d’assignació de valor cadastral en aquelles construccions indispensables per al 

desenvolupament d’explotacions agrícoles, ramaderes o forestals sense valor assignat 

per no haver-se efectuat un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general 

amb posterioritat a l’1 de gener del 2006. La disposició addicional quarta indica que, 

mentre no s’aprovin les normes reglamentàries de valoració d’immobles rústics, el valor 

cadastral s’obtindrà per aplicació de la ponència de valors vigent al municipi. 
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Analitzada l’experiència de municipis que ja han estat objecte d’aquest procediment 

de regularització cadastral i d’assignació de valor, hem detectat valoracions 

excessives de les construccions rústiques, basades en una ponència de valors 

instrumental generada automàticament per cada municipi. 

Atès que el nostre municipi es troba inclòs en la resolució  de 10 de setembre de 2013 

de la Direcció General del Cadastre, segons la qual el procediment de regularització 

cadastral s’inicia en data 06/10/2013  i finalitza en data 30/06/2014 

Atès que la ponència de valors emprada en el procediment d’assignació de valor 

cadastral a les construccions indispensables per al desenvolupament d’explotacions 

agrícoles, ramaderes o forestals, suposarà en alguns casos una valoració molt per 

sobre dels valors de mercat que derivarà en un increment patrimonial no ajustat a la 

realitat, amb afectació sobre diversos actes econòmics. 

Atès que el treball de camp emprat per a detectar les noves construccions i 

ampliacions no incorporades al Cadastre sovint incorre en errades d’apreciació.  

Atès que l’Ajuntament restarà obligat a practicar les liquidacions de l’IBI derivades del 

procediment de regularització cadastral amb efecte retroactiu de quatre anys i no pot 

aplicar d’ofici un fraccionament del deute tributari. 

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Subirats  

proposa d’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer. Instar a la Direcció General del Cadastre a que elabori una ponència 

específica per als usos agrícoles vinculada al rendiment de les construccions, ja que la 

disposició addicional quarta de la Llei del Cadastre Immobiliari RDL 1/2004, introduïda 

per la Llei 16/2012, de 27 de desembre, indica que mentre no s’aprovin les normes 

reglamentàries de valoració d’immobles rústics, el valor cadastral s’obtindrà per 

aplicació de la ponència de valors urbans vigent al municipi. 

Segon. Instar a la Direcció General del Cadastre a que apliqui uns coeficients reductors 

per corregir la valoració cadastral excessiva de les construccions agrícoles resultant del 

procediment d’assignació de valor cadastral mentre no s’aprovi una ponència 

específica per als usos agrícoles. 

Tercer.  Implementar les mesures fiscals a l’abast de l’Ajuntament per a redistribuir la 

càrrega tributària sense incrementar la pressió fiscal global vinculada a l’Impost Sobre 

Béns Immobles. 

Quart. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de 

Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de 

Municipis de Catalunya, a la Direcció General del Cadastre i als sindicats agraris amb 

representació.” 
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La sra. Montse Garcia defensa la proposta dient que es presenta aquesta moció arrel 

de la liquidació del pressupost de l’any passat on l’Ajuntament va tenir uns beneficis de 

200.000€. Ara es passarà l mateix procés però amb la rústega i demanen esforços i/o 

mesures per part del Consistori. Els veïns tindran que pagar una taxa de 60€ i després 

vindrà la regularització i/o actualització. 

L’Ajuntament es va acollir voluntàriament a la regularització durant els anys 2014, 2015 i 

2016 incrementant un 13% el valor cadastral, el que significa un 50% en l’IBI en aquests 

tres últims anys. 

La pressió fiscal es podria reduir i demana aquest esforç a l’equip de govern. 

El sr. Marcos Pérez contesta que la Llei 16/2012 aprovada pel Ministeri d’Hisenda 

preveu incorporar dintre del cadastre immobiliari aquelles construccions no incloses. 

La ponència de rústega és de l’any 1987. La regularització s’inicià a l’any 2012 amb 55 

expedients i el muntant dels mateixos puja 27.000€; d’aquests expedient hi ha un que 

ha de pagar 17.000€. 

Quan es fa la revisió el que es pretén es ajustar els valors al moment actual, per tant, 

no tindria  sentit aplicar coeficients reductors. 

En el punt 3 té un dubte: que significa aplicar mesures fiscals sense incrementar la 

pressió. La sra. Montse Garcia li contesta que l’ajuntament té potestat sobre una part 

de l’IBI i demana rebaixar-la. El sr. Pérez li contesta que els servei són els que són i s’han 

de pagar i mantenir. Com equip de govern es van comprometre a no pujar els 

impostos i en el cas de l’IBI, la part de l’ajuntament es va baixar. 

La sra. Anna Baqués pregunta qui és la persona que ha de pagar 17.000€ i el sr. Pérez 

contesta que no li pot donar aquesta dada. La sra. Baqués indica que ho entén però 

voldrien saber si es tracta d’una explotació ramadera o és un celler... En aquest tema 

indica que no els hi va agradar les formes ni la informació que va rebre el contribuent 

però entenen que és justa perquè hi havia gent que no pagava pel que tenia. 

Anuncien la seva abstenció. 

La sra. Montse García intervé per dir que no és just que paguin quatre anys de 

interessos. Demana que la pressió fiscal de l’IBI es redueixi perquè el contribuent ja ha 

fet molts esforços, no està bé que se’ls hi cobri els interessos ja que l’ajuntament ha 

tancat l’exercici amb un romanent de 455.000€ i s’ha pujat en un 50% el valor 

cadastral en tres anys. 

El sr. Marcos Pérez contesta que quan es va explicar el romanent de tresoreria es va dir 

que anirien a serveis . També comenta que es farien projeccions. 

 L’Alcalde comenta que s’estan parlant de diferents regularitzacions, l’agrària i la 

urbana i que es barregen. Recorda que des de l’any 1986 no es fan revisions al 

municipi i han passat 40 anys i la culpa és dels diferents ajuntament que han passat. 
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L’Ajuntament es va acollir perquè hi havia un període d’anys i et deixaven escollir 

l’any. Quan es va parlar per primera vegada va ser el Ferran i va parlar de revisions 

però quan es va iniciar el procés l’Estat va dir que ni hi havia revisions, el que significa 

que els valors de la Ponència es mantenen i s’actualitzen. Es va a buscar aquelles 

vivendes que no tributen bé perquè els propietaris no ho han declarat. 

L’increment experimentat al romanent és part de l’IBI i part de la bona gestió; 

l’increment en la base de l’IBI és de 35.000€ i la resta de interessos que només es 

cobren una vegada i d’aquells propietaris que han estat 40 anys sense pagar bé i que 

només se’ls hi reclama el 4 últims anys. És cert, que les formes no han estat les millors 

però l’ajuntament no ha tingut res a veure i l’únic que ha fet es baixar el coeficient 

cada vegada que s’ha augmentat el valor cadastral per mantenir la quota del rebut. 

El Ministeri no ha estat correcte en les formes. 

Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i la mateixa no s’aprova 

per DOS VOTS A FAVOR, manifestats pel grup ERC, TRES ABSTENCIONS del grup APS-CUP 

i  SIS EN CONTRA dels grups CIU i PSC. 

 

 

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

plenària. 

Núm.  Data Resum Expedient Àrea 

87/2016 03/03/2016 Aprovació del Pla de seguretat i salut laboral de 

les obres de Renovació conducció impulsió 

dipòsit Els Casots i dipòsit Can Rossell 

 Territori 

88/2016 04/03/2016 Contractació subministrament i instal·lació SAI de 

rescat ascensor Ajunt. 

 Territori 

89/2016 07/03/2016 Aprovació Factures  Interv. 

90/2016 07/03/2016 Responsabilitat Patrimonial Sra. M. Lluïsa Suñé Alió  Secretaria 

91/2016 07/03/2016 Comunicació d’obres Raimon Querol Serra 18/2016 Territori 

92/2016 08/03/2016 Mobiliari esportiu-Joc de porteries  nova plaça 

nucli urbà els Casots 

 Poble 

93/2016 08/03/2016 Contractació direcció d’obra, coord. Alba Duran 

(camí de la Bardera) 

 Territori 

94/2016 08/03/2016 Comunicació d’obres Ma Assumpta Massana 

Raventós 

16/2016 Territori 

95/2016 08/03/2016 Comunicació d’obres Antonio Albiol Ràfols 22/2016 Territori 

96/2016 10/03/2016 Comunicació d’obres Rosa Sánchez Romero 17/2016 Territori 

97/2016 10/03/2016 Comunicació d’obres Joan Carbó Esteve 20/2016 Territori 
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98/2016 11/03/2016 

 

Requeriment Antoni Forns sobre activitat turisme 

rural a El Pago 

 Territori 

99/2016 11/03/2016 Convocatòria junta de govern  secretaria 

100/2016 15/03/2016 Incoar inici expedient protecció legalitat Hípica 

Sant Pau 

 Territori 

101/2016 16/03/2016 Anunci 2x5 – Jornada portes Obertes llars 

municipals – El 3 de vuit 

 Poble 

102/2016 16/03/2016 Anunci 2x5 – Jornada portes Obertes llars 

municipals – La Fura 

 Poble 

103/2016 16/03/2016 Anunci 2x5 – Jornada portes Obertes llars 

municipals – El Cargol 

 Poble 

104/2016 16/03/2016 Aprovació Liquidació Ajuntament  Interv. 

105/2016 16/03/2016 Aprovació Liquidació Patronat de Turisme de 

Subirats 

 Interv. 

106/2016 16/03/2016 Aprovació Expedient reincorporació de 

romanents 

 Interv. 

107/2016 17/03/2016 Aprovació Nomines març 2016   Interv 

108/2016 17/03/2016 Subministrament de dues taules de pícnic i un 

banc rural a Happy Ludic 

 Territori 

109/2016 17/03/2016 Contractació servei desbrossada de camins a 

Serfo-Esmi, S.L. 

 Territori 

110/2016 17/03/2016 Aprovació factures  Interv. 

111/2016 17/03/2016 Contractació reparació màquina sulfatadora  Territori 

112/2016 17/03/2016 Concessió llicència d’obres Endesa  Territori 

113/2016 21/03/2016 Concessió llicència obres majors Endesa 

Distribución Eléctrica SLU 

23/2016 Territori 

114/2016 21/03/2016 Concessió llicència obres majors Endesa 

Distribución Eléctrica SLU 

24/2016 Territori 

115/2016 21/03/2016 Concessió llicència d’obres majors Pere Amat, 

S.A. 

27/2016 Territori 

116/2016 22/03/2016 Concessió llicència parcel·lació Mercedes Sala 

Puig 

19/2016 Territori 

117/2016 22/03/2016 Convocatòria Comissió Informativa d’Hisenda de 

30 de març de 2016 

 Secretaria 

118/2016 22/03/2016 Contractació d’un taller de massatges  Poble 

119/2016 29/03/2016 Compra de 50 reixes d’evacuació d’aigües 

perímetre camp de gespa Sant Pau d’Ordal 

 

 

 Poble 
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120/2016 30/03/2016 Convocatòria sessió extraordinària del Ple de la 

Corporació 4 d’abril de 2016 

 Secretaria 

121/2016 01/04/2016 Nomenament funcionària interina arquitecta 

tècnica Sra. Tabueña 

 Secretaria 

122/2016 01/04/2016 Constitució borsa treball arquitecte tècnic  Secretaria 

123/2016 01/04/2016 Xerrada violència masclista a càrrec de Helena 

Cardona Palà 

 Poble 

124/2016 01/04/2016 Convocatòria Junta de Govern   secretaria 

125/2016 04/04/2016 Requeriment documentació IARSA habitatge 

Ordal  

 Territori  

126/2016 04/04/2016 Admissió tràmit respon patrimonial Sra. Suñé  Secretaria 

127/2016 06/04/2016 Modificació decret alcaldia 30/2016   Territori 

128/2016 07/04/2016 Contractació obres marquesina Ca l’Avi   Territori 

129/2016 07/04/2016 Designació membres Mesa concurs piscines  Poble 

130/2016 08/04/2016 Subministrament talonaris i abonaments Piscina 

Municipal. 

 Poble 

131/2016 08/04/2016 Convocatòria Junta de Govern 13/4/2016  Secretaria 

132/2016 08/04/2016 Convocatòria Mesa piscines obertura sobre B  Secretaria 

133/2016 12/04/2016 Contractació servei amb Serralleria Pere Miquel  Territori 

134/2016 12/04/2016 Comunicació d’obres Meritxell Martí Blazquez 31/2016 Territori 

135/2016 13/04/2016 Subministrament de material esportiu municipal.  Poble 

136/2016 13/04/2016 Contractació de servei d’un monitor de reforç 

d’aules d’estudi. 

 Poble 

137/2016 13/04/2016 Vehicle abandonat  Poble 

138/2016 13/04/2016 Sol·licitud informe arquitecte i secretària 

adquisició caseta de fusta 

 Secretaria 

139/2016 14/04/2016 Llista provisional admesos i exclosos socorristes i 

coordinador 

 Secretaria 

140/2016 18/04/2016 Aprovació pla seguretat i salut habitatge 

dotacional a Ordal 

 Territori 

141/2016 18/04/2016 Aprovació factures  Interv. 

142/2016 19/04/2016 Llicència per matrimoni del germà de la Sra. 

Núria Soler Piñol 

 Secretaria 
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143/2016 20/04/2016 Classificació ofertes piscines i requeriment 

documentació 

 Secretaria 

144/2016 20/04/2016 Subministrament 2 armaris pel material de neteja, 

1 al camp de gespa municipal de Sant Pau i a la 

pista Poliesportiva d’Ordal 

 

 Poble 

145/2016 22/04/2016 Convocatòria Comissió Informativa d’Urbanisme 

de 27 d’abril de 2016 

 Secretaria 

146/2016 22/04/2016 Notificar Hereus de Pedro Martí Domingo preu 

per expropiació obres depuradora Cantallops 

 Territori 

147/2016 22/04/2016 Notificar Montserrat, Carme i Hereus José Miguel 

Tort Roca preu expropiació obres Depu 

 Territori 

148/2016 22/4/2016 contractar el subministrament de renovació soft 

antivirus i antispyware de  31 equips informàtics i 

la renovació del software copies 

 Poble 

149/2016 22/04/2016 Convocatòria Junta de Govern 27/4/2016  secretaria 

150/16 26/04/2016 Comunicació d’obres Montserrat Garcia Rodrigo  Territori 

151/16 26/04/2016 Comunicació d’obres Montserrat Massana 

Vendrell 

 Territori 

152/16 26/04/2016 Aprovació pla seguretat i salut “Adequació espai 

bibliobús” 

 Territori 

153/2016 27/04/2016 Aprovar la nòmina del mes d’abril de l’any 2016 

del personal 

 Intervenció 

 

 

10.- Precs i preguntes 

 

La sra. Montse Garcia realitza les següents preguntes: 

 

a) Semàfors d’Ordal que no funcionaven, en qüestió de dues setmanes hi ha 

hagut dos accidents perquè ja no funcionen ni en àmbar. 

 

El sr. Llorenç Ros li contesta que s’han arreglat els semàfors de Sant Pau d’Ordal i s’han 

tingut que substituir 1000 metres de cable i ja estan en servei. Mentre que no funcioni 

els semàfors els conductors han de respectar les senyals – limitació a 50 –. 

L’Alcalde puntualitza que s’està demanant al Ministeri i la sra. Carme Riba indica que si 

passa alguna cosa vindran a l’ajuntament i no al ministeri 

 

b) Preus del tanatori. S’han mirat? 

 

L’Alcalde contesta que això es va demanar a l’anterior Ple i que es va dir que es faria 

una comparativa per donar servei als veïns. La Secretària ho ratifica i diu que ho mirarà 

pel pròxim Ple. 

 

c) Pista d’Ordal, s’està fent l’estudi per part de la Diputació? 
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El sr. Marcos Pérez contesta que no perquè encara no han sortit els ajuts. L’Alcalde 

matisa que hi ha dos estudis, un del terra de la pista que s’encarregarà a la Diputació i 

un altre de les patologies de la pista que el tindrà que encarregar l’Ajuntament. 

 

La sra. Montse Garcia comenta que a principis de temporada hi va haver un 

compromís amb el Futbol-sala d’Ordal de subministrar unes banquetes i al finalitzar la 

temporada  encara no les tenen. 

 

El sr. Marcos Pérez contesta que s’estan estudiant els pressupostos, no només de les 

banquetes sinó també d’un marcador. S’han posat les porteries i tenen un gran 

manteniment per temes de vandalisme. 

 

d) Zona de platges de la piscina d’Ordal, en quina situació està? 

 

L’Alcalde contesta que no les tenen previstes i que aquest any no es faran. 

Segurament tenen raó en la demanda però s’ha de seure, mirar el pressupost i el que 

puja totes les demandes del grup d’ERC perquè si es baixen els impostos es baixa la 

inversió. No volen la pressió fiscal però si la inversió. La sra. Garcia li demana que no 

barregi les coses i no faci demagògia. 

 

e) Edifici Rafecas, Com queda? Magatzem de la brigada? 

 

L’Alcalde contesta que el primer que s’ha de fer es recollir-ho i fer la inscripció en el 

Registre; ara per ara no hi ha res previst perquè no tenim capacitat inversora. Hi ha una 

sol.licitud per cedir-ho a uns grups de música que s’està estudiant metre no es faci res. 

 

La sra. Garcia indica que el propietari del Museu de l’Esperanto està desesperat 

perquè ningú s’ha posat en contacte amb ell per explicar-li els plans de futur. Ell 

contava que en aquest edifici es podria ubicar el Museu. 

 

L’Alcalde contesta que potser, més endavant, hi haurà algú que sense pujar l’IBI sigui 

capaç de tirar-ho endavant. En aquest mandat es vam plantejar les inversions i no es 

va considerar que el tema de l’Esperanto i la biblioteca fos primordial; hi ha informes 

de la Diputació que no ho aconsellen i per tant no rebrem diners per aquest concepte. 

 

f) Manteniment de camins i zones d’equipaments. 

 

L’Alcade comenta que en les últimes modificacions del pressupost s’han aprovar 

incloure partides per la compra d’un tractor – 30.000€- i per camins -50.000€-. Demà hi 

ha una reunió pel camí de Ca l’Almirall perquè s’està enfonsant i l’ACA ens ajudarà, 

en part, a restituir-lo. 

 

La sra. Montse Garcia comenta que el camp de futbol de Can Rosell sembla un camp 

de mines i que és necessari posar unes xarxes i netejar-lo. S’ha fet una inversió i cal 

mentenir-la. La pista de Ca l’Avi està plena d’herbes. L’Alcalde matisa que no és el 

camp de futbol sinó els voltants. 

 

g) Parada de bus de ca l’Avi, ha quedat be però és necessari acabar-la. 

h) Caminada de Ca l’Avi-Subirats, es va demanar mitjançant la revista que es 

netegés i en part es va netejar per la caminada. Hi ha un veí que comenta que 

al polígon la sortida d’aigües s’ha fet cap a les vinyes i es fan esvorancs – 
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ensenya unes fotografies-. L’Alcalde li comenta que cada any es fa un repàs 

d’aquest camí.   

 

La sra. Garcia felicita als regidors d’ensenyament i turisme perquè les mantenen 

informades i perquè hi havia una part del camí que estava be – Ca l’Avi- Subirats-.  

 

 

La sra. Anna Baqués realitza les següents preguntes: 

 

a) Plaça Subirats, hi ha uns parterres amb unes rosers ple d’herbes i no es veuen les 

roses. 

b) Fa dos plens es va demanar la imposició de multes als habitatges buits 

propietat dels bancs  i se’ns  va comentar  que la normativa no estava prou 

clara. Aquesta setmana el TC ha recorregut aquesta llei, per tant, fins ara, 

estava vigent, i el que hi havia era poca voluntat política 

c) Es va proposar crear la Comissió informativa de Poble, tot i que, més que una 

comissió informativa prèvia al Ple tindria que ser una comissió de debat on es 

pogués debatre temes com el Mercat del Préssec, la moció violència de 

gènere, el tema de les caravanes.......  La participació l’entenem com debatre 

idees i arribar a un acord. Amb el tema de les caravanes voldríem saber si s’ha 

informat, quina informació s’ha donat i quina opinió tenen les mestres. 

 

L’Alcalde contesta: 

 

a) Prenen nota del tema de la Plaça de Subirats i posa en dubte el tem de les 

partides de jardineria. 

b) Habitatges buits. Es va contestar, fa dos plens, que es deixava damunt la taula 

perquè la llei estava impugnada. A l’Ajuntament tenim el personal que tenim i 

no podem gastar diners i esforços que no porten en lloc. 

c) Comissió de Poble. Li demana a la sra. Baqués que busqui municipis de la mida 

de Subirats que tinguin aquesta comissió. Subirats només té obligació de tenir la 

Comissió d’Hisenda i aquí tenim, a més la d’Urbanisme i la del Poble. 

Segurament no funciona com tindria que funcionar però us hem ofert portar-la 

moltes vegades i definir els temes.  

d) Caravanes. En aquest terreny s’ha fet una neteja; el tema de les caravanes ha 

quedat aparcat. L’Ajuntament té intenció de fer-ho i el dia que es titi endavant 

es comunicarà a l’escola. 

e) Participació. La participació és una cosa i quan ve algú que ha posat diners al 

municipi- Rotonda de Casablanca- es tracta d’una qüestió gairebé 

d’educació-. 

f) Mercat del Préssec. Van ser ells els que van dir que fins que no tinguéssim una 

proposta més treballada no farien cap reunió. L’Ajuntament ha mediat entre el 

Mercat del Préssec i el Tros d’Ordal. 

 

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

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

 

 

L’alcalde,       la secretària-interventora 


