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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS 

DEL DIA 21 DE NOVEMBRE DE 2016 

           

Núm. 9/2016 

 

 

A Subirats, essent les vint-i-una hores i cinc minuts del dia vint-i-u de novembre 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 

Marcos Pérez López 

Amat Cantí Mallofré 

Anna Rosinés Cueto 

Montserrat García Pájaro 

Carme Riba Ferrer 

 Carles Morgades Àguila 

 

Absent: 

 

              Anna Baqués Capellades, excusa la seva presència. 

 

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 sessió extraordinària del dia 24 d’octubre de 2016. 

2.- Moció que presenta pels grup municipal de CIU en suport al referèndum i al procés 

constituent. 

3.- Moció que presenta pel grup d’ERC en suport a la democràcia i la Sobirania local. 

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

plenària.  

5.- Precs i preguntes 
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1.- Aprovar l’ acta de la sessió extraordinària del dia 24 d’octubre de 2016. 

 

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

assenyalada resta aprovada per UNANIMITAT 

 

 

2.- Moció que presenta pels grup municipal de CIU en suport al referèndum i al procés 

constituent. 

 

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

qual, literalment diu: 

 

“El Parlament de Catalunya va reafirmar al Debat de Política General el dret 

imprescriptible i inalienable de Catalunya a l’autodeterminació i va aprovar propostes 

de resolució en relació als propers passos que s’hauran de fer en el marc del Procés 

Constituent. 

 

El Govern de la Generalitat ha adoptat el compromís de celebrar un referèndum 

vinculant sobre la independència de Catalunya, com a molt tard el setembre de 2017 

amb una pregunta clara i de resposta binària. Per fer-ho possible, el Parlament de 

Catalunya s’ha compromès a activar tots els dispositius legislatius necessaris per dur a 

terme la celebració del referèndum i per donar-li al mateix temps cobertura legal. Així 

mateix, abans del 31 de desembre de 2016 es constituirà una comissió de seguiment 

per l’impuls, control i execució del referèndum. El compromís per a la realització del 

referèndum en els termes indicats es mantindrà fins i tot en absència d’acord polític 

amb el govern de l’Estat espanyol. 

 

El Govern de la Generalitat endegarà la preparació dels procediments i reglaments 

necessaris per fer efectiu el referèndum, obeint els principis de pluralisme, publicitat i 

democràcia, seguint els estàndards internacionals, amb especial èmfasi en la creació 

d’espais de debat i propaganda electoral que garanteixin la presència dels arguments 

i prioritats dels partidaris del sí i del no a la independència en igualtat de condicions. 

 

El Govern de la Generalitat convocarà de forma immediata una cimera de totes 

les forces polítiques i socials favorables al dret a l’autodeterminació per tal de treballar 

políticament en la definició i fermesa d’aquesta convocatòria de referèndum. 

 

El text de la ponència conjunta sobre règim jurídic ha d’estar enllestit abans del 

31 de desembre de 2016, i ha de contenir com a mínim la regulació sobre la successió 

d’ordenaments jurídics, la nacionalitat, els drets fonamentals, el sistema institucional, la 

potestat financera i el poder judicial durant el període de transitorietat existent entre la 

proclamació de la República catalana i  l’aprovació de la Constitució, així com el 

reglament de l’Assemblea Constituent. 

 

El Parlament de Catalunya encoratja als Ajuntaments i a impulsar debats constituents 

des de l’àmbit local promovent la participació de la societat civil i facilitar els recursos i 

espais propis necessaris pel correcte desenvolupament del debat ciutadà. 

 

Per tots aquests motius, els grups municipals de CIU i ERC proposen al Ple l’adopció dels 

següents 
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ACORDS 

 

Primer. Manifestar el recolzament de l’Ajuntament de Subirats a la celebració d’un 

referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya, com a molt tard el 

setembre de 2017 amb una pregunta clara i de resposta binària i que es realitzarà fins i 

tot en absència d’acord polític amb el govern de l’Estat espanyol, obeint el mandat 

popular del poble de Catalunya expressat a les urnes el passat 27 de setembre de 

2015. 

 

Segon. Assumir l’encàrrec del Parlament de Catalunya d’impulsar els debats 

constituents des de l’àmbit local a la nostra comarca promovent la participació de la 

societat civil i facilitar els recursos i espais propis necessaris pel correcte 

desenvolupament del debat ciutadà. 

 

Tercer. Participar en la creació d’un espai de municipis i comarques per la República 

en el marc del procés constituent on es debatin i consensuïn les aportacions que el 

món local pugui fer al procés constituent i es defineixi el model i el nivell competencial 

dels municipis a la futura República. 

 

Quart. Comunicar aquest acord als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.” 

 

El sr. Marcos Pérez anuncia l’abstenció dels seu grup tot i que estan d’acord amb el 

punt 1er i 2on de la moció, s’ha de fer un referèndum perquè hi ha un problema i s’ha 

de resoldre escoltant a la gent . S’han de posar els mitjans perquè la ciutadania debati 

les seves propostes i sigui escoltada i es pugui fer la consulta. No obstant, no estant 

d’acord amb el punt 3er perquè està encaminada a una opció determinada. 

 

La sra. Anna Rosinés comenta que estan d’acord, en general, amb la moció però 

tenen una sèrie de dubtes i pregunta: 

 

 Que entenen per procés constituent? 

 Quin paper tindria l’ajuntament? 

 Quins Mecanismes utilitzaríem per desenvolupar-lo? 

 A qui es convocaria?  

 Quin dia començaríem a treballar? 

 Respecte del punt 3er qui podrà participar en aquest espai dels municipis. 

 

EL sr. Alcalde contesta que s’ha creat una assemblea de càrrecs electes on poden 

participar tots els càrrecs electes prèvia inscripció, acceptació i posterior citació. L’AMI 

indica que ja marcaren els temps i els passos a fer. Seria bo que tots ens inscrivíssim i a 

partir d’aquí anar fent el que indiquessin, perquè alguna cosa tindrem que fer quan es 

redactin les lleis de desconnexió; mentre que no es redactin no podem caure en la 

desobediència. 

Mecanismes? En aquest aspecte tindrem que anar a remolc del que vagin indicant; 

no obstant, es podrien fer jornades de informació i/o participació fora del marc de 

l’ajuntament però sí com a grups polítics. 

 

La sra. Anna Rosinés adreçant-se al sr. Marcos Pérez li comenta que fora bo que 

estiguessin dintre del procés constituent i, el sr. Pérez contesta que quan es faci la 

pregunta serà “si” o “no” i si guanya el “si” nosaltres hi serem.  
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El sr. Amat Cantí matisa que això és el referèndum però no el procés constituent, el sr. 

Pérez respon que estaran dintre perquè no es pot excloure a la població que ha dit 

“no”. 

 

La sra. Anna Rosinés continua dient que en el text de la moció, en el segon paràgraf, 

es fa menció al referèndum vinculant i que desprès només es diu referèndum i que el 

seu grup entén que sempre que es parla de referèndum, aquest és vinculant. També 

comenta que han preparat una esmena a l’acord primer de la moció, que llegeix. 

 

La sra. Montse García comenta que potser es tindria que redactar d’una altra forma i 

en compte de posar “desobeir les lleis de l’Estat” posaria “obeint les lleis catalanes” o 

“seguint el mandat popular”. 

 

El sr. Amat Cantí comenta que li sembla bé la frase del “mandat popular” i explica que 

l’esmena presentada pel seu grup es refereix a fer-ho si n’ hi ha acord amb el Govern 

de l’Estat però si aquest manté una posició d’enfrontament la seva esmena ho deixa 

obert, en el sentit, que ja es decidirà en el seu moment. 

 

El sr. Alcalde comenta que és més partidari de posar-ho en positiu i que si es fan 

jornades informatives s’hauria de convidar a tothom per no excloure a ningú. Si es 

convida es pot dir que no però sinó es pot utilitzar el tema d’exclusió.  

 

 

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

NOU VOTS A FAVOR, manifestats pels grups de CiU, CUP i ERC, i UNA ABSTENCIÓ del 

grup del PSC. 

 

3.- Moció que presenta pel grup d’ERC en suport a la democràcia i la Sobirania local. 

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

qual, literalment diu: 

 

“El novembre del 2015 l’ajuntament de Badalona i totes les seccions sindicals arriben a 

un acord pel calendari laboral del 2016, que inclou que qualsevol treballador/a del 

consistori que volgués de manera voluntària podia intercanviar el dia festiu del 12 

d’octubre per l’1 d’abril o el 9 de desembre. 

Davant la decisió del govern local de Badalona, el poder jurídic instrumentalitzat per la 

Delegación del Gobierno a Catalunya, prohibeix al govern de la ciutat exercir el seu 

dret a la representació política i impedeix que els càrrecs electes que formen part del 

govern obrin les portes de l’ajuntament. 

A Catalunya més de 40 municipis han obert les seves portes el dia 12 d’octubre i només 

a Badalona hi ha hagut una intervenció judicial de prohibició. 

Ara el jutge ha citat a declarar a sis dels regidors i regidores de Badalona investigats 

pel delicte de desobediència per haver acudit al consistori per atendre els ciutadans i 

ciutadanes. 
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Aquest atac jurídic i polític dirigit contra el Govern de Badalona per part dels poders 

vinculats al Partit Popular, vol aconseguir per via judicial allò que no sap resoldre per 

via democràtica. 

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

proposa d’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer. Expressar tot el suport al govern de Badalona com a representant democràtic 

de la ciutadania i als acords pels quals han estat requerits diversos regidors i regidores 

per via judicial prohibint l’exercici de la sobirania local democràticament 

aconseguida. 

Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Badalona, a l’AMI perquè doni 

trasllat de la present moció als ajuntaments que es trobin en la mateixa situació que 

l’ajuntament de Badalona i als grups parlamentaris al Parlament de Catalunya.” 

La sra. Montse García defensa la moció dient que l’han presentat per donar 

recolzament als més de 40 municipis que van obrir les seves portes el passat dia 12 

d’octubre i que en aquests moments es troben immersos en processos judicials. 

Comenta, tot i que no surt a la moció, que des de l’AMI s’encoratja als ajuntaments a 

obrir les portes el proper dia 6 de  desembre per treballar com un dia qualsevol o bé 

perquè els càrrecs electes facin algun acte o actuació. Bàsicament la moció es per 

donar suport als ajuntaments que estan denunciats. 

El sr. Marcos Pérez indica que a la moció només es parla de l’ajuntament de 

Badalona. La sra. García diu que es pot modificar i incloure a tots els municipis que es 

trobin en la mateixa situació. 

L’alcalde comenta que potser seria millor, en contes de buscar els 40 o 50 municipis 

que es troben en aquesta situació, traslladar la moció a l’AMI i que sigui aquesta qui ho 

traslladi als ajuntaments afectats. 

EL sr. Amat Cantí comenta que a la moció es podria afegir un altre punt on s’insti a 

l’ajuntament a obrir els dies 12 d’octubre i 6 de desembre com a mesura de 

recolzament a la resta d’ajuntaments. Creuen interessant afegir-lo a la moció i 

comenta que la moció es molt específica perquè si va en contra de la judicialització 

dels ajuntaments s’hagués tingut que incloure a la Montse Venturós, al Comas...... 

perquè hi ha molta gent afectada. 

L’alcalde proposa preparar una moció en el mateix sentit però més extensiva i 

treballar-la conjuntament. Respecte del dia 6 de desembre indica que es podria obrir 

l’ajuntament però afectant només las càrrec polítics perquè de cara al personal és 

més complicat. 

La sra. Montse García indica que es podria llegir un manifest i preparar-ho millor de 

cara a l’any que ve. 

El sr. Marcos Pérez contesta que el calendari de festes laborals de l’any 2017 ja està 

aprovat. 
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El sr. Amat Cantí comenta que quan s’aproven els calendaris ells sempre comenten 

aquest tema d’obrir els dies anteriorment citats, per tant, no és una qüestió de temps 

sinó de voluntat política.  

L’Alcalde li dona la raó però indica que els calendaris es discuteixen amb els 

treballadors i proposa, si es troba correcte, afegir un punt tercer, on s’indiqui la voluntat 

dels regidors de venir el dia 6 de desembre i deixar als treballadors al marge d’aquesta 

problemàtica perquè els regidors ho som de perquè hem volgut. 

La sra. Anna Rosinés pregunta si els treballadors podran assistir de forma voluntària. 

L’Alcalde contesta que aquest any no podrà ser. 

El sr. Marcos Pérez senyala que les indicacions de l’AMI es deixar al marge als empleats 

públics i el que demana és la presència dels electes. 

L’Alcalde li contesta que no s’obrirà el registre perquè és un dia inhàbil però els regidors 

poden rebre a la ciutadania i la sra, Montse Garcia afegeix que l’AMI anima a les dues 

coses. 

L’Alcalde insisteix en deixar fora d’aquesta decisió al personal de la casa i només 

assistir els regidors i comenta que això ja és un pas. 

La sra. Anna Rosinés proposa llegir un manifest i l’Alcalde puntualitza que s’ha 

d’establir un horari, per exemple de 10 a13 hores i a les 12 hores llegir un manifest. 

 

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

UNANIMITAT. 

 

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

plenària. 

 

 

328/2016 15/09/2016 Incoació expedient protecció legalitat 

urbanística Restaurant Sol i Vi, S.L. 

 Territori 

329/2016 15/09/2016 Comunicació obres Ma. Carmen López Rivera 94/2016 Territori 

330/2016 15/09/2016 Comunicació obres Josep Ma. Bofill Rovira 97/2016 Territori 

331/2016 15/09/2016 Comunicació obres Prologis Spain XXXVII, S.L. 98/2016 Territori 

332/2016 15/09/2016 Comunicació obres Núria Vidal Raventós  101/16 Territori 
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333/2016 15/09/2016 Comunicació obres Jaume Castellví Alsina 103/16 Territori 

334/2016 15/09/2016 Comunicació obres Andreu Olivella Puig 105/16 Territori 

335/2016 16/09/2016 Comunicació obres José Luis Mancilla Aguilar 92/2016 Territori 

336/2016 16/09/2016 Convocatòria Junta de Govern 21/09/2016  poble 

337/2016 20/09/2016 Adquisició de pancarta “Subirats lliure de 

violències masclistes ...” 

 poble 

338/2016 22/09/2016 Adquisició de material elèctric per a 

reparacions 

 Territori 

339/2016 22/09/2016 Contractació de serveis per dur a terme la fira 

del Subirats Tasta’l 2016  

 Poble 

340/2016 22/09/2016 Contractació de serveis per dur a terme la fira 

del Subirats Tasta’l 2016 

 Poble 

341/2016 22/09/2016 Incoació expedient protecció legalitat 

urbanística parcel·la 9002 polígon 33 Montserrat 

Jové Sabaté 

 Territori 

342/2016 22/09/2016 Nòmines setembre 2016.  Intervenció 

343/2016 23/09/2016 Comunicació Obres Rosa Duran Sardà 106/16 Territori 

344/2016 26/09/2016 Acceptar la sol·licitud de l’Associació Catalana 

d’Autocaravanistes per aparcar i pernoctar dels 

dies 30 setembre i 1 octubre 

 Territori 

345/2016 27/09/2016 Convocatòria concurs del disseny del logotip 

dels actes 1100 anys del Castell De Subirats 

 Poble 

346/2016 27/09/2016 Aprovació Factures 

 

 Intervenció 

347/2016 27/09/2016 Aprovació ajut puntual a Sra. RSS  Poble 
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348/2016 27/09/2016 Adquisició de xarxes de porteries  poble 

349/2016 28/09/2016 Basses i convocatòria d’ajuts individuals 

pràctica esportiva Subirats 2016/2017 

 Poble 

350/2016 29/09/2016 Comunicació obres Mª Assumpta Massana 

Raventós 

109/16 Territori 

351/2016 29/09/2016 Comunicació obres Antoni Soler Vendrell 110/16 Territori 

352/2016 29/09/2016 Rectificació error Decret 343/2016 106/16 Territori 

353/2016 29/09/2016 Convocatòria Junta Govern Local 5/10/2016  secretaria 

354/2016 03/10/2016 Compra de material informàtic (1 escàner i 

2NAS dlink) 

 Poble 

355/2016 03/10/2016 Contractació material d’edició i impressió per a 

la fira del Subirats Tasta’l 2016 

 Poble 

356/2016 03/10/2016 Aprovació Factura  Intervenció 

357/2016 03/10/2016 Adquisició de 300 cubells airejats per recollida 

brossa 

 Territori 

358/2016 04/10/2016 Esmena Decret alcaldia núm. 307/2016  Territori 

359/2016 04/10/2016 Autoritzar Centre Agrícola st. Pau a utilitzar la 

plaça per fer la festa de la collita 

 Poble 

360/2016 04/10/2016 Adquisició de material elèctric per a instal·lació 

de marcador electrònic 

 Territori 

361/2016 04/10/2016 Permís per tallar camí d’accés al Castell de 

Subirats 

 Territori 

362/2016 04/10/2016 Llicència d’obres Telefònica de España, SAU 108/16 Territori 

363/2016 04/10/2016 Aprovació de factures  Intervenció 

364/2016 06/10/2016 Incoar procediment legalitat urbanística 

polígon 39 parcel·les 20, 23 i 25 

 Territori 
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365/2016 06/10/2016 Incoar procediment legalitat urbanística carrer 

La Rosa, 13 de la Urb. Muntanya Rodona 

 Territori 

366/2016 06/10/2016 Compra de diversos equips HP amb Microsoft 

office 

 Poble 

367/2016 07/10/2016 Permís per instal·lació de circ i acceptació de 

comunicació prèvia 

 Territori 

368/2016 10/10/2016 Aprovar pla de seguretat i salut per 

manteniment franja contra incendis Urb. Can 

Rossell 

 Territori 

369/2016 10/10/2016 Compra material per dur a terme la fira del 

Subirats Tasta’l 2016 

 Poble 

 

370/2016 10/10/2016 Adquisició de dues papereres de recollida 

selectiva pel Castell de Subirats 

 Territori 

371/2016 10/10/2016 Adquisició aigües per a la cursa solidària país 

del cava 

 poble 

372/2016 10/10/2016 Compra sobres i carpetes expedient 

ajuntament 

 poble 

373/2016 10/10/2016 Aprovació inicial del Projecte de renovació 

d’una part de l’enllumenat exterior a St Pau 

d’Ordal 

 Territori 

374/2016 14/10/2016 Convocatòria extraordinària comissió 

informativa Hisenda 

 poble 

375/2016 14/10/2016 Aprovació factures  Intervenció 

376/2016 17/10/2016 Comunicació d’obres José Pérez Grande 112/16 Territori 

377/2016 17/10/2016 Comunicació d’obres Natàlia Carbonell 

Raventós 

118/16 Territori 

378/2016 17/10/2016 Contractació publicitat Subirats Tasta’l  poble 

379/2016 17/10/2016 Constitució i convocatòria Mesa de 

Contractació Torre del Telègraf 

 Secretaria 

380/2016 17/10/2016 Convocatòria junta de govern  secretaria 
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381/2016 17/10/2016 Contractació tauler anuncis camp gespa Sant 

Pau 

 Secretaria 

382/2016 19/10/2016 Contractació del servei de valoració d’unes 

finques 

 Territori 

383/2016 20/10/2016 Convocatòria ple extraordinari 24/10/2016  secretraria 

384/2016 20/10/2016 Pròrroga de la comunicació d’obres 

corresponent a l’expedient 31/2016 

 Territori 

385/2016 20/10/2016 Contractació servei de tallers infantils per a dur 

a terme la fira del Subirats Tast’l 2016 

 Poble 

 

386/2016 20/10/2016 Nòmines octubre 2016  Intervenció 

 

387/2016 21/10/2016 Autoritzar l’entitat Ordalencament AJ per a la 

celebració de concerts amb dj el dia 23/10 

 Territori 

388/2016 24/10/2016 Material oficina i compra de tòners  poble 

389/2016 25/10/2016 Aprovació factures  Intervenció 

390/2016 25/10/2016 Audiència als interessats. Exp.protecció legalitat 

urbanística EL Pago. 

 Secretaria 

391/2016 26/10/2016 Incoació expedient protecció legalitat 

urbanística pol. 30 parcel·la 22 

 Territori 

392/2016 27/10/2016 Comunicació d’obres Pere Casanovas Puig 119/16 Territori 

393/2016 27/10/2016 Comunicació d’obres Daniel Vives Bonilla 120/16 Territori 

394/2016 27/10/2016 Comunicació d’obres Salvador Mallofré Noya 124/16 Territori 

395/2016 27/10/2016 Pòsters separadors amb cordó – Protocol  Secretaria 

396/2016 28/10/2016 Rectificació error material Decret 365/2016  Territori 

397/2016 28/10/2016 Convocatòria Junta de Govern  poble 
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398/2016 31/10/2016 Aprovació factura  Intervenció 

399/2016 31/10/2016 Pròrroga de la comunicació d’obres 

corresponent a l’expedient 46/2016 

46/2016 Territori 

400/2016 03/11/2016 Compra material per dur a terme la fira del 

Subirats Tasta’l 2016 

 Poble 

401/2016 03/11/2016 Compra, lloguer i serveis material per dur a 

terme la fira del Subirats Tasta’l 2016 

 Poble 

402/2016 03/11/2016 Comunicació d’obres Antonio Villalba Gil 123/2016 Territori 

403/2016 03/11/2016 Comunicació d’obres José Maria Martos 

Arriaga 

125/2016 Territori 

404/2016 03/11/2016 Comunicació d’obres + permís de reserva de 

via pública Paqui Díaz Olivan 

125/2016 Territori 

405/2016 03/11/2016 Comunicació d’obres José Tolos Sala 127/2016 Territori 

406/2016 3/11/2016 Contractació del servei d’ampliació de la 

instal·lació elèctrica al CEIP Sant Jordi 

 Territori 

407/2016 4/11/2016 Aprovació Factures  Intervenció 

408/2016 4/11/2016 Contractació del lloguer d’una carpa 10 X 10  Territori 

409/2016 04/11/2016 Aprovació dipòsit a termini  Intervenció 

410/2016 10/11/2016 Incoació exp. protecció legalitat urbanística C/ 

Transformador, 23 –Urb. Casablanca 

 Territori 

411/2016 11/11/2016 Convocatòria junta de govern 16/11/2016  secretaria 

412/2016 14/11/2016 Correcció error material decret 319/2016 – 

contractació monitora aules estudis Subirats 

 secretaria 

413/2016 15/11/2016 Aprovació factures  Intervenció 

 

414/2016 15/11/2016 Aprovació factures  Intervenció 
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415/2016 17/11/2016 Contractació del servei del tractament 

fitosanitari per a combatre la processionària del 

pi en diferents zones del municipi 

 Territori 

416/2016 17/11/2016 Convocatòria sessió ordinària del Ple de la 

Corporació 21 de novembre de 2016 

 secretaria 

 

 

Es donen per assabentats 

 

La sra. Montse Garcia pregunta per la llicència d’obres de telefònica, el decret 362 

 

L’Alcalde explica que s’està passant el cable per l’autopista, s’estan realitzant els 

treballs per connectar el cable al punt logístic, comenta que l’enginyer municipal està 

treballant i ja ha demanat si es pot portar el cable fins a Casablanca, l’extensió de 

cable es fa per municipis, i si hi ha alguna empresa que ho vol pagant t’ho porten, 

aquests treballs s’estan fent a l’alçada del Rebato. 

 

La sra. Anna Rosinés, té una queixa sobre el decret 367, l’Ajuntament va permetre que 

es col·loques un circ a St. Pau d’Ordal, creu que és incoherent ja que fa un temps el 

Parlament va aprovar una llei que prohibia l’exhibició d’animals salvatges en un circ, i 

aquesta va ser aprovada pels grups de CIU i PSC. Comenta que varen rebre moltes 

queixes dels veïns de St. Pau. 

 

L’Alcalde contesta que és va parlar amb l’enginyer municipal i es va creure que era un 

circ ambulant, a la mateixa sol·licitud parlava d’animals de companyia, se’ls va fer 

abonar la quantitat corresponent segons les ordenances fiscals. L’alcalde proposa 

doncs que en tot cas es prepari una moció i es decideix si toca o no toca. 

 

 

5.- Precs i preguntes 

 

La sra. Montse Garcia comunica que es va entrar un instància en la que demanaven 

que es facilitessin els vídeos dels plens sense haver de sol·licitar-ho cada vegada que 

vulguin veure algun, comenta que si és un Ajuntament amb transparència això ja 

hauria d’estar penjat a la web municipal i fins i tot al servidor per tal que els regidors 

puguin tenir fàcil accés- 

 

L’ Alcalde demana a la Secretària que miri si és pot fer un informe per tal de donar 

accés, ell no sap si cal fer algun tràmit o autorització, ell entén que és un material 

intern. Les actes una vegada aprovades s’envien als regidors i es pengen. 

 

La sra. Montse Garcia contesta que si les gravacions només han des ser per ús intern, 

elles no volen que les gravin.  

 

La sra Anna Rosinés comenta que si hi ha problemes perquè s’enregistri un vídeo, 

doncs que tants sols s’enregistri la veu.  

 

La sra. Montse Garcia comenta que penjar els plens es una manera d’obrir-se als veïns 

del municipi. 
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L’ Alcalde demana a la secretària que miri de quina manera es pot fer, i si cal fer algun 

tràmit o alguna autorització.  

 

La sra. Montse Garcia demana tenir una carpeta al servidor per consultar els decrets. 

 

L’Alcalde comenta que si saben d’algun ajuntament que es puguin consultar els 

expedients a nivell de word. 

 

La Secretària contesta que els regidors han de demanar per escrit, la informació que 

necessiten i llavors se’ls donarà el dret a la informació o se’ls denegarà, en funció del 

que s’hagi sol·licitat.  

 

L’Alcalde comenta en que si hi ha algun Ajuntament que funcioni així, se’n pot parlar i 

intentar de millorar, però insisteix que ell té entès que si està aprovat és pot penjar i són 

temes que estan en tràmit i és demana autorització es pot consultar.  

 

La sra. Montse Garcia demana que quant es passi la relació de decrets, és pugui 

consultar el contingut íntegre del Decret.  

 

L’Alcalde comenta a la secretària si es poden penjar els decrets amb el text íntegre 15 

dies abans del Ple per tal que ho puguin consultar els regidors.  

 

La Secretaria comenta que cap regidor té accés a través del servidor als decrets, 

plens, etc. Però proposa de fer una carpeta al servidor en que digui regidors i allà 

puguin tenir-hi accés tots els regidors, comenta que miraran de penjar-ho quan es 

facin les comissions informatives. 

 

El sr. Amat Canti pregunta doncs com queda el tema dels plens, que al final 

l’autorització l’han de donar ells. 

 

L’Alcalde respon que sigui públic o no vol dir que es puguin agafar les imatges i 

publicar-les, comenta que cal haver-hi un procediment per tal de poder-ho regular.  

 

La sra. Carme Riba demana si més no que es pugin penjar al servidor i que ells ja 

signaran algun document en que diguin que és privat, que tant sols es per ús de 

regidors.  

 

L’Alcalde diu a la Secretària que caldrà fer dues consultes, la primera consulta 

immediata és mirar de penjar-ho per tal que ho puguin consultar els regidors i la 

darrera consulta és com fer-ho públic.  

 

La sra. Montse Garcia diu que té queixes de varis veïns, que els consta poder trobar 

hora per poder palar amb les regidores i regidors, concretament és la Junta del Centre 

Agrícola de St. Pau, que ha tingut que esperar molts dies per tal de poder tenir una 

visita amb la regidora de Cultura.  

 

La sra. Lluïsa Sueiro que seria bo publicar la seva agenda, no només la de l’alcalde 

sinó la de tots els regidors i així els veïns i regidors veurien el que fem. 

 

La sra. Montse Garcia comenta que amb serveis socials també hi ha el mateix 

problema, no amb la regidora, sinó amb els tècnics, ella personalment ha trucat i 

enviat diversos correus electrònics amb el tècnic i no n’ha rebut cap resposta. 
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La sra. Àngels Pinyol contesta que el tècnic fa jornada reduïda, però que mirarà de 

parlar amb ell per tal de posar solució al problema. 

 

La sra. Montse Garcia comenta que ha vist que s’ha tornat a posar un contenidor a la 

zona de l’estació de Lavern, i les serva pregunta és que varen sol·licitar a instància del 

veïns de Lavern, posar un contenidor d’emergència al mig del poble en lloc on estan 

ubicats actualment els contenidors, i ens vàreu dir que no, que s’havia d’anar a la 

zona esportiva o a Cal Almirall, defensa a totes aquelles senyores grans que han 

d’anar carregades amb la brossa fins aquests punt, el que no s’entén és que posin 

contenidors a la carretera, que inciten a la gent de pas a tirar la brossa en aquests 

contenidors. 

 

El sr. Llorenç Ros pregunta quants punts d’emergència necessita, la sra Garcia respon 

que no sap quants, però diu que el punt de Cal Almirall i de Can Bas el fan servir la 

gent que va de pas i no els veïns del poble, el sr. Ros contesta que estaria bé saber qui 

són aquesta gent per poder-los sancionar, i li recorda que la sol·licitud del punt 

d’emergència se li va contestar. La sra Garcia li diu que no tant sols és una persona la 

que s’ha queixat sinó que els veïns d’Ordal també es queixen, insisteix en que els punts 

d’emergència de Cal Almirall i de Can Bas és més possible que es trobi brossa de la 

gent de fora que no pas de la gent del municipi, els sr. Llorenç Ros li diu que és un 

problema generalitzat. La sra. Garcia demana replantejar els punts d’emergència, el 

sr. Ros li contesta que no fa falta posar tants punts d’emergència, que ja és suficient la 

recollida, li demana a la sra. Garcia que faci una proposta.  

 

La sra. Carme Riba diu que creu en el porta a porta i que a ella no li recullen, i com 

que a ella no li recullen i li passen de llarg, diu que no pagarà el rebut perquè amb ella 

no li agafen, el Sr. Ros li contesta que pot haver estat un descuit, o que potser no 

estava ben posat, comenta que són incidències puntuals.  

 

La sra. Anna Rosines comenta que es podria mirar de millorar la recollida i que es passi 

a recollir tot. 

 

L’Alcalde i el sr. Ros contesten que això seria el següent pas, aquest seria un avanç del 

procés, la sra. Rosines els diu que així no es necessitaria cap punt d’emergència. 

 

El sr. Llorenç Ros explica que dels que compleixen amb la recollida, a l’Alt i al Baix 

Penedès són 7 municipis i que per sort Subirats està dins d’aquests 7. 

 

La sra. Carme Riba diu que en cap moment no han demanat d’ampliar els punts 

d’emergència, sinó reestructurar-los. 

 

La sra. Montse Garcia segueix insistint que els contenidors de Cal Almirall s’omplen de 

brossa de gent que no és del municipi. 

 

L’Alcalde diu que es pot estudiar, però que per recollir segons quins punts del municipi 

com la Salada, l’ajuntament allà ha de deixar-hi algun contenidor, per tant el sistema 

perfecte no ho és, comenta que cal plantejar si fem un pas endavant i recollim el 

rebuig, el Sr. Ros matisa que el rebuig ja es recull, en tot cas seria la selectiva (plàstic i 

cartró) 
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La sra. Garcia diu que es paga per la brossa d’aquests dos punts d’emergència, i que 

millor que paguem per la brossa del nostre municipi.  

Sr. Llorenç Ros pregunta si ens creiem el sistema o no ens el creiem, la sra. Riba li respon 

que no estan demanant mes punts sinó reubicar-los. 

 

La sra. Montse Garcia demana que consti en acta que li està demanant al sr. Regidor 

de Medi Ambiental una reubicació dels punts d’emergència, el sr. Ros comenta que 

en el seu escrit demanen una altra cosa i que també vol que consti en acta que hi ha 

un escrit d’ERC que demanen dos punts d’emergència a Lavern.  

 

L’alcalde demana doncs de reubicar aquests punts, la sra. Garcia contesta que elles ja 

han proposat dos possibles punts que podrien ser C/ Escoles i C/ Antoni Casanovas. 

 

La sra. Montse Garcia pregunta per com està la zona d’equipaments de la 

Urbanització de Can Rosell. 

 

L’alcalde li respon que estan esperant que els presentin la proposta, cada vegada que 

s’ha presenta una proposta a la presidenta no li ha semblat correcte. 

 

La sra. Garcia demana que quan facin la presentació de la proposta facin una 

convocatòria a tots els veïns. 

 

El  sr. Marcos Perez respon que la idea anava per aquí, que quant tinguessin clares les 

propostes es presentarien i es decidiria entre tots. 

 

La sra. Garcia pregunta per l’estudi de la pista d’Ordal. 

 

El sr. Marcos Perez li respon que ja se li va preguntar al tècnic, l’estudiï l’havien 

d’entregar el dia 31 però a data d’avui encara no ho tenim, la sra. Garcia comenta 

que darrere l’estudi de la pista d’Ordal hi ha una sèrie de deficiències. 

 

La sra. Montse Garcia comenta que saben que fa uns dies varen tenir reunió amb els 

veïns del Barri de la Guardia, sap que estan amoïnats, demana saber alguna cosa 

d’aquests tercers que tenen que finalitzar l’obra. 

 

L’alcalde respon que s’està treballant amb les obres i estan totes fetes, les companyies 

quant s’urbanitza no estan obligades a fer el soterrament, en el seu moment ja es va 

plantejar. Ara és cosa de les companyies tenen el gust de soterrar-ho ho faran, 

l’alcalde insisteix que si esta treballant, els temes de Fecsa estan acabats s’està a 

l’espera de que passi l’inspector i ho trobi correcte i poder-ho legalitzar. 

 

La sra. Montse Garcia li pregunta al Sr. Marcos Perez com va anar la reunió que en el 

ple del mes de juliol va dir que tindria a mitjans de setembre amb l’Ajuntament pel 

tema de la Urbanització Can Rosell.  

 

El sr. Marcos Perez respon que la idea que tenia la Junta, era que el mes de setembre 

es convocaria una reunió perquè des de l’Ajuntament s’arreglés les modificacions del 

projecte de reparcel·lació, però s’està pendent que el sr. Joan Manel l’advocat que 

porta el tema, vagi a veure el registrador per modificar els criteris i alhora presentar-lo; 

fa esment en que es va anar a veure el registrador el passat 7 de novembre i estan 

pendents de tenir una reunió amb l’advocat. 
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L’alcalde li demana a la secretària que els acompanyi a la reunió i que li doni una  

embranzida amb aquest tema, i que cal demanar hora urgent i formalment amb el 

registrador i no amb el passant.  

 

La sra. Montse Gracia comenta que la secretaria els havia passar els preacords de 

xarxa i que ella no els ha rebut. 

 

La secretaria contesta que ja tenen els acords, i que li fa estrany que no els hagi rebut. 

 

L’alcalde demana a la secretaria que passi els acords al grup d’ERC i APS-CUP. 

 

La sra Montse Garcia els comenta que una vegada més s’han oblidat de convidar-los 

a una visita oficial, com la del diputat d’ensenyament. 

 

El sr. Carles Morgades li respon que ja li va demanar disculpes, li comenta que quant 

varen trucar del departament per convocar que venien a fer la entrega del 

document,  amb les preses d’última hora ens varen despistar i no us vàrem enviar al 

convocatòria. 

 

La sra. Montse Garcia li contesta que és un compromís que varen agafar el més de 

juliol quant va venir el diputat d’esports, i es va quedar de convidar sempre a la 

oposició.  

 

El sr. Carles Morgades li diu que té tota la raó, però que ara no ho pot canviar.  

 

La sra. Montse Garcia insisteix i els diu que cal que s’enrrecordin de convidar-los a tots 

el actes.  

 

L’alcalde responent a la sra. Garcia, en primer lloc li demana disculpes per no haver 

estat a sobre, i li comenta que el diputat no venia a fer una visita oficial, sinó que venia 

a entregar un document que és del catàleg, però a l’ anar bé de temps li va fer gràcia 

d’anar a veure la llar i una escola del municipi, res de tot això no estava programat, 

insisteix dient que en cap moment venia a fer un visita. 

 

La sra. Garcia li diu que no se’ls acostuma a convidar a les reunions dels veïns, sinó que 

els veïns les conviden a elles.  

 

El sr. Alcalde li respon que de les reunions veinals se’n fa difusió, i els pregunta si cal que 

se les convidi a totes, les dues regidores d’ERC responen que ni molt menys.  

 

Els sr. Alcalde demana a tots els regidors que estiguin al cas, i que si en alguna ocasió 

vingués algun diputat, s’avisi a la resta de regidors i també a l’oposició.  

 

La sra. Montse Garcia li comenta a l’alcalde que sap que el dimecres té una reunió 

amb un veí, aquest ha demanat que se’m convides a mi i els vas contestar que com a 

regidora de l’oposició  no podia assistir, però que com a veina si.  

 

L’Alcalde contesta que amb aquet veí no hi ha parlat, que amb ell li programen 

l’agenda, i li diu a la sra. Garcia que si vol venir hi està convidada.  
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La sra. Garcia diu que el que demana aquest veí i els veïns de l’Urbanització no és res 

de l’altre món, li fa saber amb el sr. Alcalde que amb aquests sis anys d’estar al govern, 

no s’ha fet gaire inversió per no dir gens i creu que ja tocaria.  

 

L’Alcalde li contesta que el que demana aquest senyor, és que la canalla no jugui a 

pilota sot a casa seva i que vagin a una altra banda. 

 

La sra. Montse Garcia demana que s’habiliti un espai per jugar, l’alcalde li contesta 

que l’espai intentaran fer-lo, però el que no poden fer es obligar a la canalla a jugar a 

baix. 

 

El sr. Carles Morgades li comenta a la sra. Garcia que els va enviar un correu en el que 

les convocava a una una reunió per tractar un tema prou important com es el de 

l’ADF i encara no n’ha rebut resposta. 

 

La sra. Garcia li diu que té raó i li demana disculpes, el sr. Morgades li fa la reflexió de 

que tothom ens podem equivocar i sabem que ni ell ni la resta de l’equip de Govern 

ho fan en mala fe.  

 

El sr. Amat Cantí  pregunta si quest ple no s’hagués pogut aplaçar i que coincidís amb 

el següent Ple que és el de pressupostos que es dintre de dues setmanes.  

 

L’Alcalde comenta que es podria haver fet, però tal com havien dit al principi del Ple, 

només que hi hagi un regidor que ho demani, i tres mes estiguin d’acord el Ple s’ha de 

convocar; per llei el Ple no tocava aquest dilluns sinó dilluns passat, tal com estava fet 

el calendari.  

 

El sr Cantí comenta que ha fet aquesta pregunta per saber si es podia haver fet, ja que 

quant es discutia si hi havia urgència per fer aquest Ple, l’equip de Govern no deia res i 

el grup d’APS-CuP no tenia temes prou parlats i tampoc per urgència, creu que les 

mocions no eren urgents però si els precs i preguntes. 

 

L’Alcalde comenta que no te massa sentit que l’equip de Govern tregui un Ple, perquè 

si s’entrés una instància que tres o quatre regidors tenen interès per fer-lo aquest es 

tindria que fer, no té sentit posar pals a les rodes, ja que amb el reglament que és va 

aprovar són els mesos senar no els parells els que s’ha de celebrar els plens. 

 

El sr. Amat Cantí diu que no deixa de tenir un cost que s’estigui fent Ple, amb un 

contingut pensa que una mica limitat.  

 

L’Alcalde comenta que amb això del cost i que no vol entrar en aquesta demagògia, 

els regidors de l’oposició han de tenir temps i estar  igual de ben servits i ben pagats 

que els que estan al Govern. Si que es veritat que la manera que tenen ara és 

l’assistència del ple, però creu que és un error, però de la manera que està muntat 

funciona així. També creu que deixar a l’oposició sense dret a rèplica, creu 

sincerament que pot saber greu. 

 

El Sr. Cantí els fa saber que si hagués esta un ple de 20 minuts els hauria molestat. 

 

El sr. Llorenç Ros comenta que el nivell de pou dels Casots està baixant 

considerablement, s’està amb plena sequera, mínims històrics. 
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La sra. Àngels Pinyol els comenta que diumenge assistirà la presidenta de la Diputació 

a la inauguració del 12è Subirats Tasta’l, que s’ha convidat com cada any als alcaldes 

i regidors de la Comarca, l’alcalde els fa saber que també s’ha convidat als Consells 

Comarcals del Alt i Baix Penedès i també a la Mancomunitat, una mica totes les 

institucions relacionades amb el vi i el cava.  

 

La sra. Lluïsa Sueiro fa esment a la moció aprovada el 18 de juliol de 2016 contra la 

eradicació de la violència masclista, i els diu que els espera a tots el proper dia 25 de 

novembre per penjar la pancarta. 

 

El sr. Llorenç Ros els comenta si els ha arribat un correu en el que s’informava que 

dissabte es farà una sortida per l’entorn de la Font Santa per netejar-lo. 

 

La sra. Lluïsa Sueiro també els fa saber que el dissabte hi haurà una obra de teatre a 

Ca l’Avi, interpretada pel grup de Teatre de Gelida, dins del cercle de la Roda de 

Teatre (GATAP). 

 

L’Alcalde els comenta que dins dels actes Nadalencs, aquest any en lloc de fer una 

recepció als treballadors i regidors de la corporació, si estan d’acord es farà un sopar 

que serà el dimecres 14 o 21 de desembre al vespre. 

 

El sr. Amat Cantí pregunta com funciona aquest sopar, si és l’ajuntament que ho paga 

tot, i l’alcalde li contesta que si que és l’ajuntament el que paga el sopar dels 

treballadors i regidors.  

 

El sr. Cantí creu que pagar el sopar dels treballadors no hi veu cap problema, però el 

que no veu tant clar és que es pagui el sopar dels regidors. 

 

L’Alcalde li contesta que ells valorin i que facin el que creguin convenient, però creu 

que és part de la feina, el Sr. Canti contesta que són mesures que han près el seu grup i 

que cadascú es lliure de fer el que vulgui. 

 

La sra. Montse Garcia pregunta si estan treballats els pressupostos. 

 

El sr. Marcos Pérez li contesta que es farà un reunió dintre de dues setmanes per fer la 

presentació, o sigui dues setmanes abans de la comissió d’hisenda.  

 

 

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

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

dono fe. 

 

 

L’alcalde,       la secretària-interventora 


