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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS 

DEL DIA 7 DE MARÇ DE 2016 

           

Núm. 2/2016 

 

 

A Subirats, essent les vint-i-una hores del dia set de març 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 l’acta de la sessió ordinària del dia 25 de gener de 2016. 

2.- Aprovar la sol·licitud d’informe previ a la Comissió territorial d’Urbanisme de 

Barcelona referent a la modificació puntual del POUM de Subirats.  

3.- Aprovar la modificació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball 

de l’Ajuntament de Subirats.  
 

4.- Aprovar la proposta de l’Ajuntament de l’Arboç de sol·licitar oficialment 

l’atorgament de la creu de Sant Jordi a l’Elenc Artístic Arbonenc. 

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

plenària. 

6.- Precs i preguntes 

 

 

 



2 

 

1.- Aprovar l’acta de la sessió ordinària del dia 25 de gener de 2016.  

 

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

assenyalada es deixa sobre la taula als efectes que es realitzi una esmena a la seva 

redacció.  

 

 

2.- Aprovar la sol·licitud d’informe previ a la Comissió territorial d’Urbanisme de 

Barcelona referent a la modificació puntual del POUM de Subirats. 

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

qual, literalment diu: 

 

“Vist que el POUM de Subirats va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de Barcelona el dia 13 de desembre de 2012, publicant-se el 9 de juliol de 

2013. 

Vist l’informe de l’arquitecte municipal de 24 de febrer de 2016, pel qual manifesta la 

necessitat de procedir a la modificació puntual del POUM de Subirats relativa al canvi de 

qualificació urbanística de la zona de les antigues escoles d’Ordal i de modificació de 

límits de sòl urbà. 

Vist que segons l’article 99.2 a) del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 

aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, abans de la tramitació de la 

modificació assenyalada cal informe favorable previ de la Comissió territorial 

d’Urbanisme. 

Vist el que es disposa en l’article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases de règim local, en quant a la competència del Ple per aprovar aquesta 

modificació. 

És per això que es proposa al Ple l’adopció dels següents  

ACORDS: 

Primer.- Enviar a la Comissió territorial d’Urbanisme de Barcelona, per a l’emissió del seu 

informe, el document de modificació del POUM de Subirats consistent en la modificació 

de la qualificació urbanística de les Escoles antigues d’Ordal i modificació de límits de sòl 

urbà als nuclis de Ca l’Avi, Ordal i El Rebato, en els termes de l’article 99.2 a) del TRLUC.  

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a l’àrea de territori de l’Ajuntament.” 

 

Sense intervencions a assenyalar, excepte la pregunta que formula la regidora Sra. 

Montserrat Garcia respecte les alzines, i que es resposta per l’Alcaldia, la proposta 

d’acord es sotmet a votació, i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT.  

 

3.- Aprovar la modificació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball 

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

qual, literalment diu: 

 

“Vista la Providència d’Alcaldia, de data 2 de febrer de 2016, per la qual acorda iniciar 

expedient per a portar a terme la modificació de la plantilla de personal, aprovada pel 

Ple municipal en data 21 de desembre de 2015, així com la conseqüent modificació de la 

relació de llocs de treball. 

Vist l’informe de la secretària-interventora municipal de 24 de febrer de 2016, sobre 

l’existència de crèdit suficient per a procedir a les modificacions esmentades en els 

termes i condicions que es consignen en el mateix. 

Vist que aquesta proposa tan sols té per objecte modificar al règim al que es subjecte 

l’actual plaça d’auxiliar administrativa de l’àrea de territori de l’Ajuntament, passant de 

personal laboral a personal funcionari, sense que aquesta modificació comporti cap 

despesa per  a l’Ajuntament ni cap modificació pressupostària.  

Vist el que es disposa en l’article 126 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel 

qual s’aprova la refosa de les disposicions vigents en matèria de règim local, i els article 25 

i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 

personal als servei de les entitats locals.  

Vist el que es disposa en l’article 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases de règim local, en quant a la competència per aprovar aquestes modificacions. 

És per això que es proposa al Ple l’adopció dels següents  

ACORDS: 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal i de la relació de 

llocs de treball de l’Ajuntament de Subirats, tot creant una plaça d’auxiliar administratiu a 

la plantilla de funcionaris de la Corporació i amortitzant una plaça d’auxiliar administratiu 

a la plantilla de personal laboral: 

Plaça que es crea: 

Denominació: Auxiliar administratiu, escala d’administració general 

Grup: C2 

Titulació acadèmica requerida: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer 

grau o cicle formatiu de grau mitjà o equivalent. 

Forma de provisió del lloc: Concurs oposició lliure 

Nivell complement de destí: 18 

Complement específic: 440,60 euros 

Plaça que s’amortitza: 
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Auxiliar administratiu, personal laboral temporal adscrita a l’àrea de territori. 

Segon.- Condicionar aquesta modificació a la prèvia extinció de la relació laboral 

existent amb la treballadora Esther Maria Nieto Barranco, amb la categoria d’auxiliar 

administratiu, adscrita a l’Àrea de Territori de l’Ajuntament.  

Tercer.- Sotmetre l’acord de modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball, per 

un termini de quinze dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província 

de Barcelona  i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, termini durant el qual els 

interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin 

pertinents. Transcorregut dit termini, de no haver-se presentat al·legacions ni 

reclamacions, s’entendrà elevat automàticament a definitiu aquest acord d’aprovació 

inicial. 

Quart.- Trametre còpia certificada del present acord a la Subdirecció general de la 

Funció Pública del Ministeri per a les Administracions Públiques i a la Direcció general de 

l’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, dins el termini de trenta dies des de 

l’aprovació definitiva del present acord. “ 

 

Sense intervencions a assenyalar, la proposta d’acord es sotmet a votació, i la mateixa 

s’aprova per UNANIMITAT.  

 

 

 

4.- Aprovar la proposta de l’Ajuntament de l’Arboç de sol·licitar oficialment 

l’atorgament de la creu de Sant Jordi a l’Elenc Artístic Arbonenc. 

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

qual, literalment diu: 

 

“La Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya va ser creada pel Decret 

457/1981, de 18 de desembre, amb la finalitat de distingir aquelles persones naturals o 

jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis destacats a Catalunya en la 

defensa de la seva identitat o, més generalment, en pla cívic i cultural. 
 

L’Ajuntament de l’Arboç, en sessió plenària de data 26 de novembre de 2015, va 

acordar promoure oficialment la candidatura al Guardó de la Creu de Sant Jordi, 

l’entitat l’Elenc Artístic Arbocenc (1916-2016), com a reconeixement a la trajectòria 

dedicada al teatre, potenciant la nostra cultura i la nostra llengua, durant aquests 100 

anys de vida. 

 

L’Elenc Artístic Arbocenc és una entitat cultural conformada dins del teixit associatiu de 

la vila de l’Arboç. Fundat l’any 1916, l’elenc ha mantingut ininterrompudament, llevat 

durant la guerra civil, la seva activitat teatral amb més o menys freqüència. 

 

Per tot l'anterior, es proposa al Ple, l’adopció dels següents Acords: 

 

Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Subirats, a la proposta de l’Ajuntament 

de l’Arboç de sol·licitar oficialment l’atorgament de la Creu de Sant Jordi, guardó de 
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la Generalitat de Catalunya, a l’Elenc Artístic Arbocenc (1916-2016), aprovada pel Ple 

en sessió ordinària de 26 de novembre de 2015. 

 

 

Segon.- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de l’Arboç, institució gestora de la 

present iniciativa.” 

 

 

Sense cap intervenció a assenyalar, la proposta d’acord es sotmet a votació, i la 

mateixa s’aprova per UNANIMITAT.  

 

 

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

plenària. 

 

RELACIÓ DE DECRETS 

 

Núm.  Data Resum Expedient Àrea 

370/2015 31/12/2015 Aprovació factures  Interv. 

371/2015 31/12/2015 Aprovació factures  Interv. 

1/2016 04/01/2016 Rectificació llicència d’obres Francesc Munné Vila 112/2015 Territori 

2/2016 05/01/2016 Convocatòria borsa treball aux. administratius/ves.   Poble 

3/2016 08/01/2016 Convocatòria borsa treball aux. administratius/ves.   Poble 

4/2016 08/01/2016 Convocatòria JGL 13-01-2016  Poble 

5/2016 11/01/2016 Permís per instal·lar atracció per la Festa Major de Sant 

Pau d’Ordal 

 Poble 

6/2016 11/01/2016 Permís per instal·lar xurreria per la Festa Major de Sant 

Pau d’Ordal 

 Poble 

7/2016 11/01/2016 Permís per instal·lar atracció per la Festa Major de Sant 

Pau d’Ordal 

 Poble 

8/2016 11/01/2016 Llicència d’obres Albet i Noya S.L  Territori 

9/2016 12/01/2016 
Reclamació de responsabilitat patrimonial presentada 

pel Sr. Jordi Módones Zango.  
 Poble 

10/2016 12/01/2016 Contractació subministrament Serralleria Pere Miquel  Territori 

11/2016 12/01/2016 Contractació subministrament Construccions Ferré-

Colet S.C.P 

 Territori 
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12/2016 12/01/2016 Contractació subministrament Treballs d’Edificació 

Duran S.L 

 Territori 

13/2016 14/01/2016 Llicència d’obres Telefònica de España S.A  Territori 

14/2016 14/01/2016 Permís per instal·lar atracció per la Festa Major de Sant 

Pau d’Ordal 

 Poble 

15/2016 15/01/2016 Convocatòria Comissió informativa d’Urbanisme 20-01-

2016 

 Poble 

16/2016 15/01/2016 Convocatòria borsa treball educador/a llar d’infants  Poble  

17/2016 15/01/2016 Convocatòria JGL 20-01-2016  Poble 

18/2016 18/01/2016 Contractació servei amb Aigües de Catalunya, S.A  Territori 

19/2016 18/01/2016 Contractació servei amb Manel Gómez Robert  Territori 

20/2016 18/01/2016 Sol·licitud del Sr. Lluís Ràfols per retorn dels imports 

cobrats per “Junts pel sí” 

 Poble 

21/2016 18/01/2016 Nomenament Manel Comas Olivella direcció obres 

canonada principal de distribució d’aigua a st. Pau 

 Territori 

22/2016 19/01/2016 Llicència d’obres Josep Rovira Casas 114/2015 Territori 

23/2016 19/01/2016 Llicència d’obres Josep M. Llopart Casanovas 116/2015 Territori 

24/2016 21/01/2016 Facilitar còpia d’expedient d’obres a Albet i Noya, S.L. 85/2015 Territori 

25/2016 21/01/2016 Convocatòria PLE Ordinari 25-01-2016  Poble 

26/2016 22/01/2016 Llicència d’obres Balbina Raventós  134/15 Territori 

27/2016 25/01/2016 Contractació treballs instal·lació espira 

electromagnètica a la Ctra. N-340 

 Territori 

28/2016 25/01/2016 Nòmines gener 2016  Interv. 

29/2016 25/01/2016 Contractació subministrament material oficina  poble 

30/2016 26/01/2016 Contractació de la redacció del projecte i altres per a 

la reforma d’un habitatge a Ordal 

 Territori 

31/2016 26/01/2016 Contractació d’una ETT pel servei de tècnica 

educadora de la llar d’infants 

 Poble 

32/2016 26/01/2016 Contractació del servei de reparació BIE Pista 

Poliesportiva Ordal 

 Territori 

33/2016 27/01/2016 Contractació confecció topogràfic Urb. Can rossell 

parcel·la d’equipaments 

 Territori 
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34/2016 27/01/2016 Llista definitiva admesos i exclosos convocatòria 

educadora llars 

 Poble 

35/2016 29/01/2016 Convocatòria Junta de Govern 3/2/2016  Secreta

ria 

36/2016 29/01/2016 Aprovació del Pla de seguretat i salut laboral de les 

obres de Renovació d’un tram de la canonada 

principal d’aigua a St Pau d’Ordal 

 Territori 

37/2016 29/01/2016 Aprovació factures  Interv. 

38/2016 29/01/2016 Comunicació d’obres Joaquim Miralles Torner 5/2016 Territori 

39/2016 30/01/2016 Contractació assegurança accident  poble 

40/2016 02/02/2016 Resultats nivell C borsa de mèrits educadora llars  Poble 

41/2016 03/02/2016 Assignació funcions tresoreria a la secretària municipal  Secreta

ria 

42/2016 03/02/2016 Complement de productivitat per les funcions de 

tresoreria 

 Secreta

ria 

43/2016 03/02/2016 Aprovació llista provisional admesos i exclosos 

arquitecte/a tècnic/a 

 Poble 

44/2016 03/02/2016 Llicència sense retribució treballadora   Secreta

ria 

45/2016 04/02/2016 Contractació per a curs legionel·la per al David Ribas  Territori 

46/2016 

 

05/02/2016 Comunicació d’obres Joaquim Noya Poch 6/2016 Territori 

47/2016 05/02/2016 Comunicació d’obres Josep Puig Capellades 7/2016 Territori 

48/2016 05/02/2016 Comunicació d’obres Pere Puig Munné 8/2016 Territori 

49/2016 05/02/2016 Comunicació d’obres Joan Carol Parellada 10/2016 Territori 

50/2016 05/02/2016 Comunicació d’obres Maria Romeu Farrer 12/2016 Territori 

51/2016 05/02/2016 Aprovació factures  Interv. 

52/2016 08/02/2016 Encàrrec fotocopiadora Ricoh a Simersa a través del 

concurs d’ACM 

 Poble 

53/2016 09/02/2016 Permís per tallar carrer Camí de Can Rossell el dia 11 de 

febrer 

 Territori 

54/2016 09/02/2016 Contractació del lloguer d’un contenidor amb tapa a 

Contenidors Penedès 

 Territori 

55/2016 09/02/2016 Constitució borsa auxiliars  Poble 
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56/2016 09/02/2016 Aprovació factures  Interv. 

57/2016 10/02/2016 Nomenar Lluïsa Urmeneta Gibert responsable per a la 

interlocució, comunicació i coordinació 

  

servei de prevenció de riscos laborals amb l’empresa 

UNIPRESALUD. 

 

 Poble 

58/2016 10/02/2016 Nomenar al regidor Llorenç Ros  

representat de l’ajuntament per a les activitats 

relacionades amb la prevenció de  

riscos laborals. 

 

 Poble 

59/2016 11/02/2016 Seminari internacional d’obediència esportiva  poble 

60/2016 12/02/2016 Comunicació d’obres Cristina Casanellas Sanengis 13/2016 Territori 

61/2016 12/02/2016 Convocatòria Junta de Govern  secreta

ria 

62/2016 15/02/2016 Contractació laboral borsa aux.  Secreta

ria 

63/2016 15/02/2016 Contractació laboral borsa aux.  Secreta

ria 

64/2016 17/02/2016 Contractació subministrament 

Tres equips complerts, 3 impressora i un lector de DNI 

REDMAN TH S.L. 

 

 Poble 

65/2016 17/02/2016 Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos 

règim interí d’un arquitecte/a tècnic/a – aparellador/a 

 

 Poble 

66/2016 17/02/2016 Contractació laboral borsa aux. Baixa maternitat    Secreta

ria 

67/2016 19/02/2016 Contractació Manel Gómez com a coordinador de 

seguretat i salut projecte  

 Territori 

68/2016 19/02/2016 Nomenament Manel Comas director obra renovació 

conducció Els Casots-Canr Roseell 

 Territori 

69/2016 19/02/2016 Rectificació d’error material al decret 19/2016  Territori 

70/2016 19/02/2016 Constitució borsa educadores llars d’infants  Secreta

ria 

71/2016 23/02/2016 Rectificació error Decret 46/2016  Territori 

72/2016 23/02/2016 Anunci 2x5 – Jornada portes Obertes a l’Escola 

Montcau i Llar Els Pardals d’Ordal - La Fura 

 Poble 

73/2016 23/02/2016 Anunci 2x5 – Jornada portes Obertes a l’Escola 

Montcau i Llar Els Pardals d’Ordal -  El Cargol 

 Poble 

74/2016 23/02/2016 Anunci 2x5 – Jornada portes Obertes a l’Escola 

Montcau i Llar Els Pardals d’Ordal – El 33 de Vuit 

 Poble 

75/2016 24/02/2016 Aprovacio factures 

 

 

 

 

 Interv. 

76/2016 24/02/2016 Contractació d’un tobogan gegant inflable  Poble 

77/2016 25/02/2016 Aprovar nòmina mes de febrero 2016  Interv. 
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78/2016 25/02/2016 Retorn Depòsit Fiança Seminari obediència esportiva 

gossos 

 

 Poble 

79/2016 25/02/2016 Convocatòria Comissió Informativa d’Urbanisme de 2 

de març de 2016 

 Secreta

ria 

80/2016 25/02/2016 Contractació tècnic llar baixa maternitat  Secreta

ria 

81/2016 26/02/2016 Consessió nínxol 155 Francisca Rovira  Poble 

82/2016 26/02/2016 Llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos  

convocatòria 

de selecció  

d’arquitecte/a tècnic/a – aparellador/a, 

 

 Secreta

ria 

83/2016 26/02/2016 Convocatòria junta de govern 2/3/2016  Secreta

ria 

84/2016 01/03/2016 Aprovació fres. Intervenció  Interv. 

85/2016 01/03/2016 Aprovació fres. Intervenció  Interv. 

 86/2016 01/03/2016 Convocatòria sessió ordinària del Ple de la Corporació 

7 de març de 2016 

 Secreta

ria 

 

 

La regidora Anna Baqués demana explicació sobre alguns decrets, concretament: 

 

Decret 13/2016: L’Alcalde explica que és una llicència per a posar el cable. 

Decret 27/2016: L’Alcalde explica que és un aparell que va dins el semàfor. La regidora 

Anna Baqués pregunta de quin semàfor es tracta, i l’Alcalde respon que són els 

d’Ordal i Cantallops. 

Decret 39/2016: L’Alcalde explica que és la contractació de l’assegurança per la cursa 

de Rocallons. 

Decret 76/2016: El regidor Carles Morgades explica que és per la jornada de portes 

obertes.  

 

 

11.- PRECS I PREGUNTES 

  

  

La regidora Sra. Montse Garcia: 

 

 Preguntes: 

 

1. El tros que va des de Can Parellada al Maset s’està desfent pels costats. 

L’Alcalde explica que el Consell Comarcal ja va dir que era un dels primers 

trossos que s’ha de solucionar. És el sobreample de l’obra. Manifesta que anirà 

a mirar-ho. La regidora Montse Garcia diu que per favor es miri, que si l’acabat 

està malament a la llarga afectarà al camí. 

 

2. Als Casots, que s’ha fet la pista nova, encara no s’han posat les portaries. 

El regidor Marcos Pérez explica que abans del 8 d’abril es vol que estiguin 

posades. 
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3. Al carrer Verge Fontsanta dels Casots no hi ha bombeta al fanal. No hi ha llum. 

L’Alcalde i el regidor Llorenç Ros manifesten que ho desconeixen i que ho 

miraran. 

4. Pregunta per la tala d’arbres a Cal Milà. 

L’Alcalde diu que hi ha permís d’Agricultura, que no és competència municipal. 

5. El semàfor d’Ordal no està ben sincronitzat i genera un problema. 

El regidor Llorenç Ros diu que ara està parpellejant i està pendent i planificat 

arreglar-se. 

6. Pregunta si hi ha una Llei que obligui a publicar els preus dels tanatoris. 

La secretària municipal diu que ho mirarà. L’assessor extern Antoni Peiret diu 

que seria una bona praxis.  

7. Pregunta pel registre d’entrada 209/2016, expedient obert pel Síndic de 

Greuges vers el carrer Verge de Montserrat. 

L’Alcalde manifesta que s’ha resolt a nivell del Síndic. La regidora Montserrat 

Garcia diu que considera que fa lleig que hi hagi tantes instàncies veïnals sense 

respondre obligant als veïns a anar al Síndic. En Llorenç Ros diu que ara sembla 

que el problema ja s’ha solucionat i la Montserrat Garcia diu que en el fons un 

veí ha trigat tres anys posant reclamacions a l’Ajuntament sense rebre solució 

fins que el Síndic ha intervingut.  

8. Pregunta per la instància 15/2016, on es fa una denúncia referent a que a Can 

Cartró passen camions de gran tonelatge. 

L’Alcalde explica que s’han fet diverses actuacions. 

9. Pregunta per una instància referent a la Hípica de Sant Pau d’Ordal per la qual 

es sol·licita que es compleixi el que es va acordar per l’Ajuntament. 

L’Alcalde manifesta que és un expedient administratiu que s’està tramitant per 

la via administrativa corresponent.  

10. També pregunta respecte la sol·licitud d’un veí que ha demanat el tiquet 

guarderia i diu que no se li ha respòs.  

El regidor Carles Morgades diu que ho miraran, però que s’ha parlat a 

l’Ajuntament i s’està treballant. 

11. També pregunta pels robatoris que hi ha hagut a la Guardia i la presència de 

nous treballadors a l’obra. 

L’Alcalde diu que barrejar una cosa i l’altra és perillós. Que ja s’ha parlat amb 

els Mossos i que per altra banda el Ramon Gumà mirarà els TC.  

 

La regidora Sra. Anna Baqués: 

Preguntes: 

1. Fa una pregunta sobre el tema de l’habitatge, manifesta que no sap on 

estan ubicats els habitatges socials de Can Rossell. L’Alcalde manifesta al 

respecte que ja fa quatre anys es va formalitzar un contracte i que són 

d’aquells habitatges que un dia o altre s’ha de buscar una solució. 

2. Diu que l’any 2014 es va aprovar una moció per unanimitat per a multar els 

bancs que tenen pisos buits. Vol saber si s’ha fet alguna actuació al 

respecte. 
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L’Alcalde diu que s’ha de mirar si la Llei és aplicable al municipi i si aquesta 

mesura es pot implantar. 

3. Envers l’accident ocorregut a les obres de la Guardia, la regidora manifesta 

que quan va passar va quedar molt clar que era un accident de trànsit 

però el seu grup es planteja que hauria passat si no hagués estat així i 

quines repercussions i responsabilitats hi hauria per l’Ajuntament en aquest 

supòsit. Apunta que seria necessari fer aquesta reflexió a nivell Ajuntament. 

Diu que com Ajuntament ens podríem plantejar si les mesures de seguretat 

emprades a les obres són suficients i si des de l’Ajuntament es fa prou 

control. Pregunta doncs si l’Ajuntament ha fet aquesta reflexió i avaluació 

interna, i en cas contrari, apunta la necessitat i oportunitat de fer-la.  

L’Alcalde explica que ell no creu que l’obra no tingués prous mesures de 

seguretat, però va ser una obra llarga i complexa i a sobre a l’Ajuntament 

amb les eleccions varen estar dos mesos a mig gas a nivell de govern i 

potser s’hauria d’haver aturat l’obra. 

El regidor Amat Cantí diu que el mateix dia de l’accident es varen posar 

més tanques i més llums. 

La regidora Anna Baqués diu que sempre es poden prendre més mesures, 

com avisar als veïns que s’iniciaran unes obres, etc.  

 

 

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

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

 

 

L’alcalde,       la secretària-interventora 


