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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS 

DEL DIA 8 DE MARÇ DE 2017 
           

Núm. 2/2017 
 
 
A Subirats, essent les vint-i-una hores i quatre minuts del dia vuit de març de dos mil 
disset, 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 

 Anna Rosinés Cueto 
Amat Cantí Mallofré 
Montserrat García Pájaro 
Carme Riba Ferrer 

  
 
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 2017. 

2.-  Aprovar inicialment l’ expedient de Modificació de Crèdits núm. 2 del Pressupost 

2017 de l’Ajuntament de Subirats. 

3.- Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM a l’àmbit del PAU-8 

“Casablanca Sud” de Subirats. 

4.- Aprovar l’acta de delimitació de termes municipals Sant Sadurní/Subirats. 
 
5.- Aprovar el conveni marc de patrocini  pels 1.100 anys del Castell de Subirats.  

6.- Aprovar el manifest presentat per l’equip de govern – Casa nostra és casa vostra. 

7.-  Aprovar l’adhesió a la Declaració institucional del 8 de març – Dia Internacional de 

les Dones.  
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8.- Aprovar l’adhesió al pacte Nacional pel referèndum.  

9.- Donar compte dels decrets d’alcaldia d’aprovació de les liquidacions dels 
pressupostos de l’exercici 2016 de l’Ajuntament de Subirats i del Patronat de Turisme.  

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

plenària. 

11.- Precs i preguntes 

 
1.- Aprovar l’acta de la sessió ordinària del dia 25 de gener de 2017. 

Després de posar-la en consideració dels assistents a la sessió, l’acta de la sessió 
assenyalada resta aprovada per unanimitat. 
 
2.-  Aprovar inicialment l’ expedient de Modificació de Crèdits núm. 2 del Pressupost 
2017 de l’Ajuntament de Subirats. 

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

Atès que existeixen despeses, que no poden demorar-se fins a l'exercici següent, pel 
qual no existeix crèdit suficient, i atès que es disposa de recursos que d’acord amb la 

normativa es poden destinar a crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.  
 

Vist l'expedient elaborat pels serveis d’intervenció de l’Ajuntament. 
  
Vista la Memòria de l'Alcalde, de data 24 de febrer de 2017, en la qual s'especifica la 

modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva justificació. 
 

Vist l’informe de la intervenció municipal, de data 24 de febrer de 2017. 

  

Vist el que es disposa en l’article 177 posat en relació amb l’article 169 del Text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, i demés normativa d’aplicació. 
 
D’acord amb l’exposat i la documentació obrant a l’expedient, es proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents,  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la proposta de modificació pressupostària número 2/2017 
en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit,  que tot seguit es 
detalla: 
  

  

CREDITS EXTRAORDINARIS 

171 63100 Espai multifuncional Ordal 121.482 

454 63100 Camí Can Batista 129.269 
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152 63200 2n habitatge social Ordal 75.000 

Total Crèdits Extraordinaris 325.751 

SUPLEMENTS DE CREDIT 

454 61900 Camí del Maset 10.355 

Total Suplements 10.355 

TOTAL CREDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CREDIT 336.106 

FINANCIACIÓ 

A) TRANSFERENCIES DE CREDITS 

151 61000 Inversions 2017 148.153 

Total transferències de crèdits 148.153 

B) MAJORS INGRESSOS 

76103 Diputació - espai multifuncional Ordal 86.308 

76104 Diputació - camí de Can Batista 78.645 

  76105 Diputació - 2n habitatge social Ordal 23.000 

Total majors ingressos 187.953 

TOTAL FINANCIACIÓ : TRANSFERENCIES + MAJORS INGRESSOS 336.106 
  

  

 
SEGON.- Que aquest expedient sigui exposat al públic pel termini de quinze dies hàbils   
mitjançant anunci en el BOP i en el tauler d’edictes d’aquesta Casa Consistorial, i un 
cop transcorregut el termini, cas de no presentar-se cap reclamació contra el mateix, 
es considerarà aprovat definitivament; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini 
d’un mes per a resoldre-les. 
 
 
En el torn d’intervencions, es produeixen les que, en síntesi, tot seguit es relacionen: 
 
El regidor Marcos Pérez explica la proposta d’acord. 
 
La regidora Montserrat Garcia sol·licita que es faci una despesa en inversions que sigui 
equilibrada i equitativa per tot el territori municipal.  
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L’Alcalde sol·licita als grups municipals facin una proposta que es valorarà i es parlarà. 
Manifesta que aquests són partides vinculades a xarxa. 
 
La senyora Anna Rosinés manifesta que el seu grup s’abstindrà com venen fent en les 
precedents modificacions de crèdit.  
 
  

Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i la mateixa s’aprova per  
SIS VOTS A FAVOR, manifestats pels grups de CiU i PSC, i CINC ABSTENCIONS dels grup 
d’ERC i APS-CUP  

 

3.- Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM a l’àmbit del PAU-8 
“Casablanca Sud” 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 23 de febrer de 2017 que tot seguit es transcriu 

en la seva part principal: 

“Antecedents 

La Diputació de Barcelona, a través del Servei d’Urbanisme, ha redactat el document de 
“Modificació puntual del POUM a l’àmbit del PAU 8 “Casablanca Sud” de Subirats”, a 

sol·licitud de l’Ajuntament de Subirats. 

Àmbit legal 

1. El POUM de Subirats va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona el dia 13 de desembre de 2012, es va donar conformitat al text refós el dia 

25 d’abril de 2013 i es va publicar el dia 9 de juliol de 2013.   

2. L’article 96 del text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya esmenta que la 

modificació de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se 
subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació i estableix tres 

excepcions: Modificació de plans urbanístics plurimunicipals, modificació de sistemes 
urbanístics d’espais lliures, zones verdes o equipaments esportius i modificacions que 

comportin un increment de sostre edificable, densitat de l’ús residencial o industrial o la 

transformació d’aquests usos.  

En el nostre cas es dóna el supòsit segon, és a dir, la modificació d’espais lliures i zones 

verdes i, en base a aquest article, caldrà seguir el procediment que estableix l’article 98 

d’aquesta llei. 
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L’article 98.1 del TRLUC esmenta que: La modificació de figures del planejament 

urbanístic que tingui per objecte alterar la zonificació i l’ús urbanístic dels espais lliures, les 
zones verdes o els equipaments esportius considerats pel planejament urbanístic com a 

sistemes urbanístics generals o locals ha de garantir el manteniment de la superfície i de la 
funcionalitat dels sistemes objecte de la modificació. Els canvis proposats dels terrenys 

qualificats d’equipaments esportius només poden comportar que se n’ajusti la superfície 

quan ho requereixi l’interès prevalent de llur destinació a espai lliure o zona verda. 

En aquest cas es mantenen les superfícies d’espais lliures, zones verdes i equipaments, 

segons consta al quadre següent: 

 POUM Modificació 

Parcs, jardins urbans i places 46.454,67 9,72% 82.476,30 17,05% 

Equipaments 18.123,87 3,79% 23.402,03 4,84% 

Superfície total 64.578,54 13,51% 105.878,33 21,89% 

 

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

general, amb excepció d’aquells documents que formen part del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Subirats amb text refós aprovat en data 25 d’abril de 2013 i 

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

redactar de nou.  

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

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

Llei d’urbanisme, la documentació serà la següent: 

- Memòria descriptiva i justificativa del pla. 
- Plànols d’informació i ordenació urbanística del territori. 
- Les normes urbanístiques 
- El catàleg de bens a protegir. 
- L’agenda i l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a 

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

mediambiental. 
- El programa d’actuació urbanística municipal, si escau. 
- La memòria social. 
-  

El document de modificació aportat inclou, sempre en base a les modificacions 
proposades, la memòria, els plànols, agenda i avaluació econòmica de les actuacions a 

desenvolupar i una justificació mediambiental. També justifica la no incorporació d’un 

estudi de mobilitat generada pel fet de que no augmenta el nombre de parcel·les.  

També inclou fitxes dels polígons d’actuació que es modifiquen: PAU-8 “Casablanca Sud” 

i PMU-16 “Casablanca Oest- Accés”. En aquest darrer polígon s’ajusten les superfícies a 



6 

 

l’àmbit real del matix i es modifica el traçat d’una part del sistema viari. No es modifiquen 

els percentatges de sòl ni els paràmetres generals del sector. 

No es considera necessari un catàleg de bens a protegir atès que no s’incideix en cap 

element que el POUM relaciona en el seu catàleg. 

4. La Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i de l’impuls de 

l’activitat econòmica, a la disposició addicional vuitena, apartat 6.e estableix que 
“L’òrgan ambiental pot determinar que no tenen efectes significatius sobre el medi 

ambient les modificacions dels plans urbanístics que no constitueixen variacions 
fonamentals de llurs estratègies, directrius i propostes o llur cronologia i que no produeixen 

diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència. Per a obtenir aquesta 
declaració, el promotor, en la fase preliminar de l’elaboració de la modificació, ha de 

presentar una sol·licitud en que justifiqui les circumstàncies descrites. El termini per a 
adoptar i notificar la declaració és d’un mes des de la presentació de la sol·licitud. La 

manca de resolució expressa té efectes desestimatoris”. 

En el cas que ens ocupa, les modificacions es pot considerar que no tenen cap efecte 
sobre el medi ambient atès que la modificació afecta a sòl urbà i a terrenys agrícoles 

(clau 8) i no afecten a zones amb valors ecològics i paisatgístics reconeguts, com serien 
les zones classificades amb la clau 9 (espais d’especial interès pels valors ecològics i 

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

de la clau 11 (espais d’interès pels valors naturals).  

 Anàlisi del document de modificació puntual del POUM 

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

1. Una memòria de l’actuació, en la qual es determina l’àmbit i l’objecte de la 
modificació; el marc legal i instruments de planificació; la justificació de la modificació; 

una descripció de la proposta; el sistema de gestió; l’agenda i pla d’etapes; un informe 
de sostenibilitat econòmica; la justificació de la innecessarietat d’un estudi de mobilitat 

generada i d’una memòria social, i una anàlisi ambiental. 

2. Normativa. Aquesta crea una nova zona: Subzona d’unihabitatge aïllat intensitat I - 
Casablanca Sud (clau 4.1a). Aquesta estableix una superfície mínima de parcel·la de 600 

m2 i una edificabilitat de 0,40 m2 st/ m2 sòl i s’aplica a totes les parcel·les de la 
urbanització a excepció de les que tenen una superfície inferior a 600 m2, les quals es 

regiran per la clau vigent (4.1).  

3. Plànols d’informació i d’ordenació. 

Suspensió de l’atorgament de llicències 

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

s’aprova el d’acord amb el que estableix l’article 99.2.a del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme e sobre suspensió de tramitació i de 

llicències:  
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1. Els òrgans competents per a l’aprovació inicial de les figures del planejament 
urbanístic poden acordar, amb la finalitat d’estudiar-ne la formació o la reforma, 
de suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de 
gestió urbanística i d’urbanització, com també de suspendre l’atorgament de 
llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o 
enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos 
concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació 
sectorial. 

2. L’aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga 
l’administració competent a acordar les mesures enunciades per l’apartat 1, en 
els àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació del règim 
urbanístic. L’administració competent també pot acordar les dites mesures en el 
cas que es pretengui assolir altres objectius urbanístics concrets, els quals han 
d’ésser explicats i justificats. 

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

El règim urbanístic del sòl es determina per la classificació, la qualificació en zones o 
sistemes i la inclusió en un sector de planejament urbanístic derivat o en un polígon 

d’actuació urbanística. 

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

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

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

Tramitació 

1. Com ja s’ha esmentat a l’apartat d’àmbit legal la modificació de qualsevol dels 
elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions 

que en regeixen la formació però en el nostre cas, pel fet de modificar-se els sistemes 
urbanístics d’espais lliures, zones verdes o equipaments esportius caldrà seguir el 

procediment que estableix l’article 98 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya. 

L’article 98.2 del TRLUC estableix que “El Conseller o Consellera de Política Territorial i 
Obres Públiques aprova definitivament la modificació de les figures de planejament a 

què fa referència l’apartat 1, amb l’informe previ favorable de la comissió territorial 

d’urbanisme competent i de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya”.  

3. En base a l’esmentat, la modificació seguirá el procediment següent: 

- Aprovació inicial, que pertoca a l’ajuntament. 

- Informació pública del document pel termini de un mes (pot ser superior si ho determina 

l’òrgan que l’aprova inicialment). 

- Sol·licitud d’informe als organismes afectats, els quals seran: 

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

modificacions de límits que afecten a sòl no urbanitzable). 

- Diputació de Barcelona. Àrea de Vies Locals, atès que l’àmbit limita amb la carreter C-

243-b 
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- Sol·licitud de no subjecció del tràmit d’avaluació ambiental al Departament de Territori i 

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

Ambiental. 

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

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

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

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

- Tramesa a la CTUB per a que emeti informe i trameti a la Comissió d’Urbanisme de 

Catalunya i al Conseller de Política Territorial i Obres Públiques.” 

Vist el que disposen els articles 85 i següents del Text refós de la Llei d’Urbanisme de 

Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 

Vist l’establert pels articles 73 i 74 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 

Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que fa a la suspensió de tramitacions i llicències. 

Atès el que disposa la Disposició addicional vuitena, punt 6 apartat e) de la Llei 16/2015, 
del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 

Generalitat i dels governs locals de Catalunya i de l’impuls de l’activitat econòmica, pel 

que fa a la declaració de l’òrgan ambiental de la no subjecció al tràmit ambiental. 

Vist el que es disposa en l’article 22.2 c) i 47.2.II) 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.- Aprovar inicialment el document de “Modificació puntual del POUM a l’àmbit del 

PAU 8 “Casablanca Sud” de Subirats”,  redactat per l’arquitecte Eduard Fenoy i Palomas.  

Segon.- Sotmetre el document a informació pública pel termini de tres mesos, tot i que la 

norma preveu un mes, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB), a un diari de premsa periòdica, en el taulell d’anuncis de l’ajuntament i en el web 

municipal (www.subirats.cat).  El termini començarà a comptar des del dia següent de la 

darrera de les publicacions fetes al BOPB i al diari de premsa periòdica. 

Tercer.- Sol·licitar, simultàniament al tràmit d’informació pública, informe als següents 

organismes afectats pels aspectes d’aquesta modificació: 

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

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

correcció d’errada al plànol PO-05/07 i als aspectes que considerin pertinents). 

- Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (en relació a la part que 

afecta a sòl no urbanitzable). 
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- Diputació de Barcelona. Àrea de Vies Locals, atès que l’àmbit limita amb la carretera C-

243-b. 

Quart.- Sol·licitar la no subjecció del tràmit d’avaluació ambiental al Departament de 
Territori i Sostenibilitat, Serveis Territorials de Barcelona, Oficina Territorial d’Acció i 

Avaluació Ambiental. 

Cinquè.- Notificar aquest acord, concedint audiència als Ajuntament de Sant Sadurní 

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

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

Sisè.- Determinar la suspensió de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, 

reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació 
d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la 

legislació sectorial en l’àmbit afectat, pel termini d’un any. (s’adjunta plànol de l’àmbit 

afectat per la suspensió). 

Setè.- Sotmetre la suspensió acordada a informació pública mitjançant publicació al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, segons determina l’article 73.3 del Text refós 

de la Llei d’urbanisme de Catalunya. 

Vuitè.- Donar trasllat d’aquest acord a l’àrea de territori de l’Ajuntament. “ 

En el torn d’intervencions, es produeixen les que, en síntesi, tot seguit es relacionen: 
 
L’Alcalde manifesta que es tracta d’un document molt tècnic, i que són conscients 
que hauran de fer alguna jornada. És un exercici de compactació de zones verdes i 
equipaments. L’Alcalde tanmateix proposa ampliar el termini d’informació pública. 
 
El regidor Marcos Pérez manifesta que el seu grup votarà a favor i que troba encertat 
ampliar el termini. 
 
La regidora Montserrat Garcia manifesta que el seu grup votarà a favor i també està 
d’acord amb ampliar el termini. 
 
La regidora Anna Baqués manifesta que ara s’escull un projecte i pregunta qui l’ha 
escollit, a lo que l’Alcalde respon que l’han escollit els tècnics de la Diputació i el 
tècnics municipals. Manifesta que la proposta d’ordenació és idèntica en els tres 
projectes existents, i diu que a petició dels veïns es centren els equipaments a dalt però 
a les zones verdes es situen en una cota intermitja. 
 
El regidor Amat Cantí manifesta que l’ordenació que es fa rar la troben ajustada i 
avoquen novament per al participació de la gent, a lo que l’Alcalde diu que s’afegirà 
a la revista municipal. 
 
 
Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i la mateixa s’aprova per 
UNANIMITAT.  
 

4.- Aprovar l’acta de delimitació de termes municipals Sant Sadurní/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: 
 
Que en  data  13 de febrer de 2017 es van reunir les comissions de delimitació dels 

ajuntaments de Subirats i Sant Sadurní d’Anoia amb els representants tècnics de la 
Generalitat de Catalunya, i les representacions municipals de cadascun dels 

ajuntaments afectats en que varen signar l’acta de les operacions de delimitació entre 

els termes municipals de Subirats i Sant Sadurní d’Anoia.  

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

qual es regula la constitució i demarcació territorial dels municipis, de les entitats 
municipals descentralitzades i de les mancomunitat de Catalunya és necessari que 

l’acta esmentada sigui aprovada pels plens dels ajuntaments afectats per la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació i en el termini màxim de tres 

mesos des de la data de les operacions de delimitació. 

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

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

Subirats i el terme municipal de Sant Sadurní signada en data 13 de febrer de 2017. 

Segon.- Notificar  el present acord al Departament de Governació Administracions 

Públiques i Habitatge així com a l’Ajuntament de Sant Sadurní. 

 
En el torn d’intervencions, es produeixen les que, en síntesi, tot seguit es relacionen: 
 
La secretària municipal explica la proposta d’acord. 

 
Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i la mateixa s’aprova per 
UNANIMITAT.  
 
 
 
5.- Aprovar el conveni marc de patrocini  pels 1.100 anys del Castell de Subirats.  

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

“L’Ajuntament de Subirats, a través de la Regidoria de Cultura, està preparant per 
aquesta anualitat la planificació d’activitats commemoratives dels 1.100 anys de la 

primera menció històrica i documentada de l’existència del Castell de Subirats. 

Aquesta planificació englobarà actuacions de caire culturals, turístiques, històriques i 

ha estat debatuda i consensuada en el marc d’una comissió externa a l’Ajuntament i 

formada per persones de molts àmbits de la població subiratenca. 
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Arran del treball d’aquesta comissió, s’han definit el seguit de propostes que es duran a 

terme, i a tal efecte, s’han establert patrocinis de diverses empreses de Subirats, amb 

l’efecte de facilitar la col·laboració econòmica d’aquest esdeveniment. 

A través del regidor de Promoció Econòmica, es pretenen establir pactes de 

col·laboració econòmico-privada, els qual seran regulats pel següent conveni-marc: 

Transcripció del conveni: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS I L’EMPRESA <...>, PEL 
PATROCINI PUBLICITARI EN LA CELEBRACIÓ DELS ACTES DELS 1.100 ANYS DEL CASTELL DE 
SUBIRATS. 
Subirats, <...> de 2017 

REUNITS 

D’una part, el Sr. Pere Pons i Vendrell, Alcalde-President de l’Excel·lentíssim Ajuntament 

de Subirats. 

De l’altra part, el Sr. <...>, veí <...>, amb domicili al <...> número <...>, titular del DNI <...>. 

INTERVENEN 

El Sr. Alcalde, Pere Pons i Vendrell, en nom i representació de l’Ajuntament de Subirats, 
conforme a l’article 21.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
règim local i l’article 53.1 a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. Es troba facultat 
expressament per aquest acte en virtut de l’Acord pres per la Sessió Plenària en sessió 
del dia <...> 

El <...>, en nom i representació de la mercantil <...> amb NIF número <...>, i domicili al 

carrer <...>, de <...>  

Ambdues parts en presència de la Sra. Maria Sanpere i Herrero, secretària interventora 
de l’Ajuntament de Subirats, en la seva qualitat de fedatària pública, conforme al 

disposat en l’article 2 h) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, de Règim 

jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 

EXPOSEN 

Primer.- Que <...> és una empresa dedicada a <...> 

Segon.- Que l’Ajuntament de Subirats té la voluntat de fomentar la participació en els 
actes de celebració dels 1.100 anys del Castell de Subirats, així com garantir una 

adequada promoció del mateix amb el patrocini de les empreses i entitats que 

patrocinin lliurement el conjunt d’activitats organitzades per aquest Ajuntament. 

Tercer.- Que l’Ajuntament i l’empresa <...> coincideixen en la importància de donar 

suport i desenvolupar el programa de la celebració, atès el seu interès cultural, social, 
integrador i també dinamitzador de l’economia i productivitat locals, i de forma 

especial,  ambdues parts estan interessades en potenciar les respectives activitats 
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mitjançant la col·laboració conjunta en l’execució dels actes de celebració dels 1.100 

anys del Castell de Subirats i la incorporació de <...> com a entitat Patrocinadora. 

Conseqüentment, l’Ajuntament de Subirats i <...> subscriuen aquest Conveni de 

col·laboració (en endavant Conveni) conforme a les següents: 

CLÀUSULES 

Primera 

Objecte del conveni 

El present conveni té per objecte establir la participació de la mercantil <...>, com a 

entitat patrocinadora, per al desenvolupament dels actes de celebració dels 1.100 
anys del Castell de Subirats, que es duran a terme durant tot el 2017, i determinar les 

condicions i les aportacions econòmiques d’aquesta participació. 

Segona 

Obligacions de les parts 
 
<...> s’obliga al següent: 

Assumir la condició de patrocinador dels actes de celebració dels 1.100 anys del 

Castell de Subirats, en les condicions del present conveni de patrocini i, en 
conseqüència, garantir que aquesta empresa tindrà presència física i que 

s’incorporarà la seva condició d’empresa patrocinadora, amb el seu logotip, en el 
conjunt d’actes i d’elements de repercussió mediàtica lligats al desenvolupament del 

conjunt d’actes d’aquesta celebració.  

L’AJUNTAMENT s’obliga al següent: 

Garantir que l’empresa <...> tindrà presència física i que s’incorporarà la seva condició 
d’empresa patrocinadora, amb el seu logotip, en el conjunt d’actes i d’elements de 

repercussió mediàtica lligats al desenvolupament d’aquesta celebració.  

 

Tercera  

Finançament, Pagament i Justificació 

<...> farà una aportació econòmica a l’Ajuntament de Subirats de <...> EUROS (<...> 
euros), en concepte de patrocini de les actuacions relatives a la comunicació i difusió 

dels actes de celebració dels 1.100 anys del Castell de Subirats, i que s’integraran en el 

pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2017.  

El termini de pagament serà de 30 dies hàbils a partir de la formalització d’aquest 

Conveni. 
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La forma de pagament serà mitjançant transferència bancària al compte titularitat de 

l’Ajuntament de Subirats en el <...>, número <...> 

En el moment de la realització de l’ingrés l’Alcaldia ordenarà al dipositari municipal 
que expedeixi l’oportuna carta de pagament a favor de l’empresa patrocinadora que 

reflecteixi l’aportació econòmica abans esmentada indicant l’any al que fa 

referència. 

 

Quarta 

Extinció 

El Conveni s’extingirà en els supòsits següents: 

a) Per acord mutu de les parts 
b) Per finalització de les actuacions previstes 
c) Per resolució quan s’incompleixin les obligacions establertes per qualsevol 

de les parts. 
d) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista. 
e) Si, per qualsevol causa, fos impossible o innecessària l’execució de les seves 

activitats 
f) Per les causes generals establertes a la legislació vigent 
 

La part que proposi resoldre el Conveni ho haurà de comunicar a l’altra part per escrit 

amb un mes d’antelació. 

En el supòsit que la resolució del Conveni es produeixi un cop transferits el finançament 
previst, l’Ajuntament procedirà al reintegrament de les quantitats percebudes i no 

justificades 

 

Cinquena 

Vigència i pròrrogues 

 

Aquest conveni entrarà en vigor l’endemà de la seva subscripció i tindrà vigència fins 

el 31 de desembre de 2017.  

Sisena 

Règim jurídic 

Aquest conveni es regeix per les seves clàusules, per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, i per la normativa sectorial corresponent, així com les 
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normes generals de dret administratiu, els principis de bona administració i 

l'ordenament jurídic en general.  

 

Setena 

Qüestions litigioses 

Les parts es comprometen a resoldre de forma amistosa en un primer moment les 

possibles controvèrsies que es puguin originar en la interpretació o aplicació del 
present Conveni. Si no fos possible, ambdues parts acorden que es sotmetran als 

tribunals que per fur els hi correspongui. 

I com a prova de conformitat amb el compromís d’aquest Conveni, el signem en dos 

exemplars i a un sol efecte en el lloc i la data que s’esmenten a l’encapçalament.” 

Vist l’informe favorable de la Tècnica d’Administració obrant a l’expedient, de data 23 

de gener de 2017. 

Vist el que es disposa en el articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 

jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i en els articles 
303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 

179/1995, de 13 de juny.  

Vist el que disposen els articles 22 i 25 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim 

fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. 

Vist el que disposen l’article 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 

jurídic del sector públic. 

Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació municipal adopti els següents 

ACORDS:  

PRIMER.- Aprovar el contingut i la formalització del conveni-marc de patrocini entre 
l’Ajuntament de Subirats i empreses de Subirats pel patrocini publicitari de la 

celebració dels actes dels 1.100 anys del Castell de Subirats. 

 

SEGON.- Delegar en la Junta de Govern Local l’aprovació de cadascun dels convenis 

a formalitzar amb els diferents patrocinadors, un cop estigui finalitzada la seva 

redacció. 

TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde-President de la Corporació per a la formalització dels 

mateixos i de quants tràmits siguin necessaris per al seu compliment.  

QUART.- Comunicar aquests Acords a l’àrea de poble i a l’àrea d’intervenció de 

l’Ajuntament. 
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En el torn d’intervencions, es produeixen les que, en síntesi, tot seguit es relacionen: 
 
La regidora Lluïsa Sueiro explica la proposta d’acord. Diu que hi ha col·laboradors 
sobre tot de caves i empreses que volen col·laborar. És un model de conveni marc. 

 
La regidora Montserrat Garcia demana que es vagin comunicant les empreses que es 

van adherint al conveni. 
 

La regidora Anna Rosinés demana el nom de les empreses col·laboradores. 
 

La regidora Lluïsa Sueiro llegeix el nom de les caves i empreses col·laboradors i els 
patrocinadors. 

 
El regidor Amat Cantí manifesta que participen empreses relacionades amb la 

corrupció i que això el seu grup municipal no ho veu bé. Considera que s’haurien 
d’apartar doncs d’altra forma es una manera d’embrutar un acte com és la 

celebració dels 1100 anys del Castell de Subirats. Diu que a vegades és necessari saber 
d’on venen les coses.  

 
 

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  
 
 

6.- Aprovar el manifest presentat per l’equip de govern – Casa nostra és casa vostra. 

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

“La guerra, la injustícia i la vulneració dels drets humans han emprès a milions de 
persones a fugir de la seva terra, originant una greu crisi humanitària que té com a 
principal escenari la nostra Mar Mediterrània. 

No podem restar impassibles. No podem continuar girant l’esquena a les persones que 
ens demanen ajut. No podem seguir avalant una Europa excloent i xenòfoba. 

Precisament, amb la voluntat que Catalunya sigui una terra d’acollida, diverses 
persones i entitats, han impulsat la campanya “Casa nostra és casa vostra”. 

MANIFEST 

“Catalunya ha estat sempre terra d’inclusió, però no podem oblidar que en molts 
moments també hem estat rebuts en altres terres. A Catalunya convivim amb persones 
de la resta de l’Estat, persones de totes les cultures, de tots els països i de totes les 
creences. 
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Més de 290 milions de persones han hagut de desplaçar-se forçosament de casa seva 
per conflictes armats, vulneracions dels drets humans, canvi climàtic i pobresa. Des de 
l’any 2000, i per culpa de les polítiques europees de blindatge de les seves fronteres, 
més de 32.000 persones han perdut la vida intentant creuar el Mar Mediterrani, que 
s’ha convertit en un immens cementiri . L’any 2016 ha estat un dels més mortífers. 

Els estats membres de la Unió Europea, lluny d’oferir una solució a la situació, han 
restringit encara més el pas de les persones fins a tancar les fronteres i Europa s'ha 
consolidat com una gran fortalesa.  

N’entren amb comptagotes i qui ho aconsegueix ho fa jugant-s’hi la vida i buidant-se 
les butxaques en favor de les xarxes de tràfic de persones. Un cop arriben als nostres 
pobles i ciutats, corren el perill dels CIE l’exclusió i el racisme. Aquestes polítiques de la 
UE incentiven la mortalitat i esborren del mapa les vies segures i legals. Per molt que 
s’apliquin mesures per frenar la immigració, les persones continuaran intentant arribar 
perquè els motius que les empenyen a fugir són molt més forts que els murs que es 
puguin trobar pel camí. 

El 2015, l’Estat espanyol es va comprometre a rebre 10.772 persones refugiades en un 
termini de dos anys. Malgrat les pèssimes condicions en què es troben aquestes 
persones, aquest compromís s’està incomplint a hores d’ara. D’aquesta manera, el 
govern espanyol, conjuntament amb altres estats europeus, vulneren sistemàticament 
el Dret internacional així com els compromisos adquirits amb la signatura de la 
Declaració Universal dels Drets Humans o la carta de Drets Fonamentals de la Unió 
Europea (UE), entre d’altres. L’acord entre UE i Turquia n’és un exemple flagrant. 

Les competències en polítiques d’asil són estatals, però creiem que Catalunya i les 
seves institucions han de donar una resposta més clara i contundent davant el 
desplaçament forçat de persones més gran des de la II Guerra Mundial. Catalunya té 
competències en polítiques d’acollida i podria aplicar mesures per millorar-les i enfortir-
les des d’ara mateix. 

Per tot això, davant la inacció de l’Estat espanyol, fem una CRIDA A LES INSTITUCIONS 
CATALANES A: 

1. Actuar definitivament davant d’aquesta situació tal com reclama la ciutadania 
perquè Catalunya sigui terra d’acollida. 

2. Garantir la inclusió i el desenvolupament social digne de les persones migrades 
a Catalunya i comprometre’s a aplicar mesures contra el racisme, la xenofòbia, 
la LGTBIfòbia i la violència masclista. 

3. Defensar el dret a la lliure circulació de les persones, tal com queda recollit a 
l’article 13 de la Declaració Universal dels Drets Humans. 

4. Treballar per eradicar les causes d'injustícia, violència estructural, guerra i 
vulneració dels drets humans en origen que són l’arrel dels moviments forçats o 
no desitjats de població. I en aquest sentit, fomentar la cultura de pau. 
Demanem que s’assumeixin compromisos immediats. 

I ANIMEM LA CIUTADANIA a organitzar-se, mobilitzar-se i fer sentir la seva veu per tal 
d’aconseguir una conscienciació col·lectiva que afavoreixi el canvi d’actitud de les 
institucions en relació amb l’anomenada “crisi migratòria” que actualment viu la 
Mediterrània.” 
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Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD: 

Primer.- Donar suport i adherir-se al Manifest “ Casa nostra, casa vostra”, transcrit en la 

part expositiva d’aquest Acord. 

Segon.- Fer arribar el present acord a l’Associació pel refugi Casa nostra, casa vostra.” 

 

En el torn d’intervencions, es produeixen les que, en síntesi, tot seguit es relacionen: 
 
La regidora Àngels Pinyol explica la proposta d’acord. Diu que és un moviment social 
que insta a les Administracions Públiques per a millorar la situació d eles persones 
refugiades. 
 
El regidor Marcos Pérez diu que el seu grup municipal s’afegeix al manifest i votarà a 
favor. 
 
La regidora Montserrat Garcia diu que el seu grup també s’afegirà al manifest i 
pregunta si l’Ajuntament té capacitat per fer acollida, a lo que la regidora Àngels 
Pinyol diu que entén que sí. 
 
La regidora Anna Baqués manifesta que el seu grup votarà a favor però que li 
agradaria comentar que quan aquí es parla de la UE es plantegen si ha d’onejar la 
banderera d ela UE a l’Ajuntament. També diu que a la proposta de manifest, es 
plantegen mesures que al seu entendre es poden aplicar des de ja sense necessitat 
d’esperar l’arribada d’immigrants. 
 
Conclòs el debat, es fa constar, a tots els efectes, l’adhesió i presentació del manifest 
no sols per l’equip de govern sinó també pel grup municipal ERC. 
 
La proposta d’acord es sotmet a votació, i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT.  
 

 

7.-  Aprovar l’adhesió a la Declaració institucional del 8 de març – Dia Internacional de 
les Dones.  

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

Atès que el proper dia 8 de març és el Dia internacional de les dones. 

Atès que un dels objectes del Pla d’Igualtat d’aquest Ajuntament és la lluita  per la 

igualtat d’oportunitats entre homes i dones. 

Atès que la Diputació de Barcelona ha emès un manifest en motiu d’aquesta data. 

S’ACORDA: 

Aprovar manifest de l’Ajuntament de Subirats pel dia, 8 de març - Dia Internacional de 

les Dones, el qual és el següent: 
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“8 DE MARÇ DE 2017, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 

“Superem les desigualtats” 

 

Avui, en el marc del 8 de març de 2017, necessitem de nou reivindicar la necessitat de 
ser visibles, recordar que les dones són la meitat de la població, que han estat i són 

agents actives en la construcció de la societat, l’impuls de l’economia i la innovació 
social, i que si perdem aquest potencial estem perdent la meitat de les oportunitats del 

món, evocant l’advocada i feminista iraniana Shirin Ebadi.  

Ja a principis del segle XX, les obreres de la fàbrica tèxtil Cotton a New York 

reclamaven la igualtat de sou i millors condicions laborals. Avui, ja al segle XXI, seguim 
veient que les dones del nostre país cobren un 26% menys que els homes, segons un 

estudi recentment presentat per la Generalitat de Catalunya; ocupen la majoria dels 
contractes a temps parcial i dediquen el triple d’hores que els homes a les tasques no 

remunerades de la llar. De fet, un estudi recent de la Cambra de Comerç de 
Barcelona conclou que el PIB català s’incrementaria un 23,4% si es tingués en compte 

el treball domèstic i de cura. 

Des del món municipal portem més de 25 anys treballant per fer efectives polítiques 
que ens ajudin a recuperar el llegat de totes elles, i per assegurar un present i un futur 

més just i més equitatiu. Una feina que es dota de marc legal general, amb l’aprovació 

de la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes (Llei 17/2015).  

Tot i els avenços fets, el dia a dia en els municipis i els estudis sobre la temàtica, ens 

mostren que encara existeixen desigualtats en els diferents àmbits de la vida com en 
els treballs, la cura, l’educació, les cultures i les famílies. Els estereotips, la banalització 

dels espais de poders femenins, la falta d’oportunitats ens les esferes de poder i els 

espais públics, i el sexisme vigent en molts espais professionals.  

Per això cal encara fer un pas endavant perquè les polítiques de les dones  adquireixin 
la centralitat necessària dins dels nostres ajuntaments per poder incidir proactivament 

sobre les causes de les desigualtats i no només fent front a les seves conseqüències. 
Revisar des de la perspectiva de gènere les institucions o organitzacions a nivell intern i 

extern i identificar aquelles pràctiques que contribueixen a reproduir el sexisme en la 
nostra societat, és fonamental per superar les desigualtats existents. Alhora, cal que els 

pressupostos públics de les administracions reforcin la seva aposta i inversió  en les 
polítiques d’igualtat de gènere i implementin el desplegament de les Lleis d’igualtat i 

violència masclista.  

Avui 8 de març reforcem l’aposta del món local per la igualtat efectiva, sota el rastre 
del paper històric i pioner dels grups feministes perquè puguem estirar del mateix fil per 

teixir un horitzó comú on la diversitat i la sororitat sigui un únic reclam contra les 
desigualtats i el patriarcat. I aquest camí l’hem de fer plegats dones i homes, en la 
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mateixa direcció, tot sabent que una societat no és completa si no reconeix ni 

reparteix la riquesa, simbòlica i material, amb l’altra meitat, en totes les esferes de la 

vida.” 

 

En el torn d’intervencions, es produeixen les que, en síntesi, tot seguit es relacionen: 
 
La regidora Lluïsa Sueiro explica la proposta d’acord i diu que es tracta d’un manifest 
de la Diputació de Barcelona. Diu que la Llei del 2015 és bona però cal que es posi en 
pràctica. Que la diferència paritària en l’Administració Pública es veu a nivell de 
comandaments, però que encara és molt més evident en el món privat, també en els 
salaris. 
 
El regidor Marcos Pérez diu que el seu grup municipal votarà a favor, i aprofita per a 
manifestar que al seu entendre a dia d’avui ja no hauria d’aprovar-se una llei com 
aquesta, sinó que es tracta d’un assumpte que ja hauria d’estar superat socialment i 
que ja hauria d’existir la paritat entre homes i dones. 
 
La regidora Anna Rosinés recalca que l’origen del 8 de març no és localitzat i aïllat, 
que es un moviment bastant gran i que considera que no s’hauria de celebrar aquest 
dia, però que malauradament és necessari. 
 
L’Alcalde demana disculpes per celebrar el Ple en un dia com avui, i fa esment a al 
dia internacional de les dones i a un partit de futbol que s’està celebrant durant la 
celebració d’aquest Ple, a lo que el regidor Amat Cantí demana per favor no 
confondre ni posar al mateix nivell una celebració amb l’altra, doncs no tenen 
comparativa, considerant que un dia tan important com el dia internacional de la 
dona no mereix ni es pot equiparar a un partit de futbol. L’Alcalde demana disculpes si 
el seu comentari ha estat ofensiu, manifestant que en cap cas volia equiparar ambdós 
esdeveniments. 
 
Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i la mateixa s’aprova per 
UNANIMITAT.  
 

 

8.- Aprovar l’adhesió al pacte Nacional pel referèndum.  

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

El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat 
mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte 

Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi 
Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar 

González, Francesc Pané i Carme Porta. 

El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest, 
els objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el 

següent: 
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Manifest Pacte Nacional pel Referèndum  

La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té 

indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al 
llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per 

innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les 

seves estructures polítiques no el reconeguin així.  

El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident 
davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui 

recull la voluntat d’una gran majoria de la seva població.  

Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de 
decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria 

de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un 

referèndum.  

Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans 

mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació 
cívica, pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de 

la societat organitzada a favor del seu dret a decidir.  

Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret 

constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.  

Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política 
dels Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha 

de ser entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes 

polítics i no per crear-ne de nous o per agreujar els existents. 

Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST 

entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que 
permet el debat polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords 

eficaços.  

Per tot això :  

Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i 

els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties 
justes i necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat 

internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.  

Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta 
la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi 

sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.  

Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure 

expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya 

han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.  
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Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes 

polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats 
modernes: el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que 

s’expressa amb el vot.  

Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això 
és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions 

entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya. 

Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 21/11/2016, llur 

adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el mateix.  

En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de 
manifestar l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya 

decideixi llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania 

de Catalunya i als valors expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum 

Per tot això, els grups municipals de l’Ajuntament de  Subirats proposen al Ple Municipal 

els següents:  

ACORDS 

1. Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM. 

 
2. Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.  

 
3. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al 

Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest. 
 

4. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament 
de  

Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per 

la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).  

 

En el torn d’intervencions, es produeixen les que, en síntesi, tot seguit es relacionen: 
 
L’Alcalde explica la proposta i entén que hi hagi gent que no es senti còmode. 
 

El regidor Marcos Pérez manifesta que el seu grup municipal votarà a favor, doncs 
sempre han manifestat estar a favor del referèndum. 

 
La regidora Montserrat Garcia manifesta que el seu grup municipal està a favor. 

 
El regidor Amat Cantí manifesta que a grans trets es pot assumir el manifest però que hi 

ha un punt, el d’acostar posicions amb l’estat espanyol, que el seu grup considera que 
és un escenari que ja està superat des de fa anys, per la qual cosa, centrar el 
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document en acostar posicions està una mica fora de lloc. Consideren que es un pas 

enrere, per la qual cosa, el seu grup s’abstindrà.  
 

L’Alcalde conclou tit dient que aquest manifesta ha arribat a l’Ajuntament i s’ha 
demanat que no es modifiqui. Potser aquest manifest ja està una mica caduc, però 

almenys ell considera que fins l’últim moment s’ha d’intentar acostar posicions. 
 

 
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 

 

9.- Donar compte dels decrets d’alcaldia d’aprovació de les liquidacions dels 
pressupostos de l’exercici 2016 de l’Ajuntament de Subirats i del Patronat de Turisme.  

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

L’Alcalde-President d’aquesta Corporació, en compliment del que disposa l’article 
193.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març,  
 
INFORMA: 
 
Al ple Municipal, el resultat de la Liquidació dels Pressupostos de l’Ajuntament i del 
Patronat de Turisme de Subirats  corresponents a l’exercici econòmic de 2016, aprovats 
mitjançant Decrets de data 1 de març de 2017, segons el que disposa l’article 191.3 de 
l’esmentat text legal, amb el següent detall: 
 
AJUNTAMENT DE SUBIRATS 
 
I. LIQUIDACIÓ EXERCICI CORRENT 
 
3.- Resultat pressupostari: 
 . Drets reconeguts nets ................................................................  3.825.324,56 
 . Obligacions reconegudes netes .............................................  4.145.420,92 
 . Resultat pressupostari ................................................................   -320.096,36 
 . Despeses finançades amb romanent de tresoreria ............  450.899,35 
 . Desviacions negatives ...............................................................  149.645,94 
 . Desviacions positives de finançament ...................................  20.963,17 
 . Resultat pressupostari ajustat ...................................................   259.485,76 
 
II. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS 
 
1.- Estat de despeses: 
 . Saldo inicial Obligacions a 1/01/2016 ....................................             162.820,63    
 . Saldo final Obligacions a 31/12/2016 .....................................   69.374,64 
 . Saldo inicial Ordres pagament a 1/01/2016 .........................   0,00 
 . Saldo final Ordres pagament a 31/12/2016 ..........................   0,00 
 
2.- Estat d’ingressos: 
 . Saldos Drets pendents cobrament a 1/01/2016 ...................   792.564,22 
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 . Saldos Drets pendents cobrament a 31/12/2016 .................   627.269,76 
 
 
 
 
III. ROMANENTS DE CRÈDIT 
 
1.- Despeses ...............................................................................................   966.447,70 
 
 . Autoritzacions “A” ......................................................................  687.685,45 
           .Disposicions “D”  ..........................................................          131.103,25 
             .Autoritzacions - Disposicions “AD”  ..........................          147.659,00 
 
  
 
2.- Ingressos ................................................................................................        966.447,70 
 . Càrrec al romanent de tresoreria, despeses afectades       4.863,11  
 . Compromisos d’ingressos..........................................................         290.545,00 
          . Càrrec al romanent de tresoreria, despeses generals .........  671.039,59 
 
 
IV. ROMANENT DE TRESORERIA 
 
1.- Fons líquids............................................................................................   1.390.804,11 
 
2.- Drets pendents de cobrament.........................................................   1.022.698,40 
 . Pressupost corrent ......................................................................  462.939,97 
 . Pressupostos tancats ..................................................................  627.269,76 
 . Operacions no pressupostàries ................................................  14.704,91 
            . Cobrament pendent d’aplicar ...............................................  82.216,24 
  
3.- Obligacions pendents de pagament .............................................   987.256,49 
 . Pressupost corrent ......................................................................  244.075,86 
 . Pressupostos tancats ..................................................................  69.374,64 
 . Operacions no pressupostàries ................................................  673.805,99 
 
 
  
 
I. Romanent de tresoreria total ..............................................................   1.426.246,02 
II. Saldos de dubtós cobrament ............................................................   522.348,29 
III. Excés de finançament afectat .........................................................   75.287,07 
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals .......................   828.610,66 
A, D , i  AD finançats amb rom. de tresoreria despeses generals...  600.615,63 
Romanent de tresoreria disponible.......................................................   227.995,03 
 

 

 

PATRONAT DE TURISME DE SUBIRATS 
 

I. LIQUIDACIÓ EXERCICI CORRENT 
 
3.- Resultat pressupostari: 
 . Drets reconeguts nets ................................................................  84.462,14 
 . Obligacions reconegudes netes .............................................  88.277,80 
 . Resultat pressupostari ................................................................   -3.815,66 
 . Despeses finançades amb romanent de tresoreria ............  6.602,38 
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 . Desviacions positives de finançament ...................................  0,00 
 . Resultat pressupostari ajustat ...................................................   2.786,72 
 
II. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS 
 
1.- Estat de despeses: 
 . Saldo inicial Obligacions a 1/01/2016 ....................................   0,00 
             · Saldo final Obligacions a 31/12/2016 ...................................   0,00 
 . Saldo inicial Ordres pagament a 1/01/2016 .........................   0,00 
 . Saldo final Ordres pagament a 31/12/2016 ..........................   0,00 
 
2.- Estat d’ingressos: 
 . Saldos Drets pendents cobrament a 1/01/2016 ...................   247,00 
 . Saldos Drets pendents cobrament a 31/12/2016 .................   247,00 
 
 
 
 
 
 
 
IV. ROMANENT DE TRESORERIA 
 
1.- Fons líquids............................................................................................   18.461,57 
 
2.- Drets pendents de cobrament.........................................................   247,00 
 . Pressupost corrent ......................................................................  0,00 
 . Pressupostos tancats ..................................................................                   247,00 
 . Operacions no pressupostàries ................................................  0,00 
 . Cobraments pendents d’aplicació ........................................  0,00 
 
3.- Obligacions pendents de pagament .............................................   2.655,03 
 . Pressupost corrent ......................................................................  1.012,81 
 . Pressupostos tancats ..................................................................  0,00 
 . Operacions no pressupostàries ................................................  1.642,22 
 . Pagaments pendents d’aplicació ..........................................  0,00 
 
I. Romanent de tresoreria total ..............................................................   16.053,54 
II. Saldos de dubtós cobrament ............................................................         247,00 
III. Excés de finançament afectat .........................................................   0,00 
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals .......................   15.806,54 
 

 
Es donen per assabentats 
 

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

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

18/2017 20/01/2017 
Contractació servei enquadernació llibres JGL i 
PLENS 2015 

 secretaria 

19/2017 20/01/2017 
Comunicació d’obres Julian Sánchez – Av. 
Barcelona, 1 d’Ordal 

2/2017 Territori 
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20/2017 24/01/2017 
Acceptar instal·lar caseta “Dardos i tir” per Festa 
Major Sant Pau d’Ordal  

 Territori 

21/2017 24/01/2017 
Acceptar instal·lar caseta de producció i venda de 
cotó de sucre per FM Sant Pau 

 Territori 

22/2017 24/01/2017 
Acceptar instal·lar xurreria mòbil per Festa Major 
Sant Pau d’Ordal 

 Territori 

23/2017 24/01/2017 
Adquisició i instal·lació d’un telèfon de cabina per 
al ascensor de l’ajuntament 

 Territori 

24/2017 25/01/2017 Aprovació nòmines gener 2017.  Intervenció 

25/2017 25/01/2017 
Ratificació exp. protecció legalitat urbanística C/ 
Transformador, 23 Urb. Casablanca 

 Territori 

26/2017 25/01/2017 Esmena Plecs contracte renovació enllumenat  Territori 

27/2017 27/01/2017 Acceptar instal·lar parada de “pesca de patitos” a 
la Festa Major de St. Pau d’Ordal 

 Territori 

28/2017 27/01/2017 Acceptar instal·lar pista americana infantil a la F.M. 
St Pau 

 Territori 

29/2017 27/01/2017 Acceptar instal·lar atracció de llits elàstics a la FM 
de St. Pau d’Ordal 

 Territori 

30/2017 27/01/2017 Acceptar instal·lar atracció volador infantil a la FM 
de St. Pau d’Ordal 

  

31/2017 27/01/2017 Ampliar dates de contractació de la Sra. Gemma 
Martí Lluvarol 

 Secretaria 

32/2017 27/01/2017 Convocatòria Junta de Govern 1/2/2017  secretaria 

33/2017 31/01/2017 Aprovació Factura  Intervenció 

34/2017 31/01/2017 Comunicació obres carrer Mossèn Isidre Solsona, 18 3/2017 Territori 

35/2017 31/01/2017 Adquisició de dos aparca bicicletes per a l’escola 
de Lavern 

 Territori 

36/2017 01/02/2017 Comunicació d’obres carrer ponent,15 de Sant 
Pau d’ Ordal 

5/2017 Territori 

37/2017 01/02/2017 Comunicació d’obres carrer Compte de Lavern,40 4/2017 Territori 

38/2017 2/02/2017 Delegació funcions pròpies d’alcaldia al primer 
tinent d’alcalde Sr. Llorenç Ros Peiron 

 secretaria 

39/2017 02/02/2017 Comunicació obres Masia Can Puig de Can Rossell 8/2017 Territori 

40/2017 02/02/2017 Autorització administrativa per a la tinença 
d’armes lúdico-esportives 

 Poble 

41/2017 02/02/2017 Autorització administrativa per a la tinença 
d’armes lúdico-esportives 

 Poble 

42/2017 03/02/2017 Cancel·lació domiciliacions bancàries  Secretaria 
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43/2017 04/02/2017 Autorització parada coto de sucre  poble 

44/2017 06/02/2017 Declarar improcedent recurs potestatiu de 
reposició Miquel Gaya i Jaume Gaya 

  
Territori 

45/2017 07/02/2017 Comunicació d’obres C/ Ponent,15 de Sant Pau 
d’Ordal 

6/2017 Territori 

46/2017 09/02/2017 Aprovació factures  Intervenció 

47/2017 10/02/2017 Aprovació factures  Intervenció 

48/2017 10/02/2017 Convocatòria Junta de Govern 15/2/2017  secretaria 

49/2017 13/02/2017 Decret autorització casament civil  secretaria 

50/2017 13/02/2017 Contractació de servei  per reparació camió 
Capstar Nissan 

 Territori 

51/2017 13/02/2017 Adquisició de vinils adhesius per llicències d’obres  Territori 

52/2017 13/02/2017 Compra material divers d’oficina  secretaria 

53/2017 14/02/2017 Servei de revisió dels nínxols buits i plens del 
cementiri Municipal de Sant Pau d’Ordal. 

 secretaria 

54/2017 15/02/2017 Contratació de lloguer d’elvador per tasqeus de 
manteniment d’enllumenat  

 Territori 

55/2017 15/02/2017 Modificació pressupostaria per generació de 
crèdits. 

 Intervenció 

56/2017 
 

16/02/2017 Contr. servei redacció projecte i direcció obra 
“Consolidació Torre Telègraf. Fase 2” 

 Territori 

57/2017 16/02/2017 Contractació servei coordinació seguretat i salut 
obra “Consolidació Torre Telègraf.Fase2” 

 Territori 

58/2017 17/02/2017 Contractar l’adquisició d’una taula de llums  infantil 
per a l’ús de les tres llars d’infants municipals 

 Poble 

59/2017 17/02/2017 Adquisició de material elèctric per l’enllumenat 
públic del municipi de Subirats 

 Territori 

60/2017 20/02/2017 Adquisició de material per arranjament de 
claveguera al C/ de la Font 

 Territori 

61/2017 

 

20/02/2017 contractar el servei de quatre concerts dins el Cicle 
de Música a les Esglésies, dins els actes de 
celebració dels 1.100 anys del Castell de Subirats, 

 poble 

62/2017 20/02/2017 Adquisició ordinador portàtil i pantalla  poble 

63/2017 21/02/2017 Nòmina febrer 2017  Intervenció 

64/2017 21/02/2017 Accés regidors informació municipal  Secretaria 
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65/2017 21/02/2017 Acceptar la pròrroga de la comunicació d’obres 
per raó de l’expedient núm. 120/2016 

 Territori 

66/2017 22/02/2017 Comunicació d’obres al carrer Sant Sadurni,6 Urb. 
Casablanca 

 Territori 

67/2017 22/02/2017 Comunicació d’obres al carrer Sant Pere,2 bis de 
Ca L’Avi 

 Territori 

68/2017 22/02/2017 Comunicació d’obres a L’Avinguda Barcelona,57 
d’Ordal 

 Territori 

69/2017 22/02/2017 Comunicació d’obres al carrer Farigola,11 de Sant 
Pau d’Ordal 

 Territori 

70/2017 23/02/2017 Comunicació d’obres al carrer Països Catalans,2 
de Lavern 

 Territori 

71/2017 23/02/2017  Comunicació d’obres al carrer Avinguda 
Barcelona,24 Del Pago 

 Territori 

72/2017 23/02/2017 Aprovar el pla seguretat i salut obra de Reparació i 
millora camí d’accés a St Pau i carrer Can Rovira 

 Territori 

73/2017 24/02/2017 Comunicació d’obres al carrer Cal Rial, núm.6 del 
Nucli d’Ordal 

 Territori 

74/2017 24/02/2017 Convocatòria Comissió informativa d’Urbanisme 1-
03-2017 

 Poble 

75/2017 24/02/2017 Convocatòria Comissió informativa d’Hisenda 1-03-
2017 

 Poble 

76/2017 24/02/2017 Contractació subministrament de 6 m3 de formigó 
a Grup Ché, S.L. 

 Territori 

77/2017 24/02/2017 Convocatòria Junta de Govern 1-3-2017  Poble 

78/2017 27/02/2017 Contractació de serveis per als 1.100 anys  Poble 

79/2017 28/02/2017 Contractació servei educadora llar infants St. Pau - 
ELLAP 

 Secretaria 

80/2017 28/02/2017 Aprovació factura  Intervenció 

81/2017 01/03/2017 Anunci convocatòria procés elecció Jutge de Pau 
titular 

 Secretaria 

82/2017 01/03/2017 Aprovació liquidació pressupost 2016 Ajuntament   Intervenció 

83/2017 01/03/2017 Aprovació liquidació pressupost 2016 Patronat   Intervenció 

84/2017 01/03/2017 Aprovació exp. reincorporació de romanents de 
crèdit 

 Intervenció 

85/2017 01/03/2017 Adquisició porció terreny 63 m² a la senyora Isabel 
Agut Bayot  

 Territori 

86/2017 02/03/2017 Abonament Josep Soler gratificació extraordinària 
per obrir i tancar porta Pista d’Ordal 

 Secretaria 

87/2017 02/03/2017 Finalització del  servei d’obrir i tancar porta Pista 
d’Ordal 

 Secretaria 
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88/2017 02/03/2017 Convocatòria sessió ordinària del Ple de la 
Corporació 8 de març de 2017 

 secretaria 

 
Es donen per assabentats 
 
La regidora Anna Baqués pregunta pel Decret 86, referent a l’abonament Josep Soler 
gratificació extraordinària per obrir i tancar porta Pista d’Ordal que és degudament 
explicat per la secretària municipal.  
 
La regidora Anna Rosinés manifesta que el seu grup troba malament que aquesta 
retribució per obrir i tancar la porta anés a una persona que ja té feina. 
 

 

11.- Precs i preguntes 

La regidora Montse Gracia pregunta: 

 

- Pels vestidors, donant la pertinent resposta el regidor Marcos Pérez. 

- Per la sentència del Pago, a lo que l’Alcalde explica la situació tot dient 

que estan pendents que judicialment es donin per finalitzades les 

actuacions i s’acordi l’arxiu dels procediments oberts.  

- Pregunta si hi ha previsió de manteniment dels carrers malmesos, que es 

degudament resposta per l’Alcalde. 

- Fa com un mes que hi ha fanals fosos a Can Rosell, a lo que l’Alcalde 
manifesta que s’ho anota, i diu que l’Ajuntament normalment pot arribar a 

trigar com a molt 15 dies en reparar un fanal, però que si fa més temps, 

alguna cosa falla. Que ho miraran. 

- Pregunta si hi ha alguna ajuda de la Diputació destinada a la neteja de 
boscos, a lo que el regidor Carles Morgades manifesta que només per 

franges. 

- Finalment dóna les gràcies pel pas de vianants que s’havia demanat. 

 

La APS-CUP manifesta: 

 

- Pregunta com està el tema de la normativa del mercat del préssec, a lo 
que la regidora Angels pinyol contesta que els hi havien passat als 
productors al mateix temps que a nosaltres. Els hi havien deixat un parell de 
mesos perquè s'ho miressin i que en breu ens convocarien a una reunió per 
parlar-ne. 
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-Es pregunta sobre les cues que es van formar a les ITV's dels tractors que es van fer al 
municipi, ja que no era normal si s'havia de demanar hora, a lo que l'alcalde respon 
que aquesta vegada havia passat això perquè els inspectors eren uns de diferents i 
van ser molt més rigorosos amb les revisions. 

 

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

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

dono fe. 

 
 
L’alcalde,       la secretària-interventora  


