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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS 

DEL DIA 25 DE GENER DE 2017 

           

Núm. 1/2017 

 

 

A Subirats, essent les vint-i-una hores i deu minuts del dia vint-i-cinc de gener 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 

Amat Cantí Mallofré 

Montserrat García Pájaro 

Carme Riba Ferrer 

 

Absents: 

Anna Rosinés Cueto, excusa i justifica la seva absència. 

 

 

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

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

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

 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1.- Aprovar l’acta de la sessió extraordinària del dia 19 de desembre de 2016 i la sessió 

extraordinària i urgent del dia  29 de desembre 2016.  

2.- Reconèixer la compatibilitat a la treballadora municipal Yolanda Olivella Sarrión.  

3.- Modificar el cartipàs municipal, pel que fa al regim de sessions del ple de la 

Corporació.  

4.- Donar compte de les xifres del padró d’habitants a data 1 de gener de 2016. 

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

plenària.  

6.- Precs i preguntes 
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1.- Aprovar l’acta de la sessió extraordinària del dia 19 de desembre de 2016 i la sessió 

extraordinària i urgent del dia  29 de desembre 2016.  

 

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

assenyalades resten aprovades per unanimitat. 

 

 

2.- Reconèixer la compatibilitat a la treballadora municipal Yolanda Olivella Sarrión.  

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

qual, literalment diu: 

“Atesa la sol·licitud formulada per la treballadora municipal senyora Yolanda Olivella i 

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

d’administrativa per compte aliè, registrada d’entrada en aquesta Corporació el dia 

12 de gener de 2017, núm. 79/2017. 

Vist l’informe de la secretària-interventora de 18 de gener de 2017, i les observacions 

que es contenen en el mateix.  

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

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

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

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

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

Generalitat, entre altra normativa.  

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

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

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

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

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

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

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

Reglament del Personal al servei de les entitats locals.  

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

ACORD 

Primer.- Autoritzar a la treballadora municipal senyora Yolanda Olivella i Sarrión la 

compatibilitat per a l’exercici de l’activitat privada d’administrativa per compte aliè, 

en els termes i condicions que consten en la seva sol·licitud. L’activitat privada no 

podrà estar relacionada amb les activitats que porti a cap l’entitat on presta els serveis 

la treballadora. S’exceptua d’aquesta prohibició les activitats particulars que 

s’exerceixin en virtut d’un dret legalment reconegut i que realitzin per a si els 

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

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

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

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

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

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

interessos contraris a la Corporació de la que depèn. 

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

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

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

normativa vigent sobre incompatibilitats. 

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

l’Ajuntament. 

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

 

En el torn d’intervencions es produeixen els que en síntesi s’exposen a continuació: 

 

El regidor Sr. Marcos Pérez explica la proposta d’acord. 

 

La regidors Sra. Anna Baqués pregunta quina és la jornada laboral de la treballadora a 

l’Ajuntament, per quant al parer del seu grup municipal és diferent si es tracta de 

jornades complertes o parcials. 

 

La secretària-interventora respon la pregunta tot matisant que la treballadora realitza 

una jornada a l’Ajuntament de setze hores setmanals. 

 

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

UNANIMITAT.  

 

 

3.- Modificar el cartipàs municipal, pel que fa al règim de sessions del ple de la 

Corporació.  

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

qual, literalment diu: 

 

“Vist que en la sessió extraordinària celebrada pel Ple de la Corporació del dia 17 de 

juny  de 2015 es va adoptar, entre altres, el règim de celebració de les sessions 

plenàries, acordant-se la seva celebració, amb caràcter ordinari, el primer dilluns no 

festiu dels mesos senars, en el Saló de Sessions de l'Ajuntament o lloc habilitat a l'efecte, 

a les 21.00 hores. 
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Vist que les Comissions informatives es celebren els dimecres de la setmana anterior a 

la celebració de la sessió plenària, per acord del Ple municipal pres en sessió del 17 de 

juny de 2015. 

Vist que segons l’article 80.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 

s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 

Locals, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, entre la convocatòria i la 

celebració de la sessió no podran transcórrer menys de dos dies hàbils. 

Vist l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu 

Comú de las Administracions Públiques, i el seu article 30.2, on es disposa que, quan els 

terminis s’assenyalin per dies, s’entén que aquests són hàbils, excloent-se del còmput 

els dissabtes, els diumenges i els declarats festius. 

Per tot això, aquesta Alcaldia, de conformitat amb el que disposa l'article 38 del 

Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat 

per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en concordança amb l'article 46.2.a) 

de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, proposa al Ple 

de la Corporació l’adopció dels següents  

 

ACORDS: 

 

Primer.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació, que es convocaran 

amb caràcter ordinari, tindran lloc el primer dimecres no festiu dels mesos senars, en el 

Saló de Sessions de l'Ajuntament o lloc habilitat a l'efecte, a les 21.00 hores. 

 

Segon.- Facultar el senyor Alcalde per suspendre la celebració del Ple ordinari 

corresponents a períodes de vacances, quan això no menyscabi la gestió dels 

assumptes municipals, així com per posposar o avançar la celebració de les 

esmentades sessions ordinàries del Ple, dins del mateix mes de la celebració, quan el 

dia fixat sigui festiu, o es trobi inclòs en un període de vacances. 

 

Tercer.- Comunicar aquest acord a tots els Regidors i als caps dels diferents Serveis 

Municipals, per al seu coneixement i efectes.” 

 

En el torn d’intervencions es produeixen els que en síntesi s’exposen a continuació: 

 

L’Alcalde explica la proposta d’acord i manifesta que seria convenient i favorable 

avançar l’hora dels plens a les 20,00 del vespre, per tal d’afavorir la conciliació de la 

vida personal i familiar dels regidors i del personal de l’Ajuntament. 

 

El regidor Sr. Marcos Pérez manifesta que està d’acord amb que els Plens es celebrin 

dimecres i li és indiferent el règim horari. 

 

La regidora Sra. Carme Riba manifesta que a ella personalment li resultaria molt 

complicat poder assistir a les reunions plenàries si es celebren a les 20,00 hores, vist que 

està treballant. Que com a molt d’hora podria arribar a les 20,30 hores. 
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La regidora Sra. Anna Baqués manifesta que el seu grup és favorable a avançar els 

horaris del plens i dels actes en general, en pro de la conciliació de la vida laboral i 

familiar, però que entén que un canvi brusc pot ser complicat i proposa anar-ho 

parlant per tal que de cara a un futur, per exemple pel proper mandat, tots els horaris 

s’avancin (Plens, Comissions, etc.)  

 

L’Alcalde diu que es deixi doncs la proposta d’acord tal i com està redactada i que es 

tracti aquest assumpte a la Comissió de Poble. 

 

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

UNANIMITAT.  

 

 

4.- Donar compte de les xifres del padró d’habitants a data 1 de gener de 2016. 

“Atès l’ofici tramès en data 17 de novembre de 2016 (Rg. Entrada 3138/2016, 

23/11/2016), en el qual l’Institut Nacional d’Estadística (INE) manifesta la seva proposta 

de xifra de població a 1 de gener de 2016, segons la informació especificada en 

l’Apartat X de la Resolució de 25 d’octubre de 2005, amb un total de 2.997 habitants. 

Atès la conveniència d’aprovar la xifra resultant de la gestió anual del padró municipal 

d’habitants pel que fa a la situació existent a 1r gener de 2016. 

Atès que s’han finalitzat els treballs de gestió d’errors i de comprovació dels fitxers 

lliurats per INE. 

Es dóna compte al ple que per la Unitat d’Estadística de la Diputació de Barcelona 

s’ha procedit a confeccionar el resum numèric de les revisions del padró municipal 

d’habitants a 1 de gener de 2016, els quals es consideren correctes, i que representa 

que el municipi de Subirats tenia en aquesta data el nombre de 2.997 habitants.” 

 

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

plenària. 

RELACIÓ DE DECRETS  

417/2016 17/11/2016 Adquisició d’un aparell de bomba de 

calor/aire fred per a la deixalleria municipal 

 Territori 

418/2016 17/11/2016 Contractació del servei  per l’elaboració de 

la memòria valorada per a la sol·licitud de 

subvenció del tractament de vegetació de la 

franja de protecció d’incendis de 

l’Urb.Casablanca 

 Territori 

419/2016 18/11/2016 Contractació de serveis per dur a terme la fira 

del Subirats Tasta’l 2016 

 Poble 



6 

 

420/2016 21/11/2016 Adquisició d’un taulell de bàsquet i de dues 

planxes de reposició per al camp de futbol St 

Pau 

 Poble 

421/2016 22/11/2016 Encarregar lloguer de camió amb elevador 

per a col·locació decoració nadalenca 

 Territori 

422/2016 23/11/2016 Comunicació d’obres Pere Capellades Ràfols 128/2016 Territori 

423/2016 23/11/2016 Contractar l’adquisició d’il·luminació per a 

decoració nadalenca 

 Territori 

424/2016 23/11/2016 Aprovar el pla de seguretat i salut de les obres 

de consolidació estructural bàsica de la Torre 

del Telègraf 

 Territori 

425/2016 25/11/2016 Resolució d’al.legacions sres. Albert Vendrell i 

Laura Becerra 

 Secretaria 

426/2016 25/11/2016 Convocatòria Junta de Govern 30/11/2016  secretaria 

427/2016 28/11/2016 Aprovacio Factures  Intervenció 

428/2016 30/11/2016 Sol·licitud subvenció manteniment de franges 

de protecció de la Urb. Casablanca 

 Territori 

429/2016 30/11/2016 Aprovacio factura  Intervenció 

 

430/2016 01/12/2016 Comunicació d’obres Josep Pujadó Ambros  132/2016 Territori 

431/2016 01/12/2016 Comunicació d’obres Pere Cánovas Romero 135/2016 Territori 

432/2016 02/12/2016 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut per al 

manteniment de parcel·les municipals a la 

Urbanització Muntanya Rodona 

 Territori 

433/2016 02/12/2016 Contractació  de serveis per dur a terme la 

Fira del Tió i de Santa Llúcia de Lavern 

 Poble 

434/2016 05/12/2016 Convocatòria Comissió informativa 

d’Urbanisme 14-12-2016 

 Secretaria 

435/2016 05/12/2016 Convocatòria Comissió informativa d’Hisenda 

14-12-2016 

 Secretaria 

436/2016 07/12/2016 Bestreta comissió de reis Ca l’Avi, Can Batista i 

Can Cartró 

 Secretaria 

437/2016 07/12/2016 Bestreta comissió reis Sant Pau d’Ordal  Secretaria 
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438/2016 12/12/2016 Aprovacio Factures  Intervencio 

439/2016 12/12/2016 Baixes d’ofici al padró municipal  Padró 

440/2016 13/12/2016 Compra de 24 sacs de pinso per a gats  Territori 

441/2016 14/12/2016 Aprovacio factures  Intervenció 

442/2016 15/12/2016 Convocatòria sessió extraordinària del Ple de 

la Corporació 19 de desembre de 2016 

 sercretaria 

443/2016 16/12/2016 Comunicació d’obres Pere Capellades Ràfols 138/2016 Territori 

444/2016 16/12/2016 Ampliació horaria a la tècnica educadora 

Elisabet Miró Barajas 

 poble 

445/2016 16/12/2016 Ratificació procediment protecció legalitat 

urbanística polígon 39 parcel·les 20, 23 i 25 

 Territori 

446/2016 19/12/2016 Nomina desembre + Paga Extra  intervenció 

447/2016 20/12/2016 Comunicació d’obres Isabel Martí Domingo 137/2016 Territori 

448/2016 21/12/2016 Devolució ingrés indegut al Banc Santander  Intervenció 

449/2016 22/12/2016 Comunicació d’obres Montserrat Vendrell 

Massana 

139/2016 Territori 

450/2016 23/12/2016 Convocatòria Junta de Govern 28/12/2016  secretaria 

451/2016 27/12/2016 Aprovar el Pla de seguretat i salut de les obres 

d’urbanització de la placeta adjacent a les 

Escoles de Lavern 

 Territori 

452/2016 27/12/2016 COMPRA material 

  

 Intervenció 

453/2016 27/12/2016 Aprovacio factures  Intervenció 

 

454/2016 28/12/2016 Convocatòria urgent i extraordinària del Ple 

de la Corpració de 29/12/2016 

 secretaria 

455/2016 29/12/2016 Adquisició de 80 sacs de sal  Territori 
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456/2016 29/12/2016 Aprovacio factures  Intervenció 

457/2016 31/12/2016 Aprovació factures  Intervenció 

458/2016 31/12/2016 Aprovació factures  Intervenció 

     

Núm.  Data Resum Expedien

t 

Àrea 

1/2017 04/01/2017 Concedir i abonar bestreta Sr. JSA  Intervenció 

2/2017 10/01/2017 Contractació temporal Sra. Gemma Martí per 

substitució de la Sra. Teresa Esteve 

Personal Poble 

3/2017 11/01/2017 Adquisició de 2 m³ de formigó HM-20-B-20-II  Territori 

4/2017 12/01/2017 Contractació pòlissa CIA Reale per tractor 

matricula: E6118BCV 

  Secretria 

5/2017 13/01/2017 Aprovar el projecte de “Consolidació 

estructural de la Torre del Telègraf d’Ordal, 

fase 2” 

 Territori 

6/2017 13/01/2017 Comunicació d’obres Susana Huertas 

Montero 

113/2016 Territori 

7/2017 13/01/2017 Comunicació d’obres Jessica Vendrell Rigual 115/2016 Territori 

8/2017 13/01/2017 Comunicació d’obres Manuel Huertas 

Rodríguez 

116/2016 Territori 

9/2017 13/01/2017 Convocatòria Junta de Govern Local 

18/01/17 

 Secretria 

10/2017 13/01/2017 Donar per desistida la comunicació d’obres 

realitzada per Montserrat Vendrell Massana 

139/2016 Territori 

11/2017 13/01/2017 Nomenament Director d’obres i 

Coordinadora Seguretat Projecte “Renovació 

xarxa aigua Av. Zona Esportiva Lavern” 

 Territori 

12/2017 13/01/2017 Aprovar el pla de seguretat i salut de les obres 

de Renov. de Xarxa aigua Av. Zona Esportiva 

 Territori 

13/2017 17/01/2017 Contractació laboral temporal Marta Mestre  Secretaria 

14/2017 17/01/2017 Nomenament de Director d’obres per obres 

de “Renovació xarxa aigua C/Les Escoles” 

 Territori 

15/2017 17/01/2017 Aprovar el pla de seguretat i salut de les obres 

de Renov de xarxa aigua C/ Escoles (Lavern) 

 Territori 

16/2017 17/01/2017 Aprovar el pla de seguretat i salut de les obres 

de Ref. edifici antigues escoles Ordal. 1ª Fase 

 Territori 
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17/2017 19/01/2017 Convocatòria sessió ordinària del Ple de la 

Corporació 25 de gener de 2017 

 secretaria 

 

 

6.- Precs i preguntes 

 

La regidora Sra. Montserrat Garcia realitza els següents precs i preguntes: 

 

- Demana que es posi un pas de vianants al creuament que hi ha direcció a les 

escoles, per tal que quedi ben senyalitzat per quant per allà hi passen molt 

nens. 

 

- Pregunta per la pista de Can Rosell, doncs va haver-hi el compromís de 

presentar-ho i no s’ha fet.  

o L’Alcalde respon que no el tenen, que tan sols hi ha un esborrany. Que 

s’ha cobrat una part però no s’està complint. Que no ha funcionat.  

 

- Manifesta que quan es tingui el projecte de la Diputació de Sant Pau, que es 

faci una exposició pública pels veïns del municipi. 

o L’Alcalde informa que la Diputació ha dit verbalment que abans de final 

d’any es tindrà. Diu que sembla ser que licitarà l’obra la pròpia 

Diputació. 

 

- Que s’afegeixi a algun projecte una rotonda als 3 pins perquè es un punt 

conflictiu pel trànsit.  

o L’Alcalde diu que si es vol demanar es demanarà.  

 

- La regidora felicita per la redacció del projecte de Lavern. Pregunta si la 

rotonda donarà solució a l’entrada i sortida de l’estació. 

o L’Alcalde diu que no, diu que li sembla que és per entrar i sortir amb tres 

carrils.  

 

- Manifesta que hi ha pendent una visita a les vivendes d’Ordal. 

o La regidora Sra. Àngels Pinyol proposa el dimecres vinent a les 17,00 

hores. 

 

- Per últim la regidora agraeix la bona fe que hi ha hagut al donar-lis accés als 

decrets d’Alcaldia. 

 

 

La regidora Sra. Anna Baqués realitza les següents preguntes: 

 

- Pregunta si es pot canviar el sistema del contenidor del Roc de Lavern. Que 

entén que porta a porta potser és molt difícil però sí mirar alguna alternativa. 

o El regidor Sr. Llorenç Ros diu que es mirarà algun sistema similar a un que 

s’utilitza molt al País Basc de punts concentrats.  

 

- Demana si es poden apagar ja els llums de Nadal col·locats per l’Ajuntament al 

municipi. 

o L’Alcalde i el regidor Sr. Ros reconeixen que encara es troben oberts per 

una mala previsió d’ells i que efectivament s’apagaran. 
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- Esmenta la normativa de soroll del municipi doncs diu que es va quedar que es 

faria una trobada. 

o El regidor Sr. Llorenç Ros diu que hi ha un mapa de soroll del municipi i 

l’Alcalde diu que demanarà al tècnic que els hi expliqui. 

 

- Pregunta si hi ha alguna novetat de l’assumpte del Pago. 

o La secretària de l’Ajuntament informa que segons notificació judicial, 

l’expedient s’ha elevat al Jutge per a dictar pronunciament. 

 

- En quant al tema de Lavern, manifesta que al seu grup els hi ha arribat 

informació per part de terceres persones i que agrairien que la informació els 

arribés directament de l’Ajuntament. Voldrien que se’ls hi permetés participar 

en els projectes, assistir a les trobades amb veïns, etc. Tenir en definitiva més 

participació i informació que els hi permetés també poder crear-se una idea 

correcte i extensa dels assumptes que alhora els hi permetés decidir els seu vot 

quan es plantegin als plens. Tenir doncs informació a temps per una qüestió de 

participació i de transparència.  

o L’Alcalde diu que a l’última reunió tan sols hi havia un membre de la 

CUP. Que l’Ajuntament només està fent alienacions i rasants. Que els 

veïns s’han reunit vàries vegades i que tot i la voluntat dels veïns, el 

planejament està per sobre i no es pot contradir. L’Alcalde explica la 

situació puntual d’alguns veïns afectats. Acaba dient que el tècnic 

explicarà la situació en la propera Comissió de Territori i que farà mirar 

quin dia està prevista la propera reunió demanada pels veïns per tal de 

veure si es pot convocar als regidors de l’oposició, doncs hi ha reunions 

de veïns que s’han celebrat sense l’assistència de l’Ajuntament.  

  

 

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

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

 

 

L’alcalde,       la secretària-interventora  


