
1 

 

 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS 

DEL DIA 4 D’OCTUBRE DE 2017 
           

Núm. 7/2017 
 

 
A Subirats, essent les vint-i-una hores i deu minuts del dia quatre d’octubre 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 
Carles Morgades Àguila 

Marcos Pérez López 
Anna Baqués Capellades (s’incorpora a la sessió a les 21:33 hores) 

 Anna Rosinés Cueto 
Montserrat García Pájaro 

Carme Riba Ferrer 
  

 
Excusa la seva assistència el regidor Amar Cantí Mallofré.  

 
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 5 de juliol de 2017. 

2.- Aprovar la modificació pressupostària 7/2017. 

3.- Aprovar l’increment global de l’1 % de les retribucions del personal de l’Ajuntament 
de Subirats.  

4.- Aprovar les Contribucions Especials corresponents a les obres d’urbanització del 
carrer Hostalets de Cantallops. 

5.- Aprovar l’expedient de contractació de la instal·lació de gespa artificial al camp 
de futbol de Can Cartró. 



2 

 

6.- Aprovar la relació de béns i drets afectats per l’execució de les obres del Projecte 
d’adaptació dels espais per a possibilitar el gir d’un bus de 12 m a l’extrem del camí 
d’accés a Can Batista des de la carretera C-243a. 

7.- Aprovar inicialment el nou text del Pla especial en sòl no urbanitzable PE-snu 25 
“Taller Valldeperas”. 

8.- Aprovar el calendari de festes locals per a l'any 2018. 

9.- Moció per a garantir l’accés de persones amb mobilitat adaptada a transports 
públics. 

10 .- Moció de rebuig als atemptats de Barcelona i Cambrils. 

11.- Donar compte al Ple dels decrets dictats per l’alcalde des de la darrera sessió 
plenària, des del núm. 289 fins al núm. 401, ambdós inclosos. 

12.- Precs i preguntes. 

 
 
1.- Aprovar l’acta de la sessió ordinària del dia 5 de juliol de 2017. 

Després de posar-la en consideració dels assistents a la sessió, les regidores Sra. 
Montserrat Garcia i Anna Rosinés fan les següents observacions: 

 
La Sra. Montserrat Garcia demana consti en acta la manifestació que va fer l’Alcalde 

referent a que aquest any el manteniment del municipi no s’havia fet del tot bé i ningú 
copiaria el seu model de gestió. 

La Sra. Anna Rosinés demana consti en acta que quan es va debatre la proposta 
d’aprovar les festes locals el seu grup va mostrar indignació perquè el punt, com cada 
any, arriba al ple i les dates no són correctes i s’està, sota el seu punt de vista, 
debatent molta estona sobre un tema pel que no seria necessari dedicar-hi tanta 
estona. També varen fer constar que es  va proposar treballar sobre la possibilitat 
d'obrir l'ajuntament el 12 d'octubre i el 6 de desembre i des de l'equip de govern no 
s'ha fet cap proposta. 

Tots els regidors aproven per unanimitat introduir aquestes correccions al redactat de 
l’acta del dia 5 de juliol, i la mateixa s’aprova per unanimitat.  

 

2.- Aprovar la modificació pressupostària 7/2017. 

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, per 
les quals 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. 
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Vista la Memòria de l'Alcalde 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 81/2017, de data 7 de setembre 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 a la 
Comissió informativa d’hisenda dictamini sobre els següents,  
 

ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la proposta de modificació pressupostària número 7/2017 
en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit,  que tot seguit es 
detalla: 
 

SSUUPPLLEEMMEENNTTSS  DDEE  CCRREEDDIITT   

115511  1122000044  RReettrriibbuucciioonnss  bbààssiiqquueess  --  CC22  7744,,0000  

331122  1122000044  RReettrriibbuucciioonnss  bbààssiiqquueess  --  CC22  7744,,0000  

992200  1122000044  RReettrriibbuucciioonnss  bbààssiiqquueess  --  CC22  337733,,0000  

113300  1122000055  RReettrriibbuucciioonnss  bbààssiiqquueess  7777,,0000  

113300  1122000066  TTrriieennnniiss  1111,,0000  

11553322  1122000066  TTrriieennnniiss  115544,,0000  

331122  1122000066  TTrriieennnniiss  5577,,0000  

332233  1122000066  TTrriieennnniiss  559988,,0000  

992200  1122000066  TTrriieennnniiss  11..775599,,0000  

113300  1122110000  CCoommpplleemmeenntt  ddee  ddeessttíí  4433,,0000  

115511  1122110000  CCoommpplleemmeenntt  ddee  ddeessttíí  112277,,0000  

331122  1122110000  CCoommpplleemmeenntt  ddee  ddeessttíí  5555,,0000  

992200  1122110000  CCoommpplleemmeenntt  ddee  ddeessttíí  1100..222200,,0000  
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113300  1122110011  CCoommpplleemmeenntt  eessppeeccííffiicc    6677,,0000  

115511  1122110011  CCoommpplleemmeenntt  eessppeeccííffiicc    220011,,0000  

331122  1122110011  CCoommpplleemmeenntt  eessppeeccííffiicc    6611,,0000  

992200  1122110011  CCoommpplleemmeenntt  eessppeeccííffiicc    2255..004444,,0000  

113300  1155000000  PPrroodduuccttiivviittaatt  22,,0000  

331122  1155000000  PPrroodduuccttiivviittaatt  33,,0000  

332233  1155000000  PPrroodduuccttiivviittaatt  334400,,0000  

992200  1155000000  PPrroodduuccttiivviittaatt  889911,,0000  

11553322  1155110000  GGrraattiiffiiccaacciioonnss  11..112299,,0000  

331122  1155110000  GGrraattiiffiiccaacciioonnss  770000,,0000  

113300  1155111166  GGrraattiiffiiccaacciioonnss  220066,,0000  

11553322  1155111166  GGrraattiiffiiccaacciioonnss  660044,,0000  

113300  1166000000  SSeegguurreettaatt  SSoocciiaall  227733,,0000  

115511  1166000000  SSeegguurreettaatt  SSoocciiaall  11..772222,,0000  

117711  1166000000  SSeegguurreettaatt  SSoocciiaall  887711,,0000  

991122  1166000000  SSeegguurreettaatt  SSoocciiaall  11..992200,,0000  

115511  2211220000  EEddiiffiicciiss  ii  aallttrreess  ccoonnssttrruucccciioonnss  55..000000,,0000  

332233  2211220000  EEddiiffiicciiss  ii  aallttrreess  ccoonnssttrruucccciioonnss  --    eessccoolleess  33..000000,,0000  

332233  2211220011  EEddiiffiicciiss  ii  aallttrreess  ccoonnssttrruucccciioonnss  --    llllaarrss  33..000000,,0000  

334422  2211220000  MMaanntteenniimmeenntt  zzoonneess  eessppoorrttiivveess  44..000000,,0000  

113300  2222110044  VVeessttuuaarrii  33..000000,,0000  

992200  2222660033  CCaannoonnss  ppuubblliiccaacciioonnss  33..000000,,0000  

223311  2222660066  AAccttiivviittaattss  iigguuaallttaatt  ddee  ggèènneerree  11..000000,,0000  

443322  2222660077  AAccttiivviittaattss  ttuurrííssttiiqquueess  11..000000,,0000  

334411  2222661111  AAccttiivviittaattss  eessppoorrttiivveess  22..887700,,0000  

115511  2222770022  EEssttuuddiiss,,  pprroojjeecctteess  ii  vvaalloorraacciioonnss  2255..000000,,0000  

334411  4466550000  CCoonnvveennii  ddiinnaammiittzzaaddoorr  eessppoorrttiiuu  660000,,0000  
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334411  6633550000  CCoommpprraa  mmoobbiilliiaarrii  eessppoorrttiiuu  11..440000,,0000  

TToottaall  SSuupplleemmeennttss  110000..552266,,0000  

CCRREEDDIITTSS  EEXXTTRRAAOORRDDIINNAARRIISS  

223311  2222770000  AApprrooppaatt  aa  llaa  ddiivveerrssiittaatt  33..000000,,0000  

223311  2222770022  NNeetteejjaa  llllaarrss  --  sseerrvveeiiss  ssoocciiaallss  1144..990000,,0000  

116655  6633000011  IInnsstt..  ssootteerrrraaddaa  llíínniiaa  bb..  TTeennssiióó  PPççaa    LLaavveerrnn    1122..000000,,0000  

117722  6633000011  UUrrbb..  ccoommppll,,  DDeeppuurraaddoorraa  CCaannttaallllooppss  7744..662200,,0000  

332233  6633330000  RReeppoossiicciióó,,  iinnssttaall..  aaiirree  ccoonnddiicciioonnaatt  eessccoollaa  11..220000,,0000  

333388  7788001177  SSuubbvv..  CCeennttrree  ccuullttuurraall  CCaann  CCaarrttrróó  11..448888,,3300  

TToottaall  CCrrèèddiittss  EExxttrraaoorrddiinnaarriiss  110077..220088,,3300  

TTOOTTAALL  CCRREEDDIITTSS  EEXXTTRRAA..  II  SSUUPPLLEEMMEENNTTSS  DDEE  CCRREEDDIITT  220077..773344,,3300  

FFIINNAANNCCIIAACCIIÓÓ  

AA))  MMIINNOORRAACCIIOO  SSAALLDDOOSS  PPAARRTTIIDDEESS  

992200  1122000011  RReettrriibbuucciioonnss  bbààssiiqquueess  AA22  559988,,0000  

11553322  1122110011  CCoommpplleemmeenntt  ddee  ddeessttíí  88..000000,,0000  

11553322  1133000000  RReettrriibbuucciioonnss  bbààssiiqquueess  1177..337733,,0000  

332233  1133000000  RReettrriibbuucciioonnss  bbààssiiqquueess  llaabboorraall  ffiixx  22..557799,,0000  

332233  1133110000  llaabboorraall  eevveennttuuaall  33..000000,,0000  

334411  1133110000  llaabboorraall  eevveennttuuaall  --  ssooccoorrrriisstteess  22..222200,,0000  

115511  1155000000  PPrroodduuccttiivviittaatt  11..223366,,0000  

992200  1155110000  GGrraattiiffiiccaacciioonnss  22..663399,,0000  

11553322  1166000000  SSeegguurreettaatt  SSoocciiaall  1155..223311,,0000  
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334411  1166000000  SSeegguurreettaatt  SSoocciiaall  665500,,0000  

11553322  2222110000  eenneerrggiiaa  eellèèccttrriiccaa  vviiaa  ppúúbblliiccaa  1188..669955,,0000  

991122  2222660033  DDeessppeesseess  ddee  ffuunncciioonnaammeenntt  eexxttrraaoorrddiinnaarrii  55..448888,,3300  

334411  2222661122  AAddqquuiissiicciióó  ddee  ttrrooffeeuuss  11..440000,,0000  

223311  4488000033  PPrroojjeeccttee  aapprrooppaatt  aa  llaa  ddiivveerrssiittaatt  33..000000,,0000  

992299  5500000000  FFoonnss  ddee  ccoonnttiinnggèènncciiaa    66..000000,,0000  

TToottaall  MMiinnoorraacciióó  ssaallddooss  ppaarrttiiddeess  8888..110099,,3300  

BB))  MMAAJJOORRSS  IINNGGRREESSSSOOSS  

3355000000  CCCCEEEE  44..884455,,0000  

4455008800  IICCSSSS  88..990000,,0000  

4466110011  DDiippuuttaacciióó  eennsseennyyaammeenntt  1100..000000,,0000  

4466112211  DDiippuuttaacciióó  aapprrooppaa''tt  aa  llaa  ddiivveerrssiittaatt  11..000000,,0000  

4455000000  GGeenneerraalliittaatt,,  aaddmm..  ggeenneerraall  1122..000000,,0000  

4466220000  AAjjuunnttaammeennttss  11..110055,,0000  

    7766111111  DDiippuuttaacciióó  oobbrreess  ccoommppll..  ddeeppuurraaddoorraa  5522..559933,,0000  

TToottaall  MMaajjoorrss  IInnggrreessssooss  9900..444433,,0000  

CC))  RREEMMAANNEENNTT  DDEE  TTRREESSOORREERRIIAA  

    8877000000  RRoommaanneenntt  ddee  TTrreessoorreerriiaa  ddeessppeesseess  ggeenneerraallss  2299..118822,,0000  

TToottaall  RReemmaanneenntt  ddee  TTrreessoorreerriiaa  2299..118822,,0000  

TTOOTTAALL  FFIINNAANNCCIIAACCIIÓÓ  220077..773344,,3300  

 
 
 
 
 
SEGON.- Sotmetre l’expedient a exposició pública pel termini de quinze dies hàbils,   
mitjançant anunci en el BOP i en el tauler d’edictes d’aquesta Casa Consistorial, i un 
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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. 
 

TORN INTERVENCIOSN: 

 
En el torn d’intervencions es produeixen les que, en síntesi, tot seguit es relacionen: 

 
El regidor Marcos Pérez explica la proposta. 

 
La regidora Montserrat Garcia manifesta que aquest pressupost no és el seu i que el 

seu grup s’ha anat abstenint en les modificacions de crèdit però vol veuen que hi ha 
partides ridícules. Esperen que de cara al nou pressupost puguin fer aportacions i 

aquestes es tinguin en compte. 
 

 
 

Un cop 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 PDeCAT i PSC, i TRES 
ABSTENCIONS dels grup d’ERC i APS-CUP 
 

3.- Aprovar l’increment global de l’1 % de les retribucions del personal 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 les Corporacions locals han de reflectir anualment en els seus pressupostos la 

quantia de les retribucions del seu personal funcionari i laboral en els termes previstos a 
la legislació bàsica sobre la funció pública (art. 21.1 de la llei de l’Estatut Bàsic de 

l’Empleat Públic). 

Atès que els increments de les retribucions del personal funcionari, que també es fa 

extensiva al seu personal laboral, tal i com preveu la normativa bàsica de funció 
pública no suposaran, en cap cas, un increment de la massa salarial superior als límits 

fixats anualment a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat (art. 21.2 de la llei de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic). 

Atès que el règim de retribucions del personal funcionari al servei dels ens locals es 

regula a l’article 93 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local (LRBRL), i al capítol III del títol II del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, 

que aprova el text refós de la llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TRLEBEP). 

Atès que el règim de retribucions del personal laboral al servei dels ens locals es regula 
a l’article 27 del TRLEBEP. 

Atès que l’article 18.dos de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2017, d’aplicació a les corporacions locals en virtut de l’article 18 ú, 
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lletra c) del mateix text legal, determina: L'any 2017, les retribucions del personal al 
servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior a l'1 per 

cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2016, en termes d'homogeneïtat per 
als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a 

l'antiguitat d'aquest. 

Atès que l’article 18.quatre estableix: La massa salarial del personal laboral, que 
s'incrementarà en el percentatge màxim previst en l'apartat dos d'aquest article, està 

integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials i les despeses d'acció 
social meritades per aquest personal en l'any anterior, en termes d'homogeneïtat per 

als dos períodes objecte de comparació. 

Vist l’acord del Ple municipal de l’Ajuntament de Subirats pres en sessió ordinària del 
dia 27 de juliol de 2015, pel qual s’acorda que totes les quantitats referents a les 

retribucions dels regidors en règim de dedicació parcial (no hi ha cap regidor amb 
règim de dedicació absoluta), així com les assignacions econòmiques als regidors 

sense dedicació per a la seva assistència efectiva als òrgans col·legiats dels que formin 
part, així com la dotació econòmica per als grups municipals, seran objecte 

d’automàtica actualització amb efectes del dia 1 de gener de cada any natural en 
funció d’allò que estableixi per a les retribucions del personal de l’Administració local la 

Llei de pressupostos generals de l’Estat, 

Vist el càlcul estimatori fet pels serveis econòmics de la Corporació en el qual 

manifesta: Si es considera l’augment salarial màxim de l’1 % que permet la llei, a nivell 
de tota la plantilla de l’Ajuntament de Subirats, el cost de massa salarial per a l’any 

2017 es veuria incrementat aproximadament en: 6.935,68 euros a nivell de salaris, 
2.079,12 euros a nivell de seguretat social: .9.014,00 euros en total. En aquest càlcul s’ha 

considerat els efectes retroactius de l’1 % a data 1 de gener de 2017, i les situacions i 
canvis laborals fins a 30 de juny de 2017, el que no es pot preveure són futures 

situacions.  

Vista l’existència de consignació pressupostària suficient en el pressupost de 2017.  

Vist el que disposa la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per 
a l’any 2017. 

Per tot l’exposat, es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents 

ACORDS: 

Primer.- Aprovar un increment global de l'1 % de les retribucions del personal laboral i 
funcionari de l’Ajuntament de Subirats amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 

2017. 

Segon.- Renunciar, i per tant no aplicar, l’increment de l’1% corresponent a l’any 2017 

de les retribucions dels regidors amb dedicació, de les assignacions dels regidors sense 
dedicació i de la dotació econòmica dels grups municipals, increment que es 

contemplava en l’acord del Ple municipal de l’Ajuntament de Subirats pres en sessió 
ordinària del dia 27 de juliol de 2015. 
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Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació 
municipal.” 

 

TORN INTERVENCIOSN: 
 

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 Gracia diu que estan totalment d’acord i especialment pel que 
fa a la renúncia a l’increment per part dels regidors.  

 
 

VOTACIÓ: 
 

Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i la mateixa 
s’aprova per UNANIMITAT 
 

 

4.- Aprovar les Contribucions Especials corresponents a les obres d’urbanització del 
carrer Hostalets de Cantallops. 

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

qual, literalment diu: 
 

“L’Ajuntament portarà a terme l’obra “Urbanització del carrer Hostalets de Cantallops” 
amb un pressupost d’execució d’obra de 43.976,75 €. 

Per al finançament de les obres descrites l’ajuntament compta amb recursos propis, 

amb una subvenció de la Diputació de Barcelona i es vol aplicar contribucions 
especials als veïns directament afectats sobre el cost que efectivament suporti el 

Consistori. 

El criteri adoptat en els últims anys és repercutir el 22% del cost global de l’obra i els 
mòdul de repartiment, d’acord amb el tècnic municipal són els següents: 

a) Un 70% del cost en funció del percentatge d’edificabilitat de la seva finca 
sobre el total edificable del sector, i 

b) Un 30% del cos en funció de  la longitud de façana de cada finca sobre el total 
del sector. 

El pressupost municipal s’ha modificat inicialment per preveure el correcte 

finançament d’aquesta obra. 

Vista la normativa local que regula les contribucions especials, articles 28 a 37 del Text 
Refós de la Llei d’Hisendes Locals. 
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Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Aprovar la imposició i ordenació de contribucions especials per al 
finançament de l’obra “Urbanització del carrer Hostalets de Cantallops”, d’acord amb 

allò que regula el Text Refós de la Llei d’Hisendes Local i l’Ordenança Fiscal núm. 22. 

Segon.- L’ordenació de les contribucions especials es realitza en funció de les següents 
dades: 

Honoraris tècnics........................................  3.200,00€ 

Cost obra................................................... 43.976,75€ 

Despesa Total............................................ 47.176,75€ 

Subvenció Diba......................................... 25.150,69€ 

Despesa municipal.....................................22.026,06€ 

Ajuntament................................................17.180,33€ 

CCEE Veïns...................................................4.845,73€ 

Tercer.- Aprovar la base imposable de 4.845,73€ que correspon al 22% del cost total 
suportat pel municipi calculat d’acord amb allò que regula l’article 31 del TRLHL. 

Quart.- Aprovar la relació de subjectes passius amb indicació de les quotes provisionals 

a satisfer que tot seguit es relaciona: 

Ref.Cad
. 

Subject
e Passiu 

Emplaçament Volum 70%/m3 Metres 
lineals 

30%/ml Quota 
total 

9904801 PMT Hostalets, 1,3,7,9 6.860,12 2.260,99 45,55 2.225,03 4.486,02€ 

9904802 MRY Hostalets, 5 491,15 161,88 4,05 197,83 359,71€ 

 

Cinquè.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
durant el termini d’un mes a l’efecte que els interessats puguin presentar al·legacions 

i/o reclamacions en contra en defensa dels seus drets i interessos. 

Sisè.- Delegar a la Junta de Govern local el possible fraccionament del pagament 
total de les quotes resultants. 

Setè.- Notificar individualment als subjectes passius les quotes provisionals a fi efecte 

que en el termini d’un mes puguin presentar al·legacions o reclamacions en contra, i 
es puguin constituir, si així ho creuen oportú, en Associació Administrativa de 

Contribuents d’acord amb allò que regulen els articles 36 i 37 del text Refós de la Llei 
d’Hisendes Locals.” 
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TORN INTERVENCIOSN: 
 

En el torn d’intervencions es produeixen les que, en síntesi, tot seguit es relacionen: 
 

L’Alcalde explica la proposta d’acord.  
 

 
VOTACIÓ 

 
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i la mateixa 
s’aprova per UNANIMITAT.  
 

 

5.- Aprovar l’expedient de contractació de la instal·lació de gespa artificial al camp 
de futbol de Can Cartró. 

 

Quan es comença el debat d’aquesta proposta s’incorpora a la sessió la regidora 
Anna Baqués.  

 

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

 

“Vist l’informe tècnic obrant a l’expedient de data 13 de setembre de 2017, en el qual es 
justifica la necessitat de contractar l’execució de les obres d’instal·lació de gespa artificial 

al camp de futbol municipal de Can Cartró de Subirats.  

Vist que el projecte d’obres es va aprovar inicialment per la Junta de Govern Local en 
sessió del dia 16 de novembre de 2016, i fou sotmès a exposició pública estant 

actualment aprovat definitivament. 

Vist que en l’informe tècnic assenyalat es motiva la necessitat de tramitar l’expedient 
de contractació per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa i 

diversos criteris d’adjudicació.  

Atès l’informe de la secretària-interventora núm. 83/2017 de 13 de setembre de 2017, 

sobre el plec de clàusules administratives particulars i de fiscalització de l’expedient, 
observant que es tracta d’una despesa plurianual que s’estén als exercicis 2017 i 2018, 

essent d’aplicació el que es disposa en l’article 174 del Text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.  

Vist que es disposa de crèdit adequat i suficient per a l’anualitat 2017 en el pressupost 

municipal vigent per a poder licitar l’obra, concretament en l’aplicació pressupostària 
171-61900 Camp de Futbol de Can Cartró. 
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Vist el que s’estableix en la disposició addicional 2a de TRLCSP, en quant a la 
competència dels alcaldes i als presidents de les entitats com a òrgan de contractació 

respecte als contractes d ’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis 
públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import 

no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis 
milions d ’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a 

quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el 
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la 

quantia assenyalada. 
 

Vist que l’import del contracte no supera els 10% dels recursos ordinaris del Pressupost de 
l’Ajuntament de Subirats, no obstant, i vist que es tracta d’una despesa plurianual, 

l’Alcalde-President de la Corporació proposa al Ple municipal adopti els següents: 
 

ACORDS: 

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, tramitació 

ordinària, amb més d’un criteri d’adjudicació, de les obres d’instal·lació de gespa 
artificial al camp de futbol municipal de Can Cartró de Subirats 

Segon.- Aprovar la despesa caràcter plurianual inherent a la contractació, que 
s’estendrà a l’exercici 2017 i 2018, amb els següents imports i percentatges, aprovant la 

despesa corresponent a l’exercici 2017 amb càrrec a l’aplicació pressupostària 171-
61900 Camp de Futbol de Can Cartró, del pressupost municipal vigent.  

 

PRESSUPOST DE DESPESES 

EXERCICI IMPORT % D'EXECUCIÓ 

2017 78.557,00  € 50 % 

2018 78.557,00 € 50 % 

TOTAL 157.114,00  € 100,00% 

 

Tanmateix, s’acorda el compromís d’incorporar i dotar en el pressupost de 2018, el crèdit 

adequat i necessari inherent a aquesta contractació, per import de 78.557 euros. 

Tercer.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir la 

contractació, que s’adjunta al final d’aquest acord com a Annex 1. 

Quart.- Delegar en la Junta de Govern Local les competències que li puguin 
correspondre al Ple com a òrgan de contractació, expressament totes les actuacions 

necessàries per a la tramitació i execució d’aquests acords, inclosos els de rectificació 
i/o esmena per possibles error materials, si es donés el cas, i, més concretament, per 
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efectuar el requeriment de documentació establert a l’article 151.2 del TRLCSP, així com 
l’adjudicació, excepte aquelles que, en el seu cas, estigui expressament prohibida la 

seva delegació.  

Cinquè.- Publicar la delegació de funcions en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, sens perjudici que la delegació tingui efectes des del dia següent a 

l’adopció d’aquest acords.” 

 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR LA 
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ AMB GESPA ARTIFICIAL I ADEQUACIÓ 
DE L’ENTORN DEL CAMP DE FUTBOL DEL NUCLI DE CAN CARTRÓ, AL MUNICIPI DE SUBIRATS 

 

1.  Definició de l'objecte del contracte  

És objecte del present Plec la contractació promoguda per l’Ajuntament de Subirats 
de les obres corresponents a la pavimentació amb gespa artificial i adequació de 

l’entorn del camp de futbol de Can Cartró, del municipi de Subirats. 

El Codi CPV és el 45212200-8 

 
2) Necessitat i idoneïtat del contracte 
 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte i la 

justificació del procediment i dels criteris d’adjudicació estan acreditats a l’expedient.  
 

S’acorda no dividir el contracte en lots, per quan atesa les característiques de l’obra, 
resulta més adient i també econòmica la seva licitació sense aquesta divisió.  

 
 

3) Perfil del contractant 
 

Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a 
la seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d’altres mitjans de 

publicitat, aquest Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al que es tindrà 
accés segons les especificacions que es regulen a la pàgina web “www.subirats.cat.” 

 
 

4) Pressupost de licitació 

 

El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 129.845,74 
euros, més el 21 % d’IVA, que ascendeix a la quantitat de 27.267,61 euros, donant un 

total de 157.113,35 euros. 
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Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació, 
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. 

 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no 

admetent-ne cap prova d'insuficiència. 

 

El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia 129.845,74 euros (IVA exclòs). 

 
5) Finançament i aplicacions pressupostàries  
 
La present despesa es configura amb caràcter plurianual atenent al seu termini de 

durada i per estar prevista la seva execució durant els exercicis 2017 i 2018. 
 

El pagament de les quantitats corresponents al pressupost del contracte s'abonarà en 
dos anualitats corresponents als anys 2017 i 2018. 

 
L'execució plurianual de l'obra així com el seu finançament queda inicialment 

establerta de la següent manera 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

EXERCICI IMPORT % D'EXECUCIÓ 

2017 78.557,00  € 50 % 

2018 78.557,00 € 50 % 

TOTAL 157.114,00  € 100,00% 

 

L'import s'abonarà amb càrrec a l’aplicació 171-61900 Camp de Futbol Can 

Cartró, del vigent Pressupost Municipal; existint crèdit suficient fins a l'import aprovat per 
l'Ajuntament, quedant acreditada la plena disponibilitat dels fons que permeten 

finançar el contracte. 

En conseqüència amb el caràcter plurianual de la inversió i els compromisos de 

despesa per a exercicis futurs, la Corporació assumeix el compromís d'incloure en  el 
pressupost de l’exercici 2018 l'import corresponent a aquesta anualitat, tret que 

s'anticipés el finançament previst, en aquest cas s'incorporaria al Pressupost de l'any 
corresponent mitjançant l'oportuna modificació pressupostària i reajustament 

d'anualitats. 

 
6) Termini d’execució  
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El contracte tindrà un termini d’execució de 7 SETMANES (35 DIES HÀBILS) a comptar 
des de la data de signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 

 
No s’admet cap pròrroga.  

 

7) Tramitació de l’expedient  i procediment d’adjudicació 

La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert, tramitació ordinària, 
en el qual tot empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa 

tota negociació dels termes del contracte, d'acord amb l'article 157 del Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 

de novembre. 
 

El contracte no està subjecte a regulació harmonitzada i es durà a terme amb mesures 
de gestió eficient en la tramitació, segons Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de 

mesures urgents en matèria de contractació pública.  
 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més 
avantatjosa s'atendrà a diversos criteris d’adjudicació, de conformitat amb l'article 150 

i 157 a 161 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial 
decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

 

8) Import màxim de les despeses de publicitat 
 
L’import màxim de les despeses de publicitat de la licitació en diaris oficials, que en el 

seu cas es generin, i que haurà d’abonar el contractista, serà de 600,00 euros.  

 

9) Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions  

Les ofertes es presentaran a l'Ajuntament de Subirats amb domicili a la Plaça de 

l’Ajuntament, s/n, 08739 de Sant Pau d’Ordal (Alt Penedès), amb telèfon 938993011 i 
fax 938994811, en horari de dilluns a divendres laborables de 9:00 a 14:00 hores, dins del 

termini de VINT-I-SIS (26) dies naturals a partir de l'endemà al de publicació de l'anunci 
de licitació en el Perfil de contractant. 

 
També es podran presentar per correu administratiu, d’acord amb el procediment 

establert a l’article 16.4.b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.  

 
En el supòsit que s’enviïn per correu administratiu, s’haurà de justificar la data i hora 

d’imposició de l’enviament en l’oficina de Correus i anunciar a l’òrgan de 
contractació la remissió de la mateixa per mitjà de tèlex, fax, telegrama, o correu 

electrònic a l’adreça subirats@diba.cat, el mateix dia de la seva presentació i sempre 
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abans de què finalitzi la data i l’hora (14:00 h) de presentació de les ofertes, tot 
adjuntant còpia de la Instància de presentació segellada pel funcionari de correus.  

 
Sense la concurrència d’ambdós requisits no serà admesa la documentació si és 

rebuda per l’òrgan de contractació amb posterioritat a la data i hora d’acabament 
del termini assenyalat per a la presentació de les ofertes. Transcorreguts 10 dies naturals 

des de la data esmentada sense haver-se rebut la documentació, la proposició no 
serà admesa en cap cas. 

 
Cada licitador no podrà presentar més d'una proposició. Tampoc podrà subscriure 

cap proposta en unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurés en 
més d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió 

de totes les propostes per ell subscrites. 
 

La presentació d'una proposició suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari 
de les clàusules del present Plec. 

 
Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en TRES sobres tancats, 

signats pel licitador i amb indicació del domicili a l'efecte de notificacions, en els quals 
es farà constar la denominació del sobre i la llegenda «Proposició per licitar a la 

contractació ..............................................». La denominació dels sobres és la següent: 
 

- Sobre «A»: Documentació Administrativa. 
- Sobre «B»: Documentació tècnica relativa a criteris d’adjudicació que depenen 

d’un judici de valor. 
- Sobre «C»: Proposició Econòmica i Documentació Quantificable de Forma 

Automàtica 
 
Els documents a incloure en cada sobre hauran de ser originals o còpies autenticades, 
conforme a la Legislació en vigor. 

 
Dins de cada sobre, s'inclouran els següents documents així com una relació 

numerada dels mateixos: 

 

SOBRE «A» 

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 

 
 

a) Declaració Responsable del licitador indicativa del compliment de les 
condicions establertes legalment per contractar amb l'Administració, que es 

presentarà conforme al model que s’adjunta per Annex 1 al present Plec. 
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Alternativament a la declaració responsable, es podrà presentar el Document 
Europeu Únic (en endavant DEUC), d’acord amb l’article 4 del Decret Llei 3/2016, de 

31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. 

 

b) Altres declaracions: 
 

1. En el supòsit que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal, 

haurà de presentar una declaració manifestant aquest extrem amb indicació dels 
noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com 

l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de 
resultar adjudicataris. 

2. En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes hauran de 
presentar una declaració sobre el grup empresarial a què pertanyen, amb 

indicació de les empreses que la composen. 
3. En el supòsit que concorri exempció d’IVA, el licitador haurà de presentar 

declaració de què es troba exempt, el motiu i que són vigents les circumstàncies 
que donaren lloc a la dita exempció. 

4. En el supòsit que es tracti d’empresa estrangera, el licitador haurà de 
presentar declaració de sotmetiment a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals 

espanyols. 

 
 

Les condicions establertes legalment per a contractar han de complir-se abans de la 
finalització del termini de presentació de proposicions, d’acord amb l’article 146.5 

TRLCSP. 
 

En qualsevol cas els licitadors s’obliguen a aportar en qualsevol moment abans de la 
proposta d’adjudicació tota la documentació exigida quan els hi sigui requerida. 

 

SOBRE «B» 

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA RELATIVA A CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUE DEPENEN D’UN 
JUDICI DE VALOR  

 

Ha de contenir la memòria tècnica constructiva amb la informació i documentació 

necessària que permeti aplicar els criteris que es fixen en la clàusula 11 d’aquest plec. 

 

SOBRE «C» 

PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE DE FORMA 
AUTOMÀTICA. 
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Proposició econòmica. Es presentarà conforme al model que s’adjunta per 
Annex 2 al present Plec. 
 

ADVERTIMENT: La documentació que contenen els sobres A i B  no pot incloure cap 
informació que permeti conèixer el contingut del sobre relatiu a la proposició econòmica 
(sobre C). L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació. 

 
 

10) Acreditació de l’aptitud per a contractar i solvència 
 

El moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i solvència 
exigits per a contractar amb l'Administració serà el de la finalització del termini de 

presentació de les proposicions. 
 

Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin culpables en prohibicions 

per contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o 
professional. 

 
La capacitat d'obrar de l'empresari s'acreditarà: 

 
a. Dels empresaris que fossin persones jurídiques mitjançant l'escriptura o 

document de constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en els quals 
constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament 

inscrits, si escau, en el Registre públic que correspongui, segons el tipus de 
persona jurídica que es tracti. 

b. Dels empresaris que fossin persona físiques mitjançant fotocòpia del 
Document Nacional d'Identitat i acreditació d'estar donat d'Alta en l'Impost 

d'Activitats Econòmiques en l'epígraf corresponent. 
c. Dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats membres de la 

Unió Europea per la seva inscripció en el registre procedent d'acord amb la 
legislació de l'Estat on estan establerts, o mitjançant la presentació d'una 

declaració jurada o un certificat, en els termes que s'estableixin 
reglamentàriament, d'acord amb les disposicions comunitàries d'aplicació. 

d. Dels altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica 
Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular en 

l'àmbit territorial de la qual radiqui el domicili de l'empresa. 
 

 

Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència  

 

• Solvència econòmica i financera: La solvència econòmica de l’empresari s’haurà 

d’acreditar pel mitjà següent:  
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En relació a la solvència econòmica i financera, caldrà acreditar un volum anual de 
negocis que referit a l’any de major volum de negoci dels tres últims conclosos ha de ser 

almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte (això és 194.768,61 euros). En 
cas que la data de creació o d’inici d’activitat de l’empresa licitadora sigui inferior a un 

any, el requeriment serà proporcional.  

El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà dels seus 
comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit al 

Registre, i en cas contrari pels que disposi el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. 
Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil han d’acreditar el seu volum 

anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel 
Registre Mercantil.  

 

• Solvència professional o tècnica: La solvència tècnica de l’empresari s’haurà 
d’acreditar per tots els mitjans següents:  

 
1. Caldrà acreditar haver realitzat correctament, en els últims 10 anys, un mínim 

de 5 obres de característiques similars a l’objecte del present contracte. A 
aquests efectes en la relació s’haurà d’incloure l’ import, dates i el destinatari, 

públic o privat, d’aquests. Els treballs efectuats s’han d’acreditar mitjançant 
certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una 

entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant 
un certificat expedit per aquest subjecte privat o, si manca aquest certificat, 

mitjançant una declaració de l’empresari. És requisit mínim que l’import anual 
acumulat de l’any de més execució sigui igual o superior al 70 % del valor 

estimat del contracte (això és, 90.892,02 euros). 

2. També caldrà aportar una declaració indicant les titulacions acadèmiques i 
professionals, així com l'experiència dels empresaris i del personal de direcció 

de l'empresa, i especialment, del personal responsable de l'execució de les 
obres. El requisit tècnic mínim per a l'execució de les obres serà: un cap d'obra, 

un responsable d'instal·lacions i un responsable de seguretat i salut. 
 

 Nom Titulació acadèmica 

Cap d'obra   

Responsable d'instal·lacions   

Responsable de Seguretat i Salut   

 
 

Alternativament, els licitadors podran acreditar la seva solvència econòmica i financera, i 
tècnica o professional mitjançant l’acreditació de classificació vigent corresponent.  

Tanmateix, d’acord amb l’article 64.2 del TRLCSP, l’empresari ha de fer constar el 

compromís exprés i escrit de dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans 
personals o materials suficients. Aquest compromís s’haurà de presentar en el moment 
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d’acreditar la solvència, i s'integrarà en el contracte i tindrà caràcter d'obligació 
essencial als efectes previstos a l'article 223.f) (Resolució del contracte) del TRLCSP, o 

penalitats, d'acord amb el que assenyala l’article 212.1 del TRLCSP (Execució 
defectuosa o demora), pel cas que s'incompleixi per l'adjudicatari. 

 
 

11) Criteris de valoració d’ofertes 

D’acord amb l’apartat 1r. de l’article 150 del TRLCSP, per a la valoració de les 
proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa, es tindran 

en compte els següents criteris: 

 

Criteris quantificables de forma automàtica  (SOBRE C) (TOTAL 75 punts): 

Baixa econòmica.                                         fins a un màxim de 50 punts 
Millores característiques tècniques de la gespa.             fins a un màxim de 20 punts 

Millora del termini de garantia.                           fins a un màxim de 5 punts 

 
Criteris que depenen d’un judici de valor (SOBRE B) (TOTAL 25 punts): 

Memòria tècnica constructiva.                 fins a un màxim de 25 punts 

 

CRITERIS: 

1.-  Baixa econòmica.                                      fins a un màxim de 50 punts 

 
Criteris econòmics, fins a  un màxim de 50 punts. Formular la millor oferta econòmica. 

En cap cas es consideraran les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació. Es 
valorarà utilitzant la formula següent:   

 
 

 
                        P  

 
On: 

 
P són punts obtinguts, arrodonits a 1 decimal, a l’aplicar un descompte sobre el preu 

base. El valor màxim que es pot assolir és de 50 punts. 
D és el valor, decimal (arrodonit a dos decimals) i positiu, corresponent al percentatge de 

la baixa sobre el preu de contracte. 
 

 

2.-  Memòria tècnica constructiva.                 fins a un màxim de 25 punts 
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Es valorarà la idoneïtat de la proposta d'execució de les obres que presentin els 
participants en la licitació. L'esmentada proposta haurà de fer-se des d'un acurat 

coneixement de l’obra i de les característiques del seu emplaçament. Inclourà els 
següents aspectes: 

 
- Planificació (Diagrama de Gannt) amb el pla de treball detallat per al conjunt 

de les obres projectades........(5 punts) 
- Descripció, anàlisi i concatenació dels diferents processos constructius i la 

previsió de les estratègies, mitjans humans i materials a disposició del contracte 
per garantir la bona execució i la qualitat dels resultats......(5 punts) 

 
També es valorarà la idoneïtat de la proposta d'implantació de les obres que presentin 

els participants en la licitació. Es valoraran les previsions de l'empresa respecte dels 
mitjans organitzatius, l'ordenació dels espais, les afeccions en la mobilitat, l'arribada i la 

retirada dels efectius, l'horari de treball, els sorolls, les molèsties i, en definitiva, les 
mesures a prendre per a la reducció dels efectes negatius de l'obra sobre l'entorn així 

com la resolució d’incidències i imprevistos que puguin sorgir durant les obres.....(15 
punts) 

 
 

3.-  Millores característiques tècniques de la gespa.            fins a un màxim de 20 punts 

 

3.1. Certificat FIFA 2 estrelles de la gespa ofertada              5 punts 

Es valorarà amb 5 punts la proposta d’instal·lar una gespa artificial que hagi tingut el 

certificat FIFA 2 STAR. Per obtenir aquesta puntuació caldrà aportar; una mostra de 
dimensions aproximades 25 x 15 cm degudament etiquetada, la fitxa de característiques 

tècniques d'aquesta i el certificat d’assaig de laboratori acreditat i reconegut segons 
criteris de qualitat FIFA RECOMMENDED que acrediti que la gespa ofertada hagi assolit el 

grau de certificació FIFA 2 estrelles. 

Les propostes que no aportin tota la documentació sol·licitada no seran valorades. 

 

3.2. Millora de qualitat de les característiques tècniques de la gespa fins a 15 punts 

Es valorarà la millora de les característiques tècniques del paviment esportiu de gespa 
artificial ofertat i contemplat al projecte executiu que caldrà redactar. Aquesta 

valoració es realitzarà a partir de quatre característiques tècniques de la gespa que es 
detallen en el quadre adjunt.  

Per tal de poder garantir aquests paràmetre caldrà presentar declaració responsable 

signada per el contractista on s’asseguri la veracitat de les dades aportades a partir 
de la presentació de la taula següent indicant els valors assolits amb la gespa artificial 

ofertada: 

Paràmetre de Qualitat Valors de projecte       Valors ofertats PUNTUACIÓ 
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( mínims ) pels licitadors 

Espessor de la fibra ≥ 450 µm 
.........................    

µm 
Fins a 5,00 punts 

Densitat de la fibra ≥ 12.900 Decitex 
...................   

Decitex 
Fins a 5,00 punts 

Núm. de puntades ≥ 120 / ml 
.......... puntades / 

ml 
Fins a 5,00 punts 

 

També caldrà aportar de la gespa ofertada; una mostra de dimensions aproximades 

25x15 cm degudament etiquetada, una fitxa tècnica i el/s certificats de qualitat, on es 
detallin de manera clara els valors (expressats amb el mateix tipus d’unitats) dels 

diferents paràmetres a avaluar. 
 

La gespa artificial que presenti un valor superior en els diferents paràmetres obtindrà la 
màxima puntuació (15 punts) per a cadascun d’ells. Les altres propostes rebran una 

puntuació proporcional en funció dels seus valors. 

Les propostes que no aportin tota la documentació sol·licitada no seran valorades. 

 

4.-  Millora del termini de garantia.                          fins a un màxim de 5 punts 

 
Es valorarà l’augment del termini de garantia amb 2,5 punts per cada any de més que 

ofereixin per sobre del termini previst al present plec, fins a 5 punts.  
 

 

Anys de garantia 

obligatoris 

Anys  s'ofereix 

d'ampliació 

Total d'anys    

garantia 
PUNTUACIÓ 

3 1 4 2,5 punts 

3 2 5 5 punts 

 
 

 
12) Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions 

En cas d’igualtat de proposicions més avantatjoses des del punt de vista dels criteris 

objectius d’adjudicació, s’adjudicarà el contracte a la proposició que resulti d’aplicar 
els següents criteris de preferència: 

1er) A favor de les proposicions presentades per empreses que en el moment 
d’acreditar la seva solvència tècnica tinguin en la seva plantilla un número de 

treballadors amb discapacitats superior al 2% i en funció del percentatge. 

2on) A favor de la proposició que comprengui l’oferta econòmica més baixa. 
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3er) En cas de seguir persistint l’empat després d’aplicar tots els criteris precedents, es 
decidirà l’adjudicació, entre elles, per sorteig. 

 

13) Variants    
 

Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants. 
 

 
14) Proposicions anormals o desproporcionades   

 

Es considerarà que l'oferta conté valors anormals o desproporcionats sempre que el 
preu per a l’execució del contracte estigui inclòs dintre de les previsions efectuades 

per a les subhastes a l’art. 85 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que 
s’aprova el Reglament general de contractes de les administracions públiques. 

 
15) Garantia provisional 
 
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que 

disposa l’article 103 TRLCSP. 
 

 
16) Mesa de contractació 

 
La Mesa de contractació, d'acord amb l'establert en el punt 10 de la Disposició 

Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat 
pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en relació amb l'article 21.2 del 

Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic estarà presidida per un 

membre de la Corporació o un funcionari de la mateixa i actuarà com a Secretari un 
funcionari de la Corporació. Formaran part d'ella, almenys quatre vocals, entre els 

quals estarà el Secretari o, si escau, el titular de l'òrgan que tingui atribuïda la funció 
d'assessorament jurídic, i l'Interventor. 

 
Conformen la Mesa de contractació els següents membres: 

 
- L’Alcalde o persona en qui delegui, que actuarà com a President de la mesa. 

- La secretària-interventora de l’Ajuntament, com a Vocal o persona en qui delegui, 
- El regidor d’esports, com a Vocal, o persona en qui delegui, 

- L’arquitecta tècnica de l’Ajuntament, com a vocal, o persona en qui delegui, 
- L’auxiliar administrativa de l’àrea de territori, com a vocal, o persona en qui 

delegui. 
 

Actuarà com a Secretari de la Taula, amb veu i sense vot, un funcionari de la 
Corporació. 
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17) Prerrogatives de l’Administració  

 
L'òrgan de contractació, de conformitat amb l'article 210 del Text Refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, ostenta les següents prerrogatives: 

 
a) Interpretació del contracte. 

b) Resolució dels dubtes que ofereixi el seu compliment. 
c) Modificació del contracte per raons d'interès públic. 

d) Acordar la resolució del contracte i determinar els efectes d'aquesta. 
 

En tot cas es donarà audiència al contractista, havent de seguir-se els tràmits previstos 
en l'article 211 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel 

Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre 
 

 
18.) Obertura de proposicions 
 
La Mesa de Contractació, un cop constituïda, procedirà a l’obertura en primer lloc del 

sobre A procedint a examinar i qualificar la documentació continguda en el mateix 
sobre, i acordarà l’admissió dels licitadors, la documentació dels quals estigui 

completa i reuneixi els requisits exigits.  
 

Si la Mesa observés defectes o errors materials esmenables en la documentació 
presentada, podrà concedir, si ho creu convenient, un termini no superior a tres dies 

hàbils perquè el licitador esmeni l’error. La no presentació del document donarà lloc a 
l’exclusió del licitador.  

 
Posteriorment, procedirà a l’obertura i examen dels sobres B i C, fins a formular la 

corresponent proposta d’adjudicació.  
 

El lloc, dia i hora de l’obertura dels sobres B i C en sessió pública s’anunciarà en el perfil 
del contractant de l’Ajuntament de Subirats. Mitjançant aquesta previsió queden 

automàticament convidats tots els licitadors a l’acte d’obertura, no convidant-se a 
ningú individualment.  

 
 

19). Requeriment de documentació 
 

L’òrgan de contractació classificarà, per ordre decreixent, les proposicions presentades i 
que no hagin estat declarades desproporcionades o anormals, i requerirà el licitador que 

hagi presentat l’oferta  més avantatjosa perquè, dins del termini de deu (10) dies hàbils, a 
comptar del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti: 
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a) La documentació especificada en la declaració responsable presentada en el 
moment de licitar, assenyalada com Annex 1; o documentació especificada en el DEUC 

si s’ha optat per la seva presentació, així com el compromís exprés i escrit de dedicar o 
adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials suficients. 

b) Documentació justificativa d’haver constituït una garantia definitiva equivalent a un 

5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA. 

De conformitat amb el que estableix l’article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig, 
de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat i Empreses 

Classificades de l’Estat (ROLECE), les empreses inscrites en aquest Registre no han 
d’aportar els documents i les dades que hi figuren. En aquest cas s’haurà d’acompanyar 

una declaració responsable en que es manifesti que les circumstàncies reflectides en el 
certificat no han experimentat variació. 

Si no s’até adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el 
licitador ha retirat la seva oferta, i es procedirà a demanar la mateixa documentació al 

licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 

Una vegada el licitador hagi presentat la documentació esmentada en la clàusula 
anterior, l’òrgan de contractació adjudicarà el contracte. Aquesta adjudicació es 

notificarà als licitadors i es publicarà en el perfil del contractant. 

 
 

20) Garantia definitiva 
 

La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa, serà la corresponent al 5% del import 

d’adjudicació, IVA exclòs. 
 

Aquesta garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes: 
 

a) En efectiu o en valors de Deute Públic, amb subjecció, en cada cas, a les 
condicions establertes en les normes de desenvolupament d'aquesta Llei. L'efectiu i els 

certificats d'immobilització dels valors anotats es dipositaran en la Caixa General de 
Dipòsits o en les seves sucursals enquadrades en les Delegacions d'Economia i Hisenda, 

o en les Caixes o establiments públics equivalents de les Comunitats Autònomes o 
Entitats locals contractants davant les quals hagin de fer efecte, en la forma i amb les 

condicions que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin.  
 

b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes 
de desenvolupament d'aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes d'estalvis, 

cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia 
recíproca autoritzats per operar a Espanya, que haurà de dipositar-se en els 

establiments assenyalats en la lletra a) anterior. 
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c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució, celebrat en la forma i 
condicions que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin, amb una 

entitat asseguradora autoritzada per operar en el ram. El certificat de l'assegurança 
haurà de lliurar-se en els establiments assenyalats en la lletra a anterior. 

 
La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el venciment del 

termini de garantia i compliment satisfactòriament el contracte. 
 

L'acreditació de la constitució de la garantia podrà fer-se mitjançant mitjans 
electrònics. 

 
 
21) Drets i obligacions de les parts 
 
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les 
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual 

i la normativa aplicable. 

 

22) Modificació del contracte 
 

El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la 
forma prevista en el Títol V del Llibre I del TRLCSP, d’acord amb l’article 219 del dit text 

legal.  

 

23) Règim de pagament 
 
La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions d’obra als 

efectes de pagament, el qual es realitzarà dins del termini que fixi la normativa vigent, 
a comptar des de l'entrada de la corresponent factura al Registre de Factures de 

l’Ajuntament de Subirats, prèvia conformitat dels Serveis Tècnics municipals, sens 
perjudici que se li pugui exigir la presentació dels TC1 i TC2 del personal destinat a 

l’execució del contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent del 
compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social. 

 

24) Revisió de preus 
 

Per la modalitat del contracte i la seva durada, no s’admet ni s’aplicarà la revisió de 
preus. 

 
25) Causes de resolució 
 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 223 i 237 del 

TRLCSP, les següents: 
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- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per 

contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 60 del TRLCSP o als 
presents plecs durant l’execució del contracte, quan a criteri de la Diputació de 

Barcelona/Organisme puguin derivar-se perjudicis per al interès públic. 
 

- El incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que 
disposa la clàusula següent, referida a les penalitzacions. 

 
- La no presentació, per part del contractista, del Pla de seguretat i salut en el Treball 

dins del termini establert en la clàusula 2.6 d’aquest Plec; així com la no realització 
de les esmenes que, per raó de defectes o omissions se li facin avinents dins del 

termini que estableix la mateixa clàusula. 
 

 
26) Penalitzacions  
 
Cas que l’Ajuntament de Subirats opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al 

contractista les penalitzacions següents: 
 

� per el incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà: 
 

� una penalització diària en la proporció de 0,20 per cada 1.000 euros del preu 
del contracte. 

 
� Pel compliment defectuós de la prestació, per el incompliment dels compromisos o 

de les condicions especials d’execució i/o per el incompliment parcial de 
l’execució de les prestacions definides al contracte, s’imposarà una penalitat de 

fins al 10 % sobre el pressupost del contracte, que haurà de ser proporcional al grau 
d’incompliment.    

 
 

27) Termini de recepció de les prestacions del contracte 
 

Executades les obres el contractista ho comunicarà per escrit a l’ajuntament, d’acord 
amb el que es preveu en aquest plec, procedint-se a la recepció de les obres 

mitjançant un acta, que signaran el tècnic director de l’obra, el facultatiu representant 
de la Corporació i el contractista acompanyant del seu facultatiu, si ho creu oportú. 

En el supòsit que el director de les mateixes considerés que les obres o les prestacions 

no es troben en estat de ser rebudes, ho farà constar en acta aixecada a l’efecte 
amb manifestació expressa de les raons que ho motiven, dels defectes observats i de 

les instruccions necessàries, tot assenyalant un termini per a corregir-los, podent el 
contractista exercir el dret de fer constar igualment les observacions o reclamacions 

que consideri escaients. Si transcorregut el termini concedit, el contractista no hagués 
esmenat els defectes trobats, podrà concedir-se’l un nou termini improrrogable o 

declarar resolt el contracte. 
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Transcorregut un mes de l’aixecament de l’acta sense que la Corporació hagi dictat la 
resolució pertinent, s’entendran desestimades les observacions o reclamacions que 

hagi formulat el contractista. 

D’existir defectes reparables en l’acabament de les obres que no evitin el seu ús, 
podran rebre les mateixes per la Corporació, fent-se constar en l’acta de recepció 

aquests defectes, que hauran d’ésser reparats pel contractista durant el termini de 
garantia. 

Que la Corporació, sense haver verificat la recepció de les obres conforme el que es 

preveu en aquesta clàusula, es possessionés de fet de les mateixes o procedís a la seva 
posada en ús o ocupació efectiva, transcorregut un any, es tindran per rebudes les 

obres a tots els efectes a partir de la data en que es van produir aquelles 
circumstàncies. 

 
28) Termini de garantia del contracte 
 
Es fixa un termini mínim de garantia de 3 anys a comptar des de la data de recepció 

i/o conformitat de la prestació contractada, o el que hagi ofert l’empresa 
adjudicatària, en els termes del que es disposa a la clàusula 11 d’aquest plec. 

 
Sense perjudici de l’obligació de manteniment la gespa durant els 3 primers anys o els 

que hagi ofert l’empresa adjudicatària, el contractista durant el temps de garantia 
ofert al contracte respondrà de la qualitat dels treballs realitzats i dels materials 

emprats i serà responsable, a càrrec seu, de la reparació de les possibles deficiències 
en un període màxim de 10 dies a comptar des de la comunicació de la incidència. 

 
El contractista respondrà dels danys o deterioraments que puguin produir-se en l’obra 

durant aquest termini, de no ser que provi que els danys han estat ocasionats pel mal 
ús; en aquests cas, estarà obligat a la seva reparació i tindrà dret al pagament de 

l’import dels treballs que se li encarreguin. 

Transcorregut aquest termini es procedirà a ordenar la cancel·lació o devolució de la 
garantia definitiva corresponent en els termes de l’article 235, apartat 3 de la TRLCSP. 

Si l’obra s’arruïna amb posterioritat al termini de garantia per vicis ocults a la 

construcció, degut a un incompliment del contracte per part del contractista, 
respondrà aquest dels danys causats i perjudicis durant el termini de 15 anys, a 

comptar des de la recepció, sense perjudici de les responsabilitats previstes a la Llei 
38/99, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. 

 
29) Cessió i subcontractació 

El contractista solament podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del 

contracte, mitjançant l’autorització prèvia i expressa de l’Ajuntament de Subirats  i de 
conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 226 del TRLCSP. 
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L’adjudicatari solament podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte, 
mitjançant comunicació prèvia i per escrit a l’Ajuntament del subcontracte a celebrar, 

la qual s’haurà d’autoritzar expressament, i de conformitat amb els requisits 
contemplats a l’article 227 del TRLCSP.  

 

30) Confidencialitat de la informació 

 

D’acord amb l’art 140.2 del TRLCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter 

confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del 

coneixement de la informació de referència.  

De conformitat amb l’art. 140.1 del TRLCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar 

la informació facilitada pels licitadors i designada per aquests com a confidencial. 

En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té 

caràcter confidencial. 

Una vegada presentades les ofertes, i en el procediment subsegüent de negociació, 

l’Ajuntament de Subirats podrà facilitar a tots els licitadors l’import de totes les ofertes 
presentades. 

 
 

31) Risc i ventura  
 
L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, segons el que es 
disposa en l’article 215 del TRLCSP. 

 
 
32) Domicili a efectes de notificacions 
 

Tret de manifestació en contrari per part del contractista, formalitzada per escrit de 
forma fefaent o bé mitjançant compareixença, el domicili del contractista per tal 

d’efectuar tota mena de notificacions i tràmits en relació amb l’expedient de la 
present contractació serà el que figuri en el contracte corresponent. 

 

33) Formalització del contracte 

 

El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 156 del TRLCSP. 

D’acord amb l’article 8 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en 
matèria de contractació pública, l’adjudicatari s’obliga a formalitzar el contracte 

mitjançant document administratiu dins el termini de 5 dies hàbils a comptar des del 
següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació. 
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En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà 
d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte. 

 

34) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals i 
mediambientals del contractista 

El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 

laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d'integració social de les 
persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva d’homes i dones, fiscal, de protecció 

de dades personals i en matèria mediambiental. 

 
35) Assegurances 

El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil 

per un import mínim de 100.000.- euros.  

 

36) Protecció de dades de caràcter personal 

El contractista s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa 

vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les 
contingudes a l'article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 

desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reglament de 
desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21 

de desembre. 

En qualsevol cas, el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i 

suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de 
l'òrgan competent de l’Ajuntament. En el cas que el personal vinculat a l'empresa 

adjudicatària tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter 
personal, l'empresa els exigirà el compliment del deure de secret respecte de les 

dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de 
l'activitat o servei prestat. 

 

37) Règim jurídic de la contractació 
 
Aquest és un contracte d’obres, tal i com estipula l’article 6 del Text refós de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques. Aquest contracte té naturalesa 
administrativa i es regirà pel present Plec de Clàusules administratives particulars i per 

les normes contingudes en: 
 

1.- Directiva 2014/24/EU sobre contractació pública. 
2.- Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació. 
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3.- Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre 

4.- Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre  

5.- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 

30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 

6.- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 

7.- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques, 
8.- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. 
9.- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

10.- Demés normativa que resulti d’aplicació 
 

A més d’aquets Plec, tindrà caràcter contractual els documents següents: 
a) El Plec de prescripcions tècniques 

b) El projecte executiu aprovat 
c) Les millores proposades per l’adjudicatari 

d) El document de formalització del contracte 
 

38) Lloc de prestació dels treballs 

El lloc fixat per a la prestació dels treballs objecte del contracte és el camp de futbol 
del nucli de Can Cartró de Subirats. 

 

39) Programa de treball 

Donades les característiques del contracte, l’adjudicatari té l’obligació de presentar 
un programa de treball. El contractista presentarà dins dels 7 dies següents a la 

signatura de l’acta de replanteig, un programa de treball, que contindrà les 
especificacions establertes a l’article 144 del reglament general de la LCAP, adaptat a 

les característiques de l’obra. 

Les obres s’executaran conforme al projecte, plec de clàusules particulars i sota la 
direcció, control i inspecció de la direcció facultativa. Si el/els tècnic/s municipals 

observessin deficiències en els materials utilitzats a l’obra, ho comunicaran per escrit a 
l’Ajuntament i al contractista que, una vegada escoltat, procedirà a reposar els 

elements afectats, sense perjudici de la sanció econòmica que pot arribar fins al 50% 
dels valors dels materials. 

Abans de l’inici de les obres, el contractista procedirà a la senyalització de la zona 
d’obres mitjançant elements adequats a cada cas i amb rètols que adverteixin de la 

prohibició d’accés al públic a la zona. En el supòsit de mantenir trànsit per la zona, 
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s’assenyalaran i protegiran convenientment els itineraris i s’hi indicaran les restriccions 
que procedeixin en cada cas. 

El contractista serà el responsable del correcte compliment de la senyalització i 

protecció de l’obra, podent el director d’aquestes ordenar la instal·lació de senyals 
complementaris o la modificació dels incorrectament instal·lats. 

El contractista ha de conservar les obres fins al moment de la recepció, responent de 

la vigilància dels terrenys i bens objecte del contracte. 

Així mateix, el contractista està obligat a conservar i a tenir en l’obra, a disposició de la 

Direcció Facultativa, un llibre d’ordres i, en el seu cas un llibre d’incidències on es 
consignaran les visites, incidències i ordres relatives a aquestes, tant d’execució d’obra 

com de seguretat i salut. 

 

40) Direcció i instruccions per a l’execució i compliment del contracte 

La Corporació designarà un director facultatiu de l’obra, que serà representant de la 

mateixa davant del contractista, i dictarà a aquest les instruccions necessàries per la 
normal i eficaç realització de les obres. 

El contractista, si s’escau, disposarà al seu càrrec d’un tècnic qualificat pel replanteig 

de les obres i l’ajustament del projecte a les rasants dels carrers adjacents i als 
accessos dels edificis existents. En tot cas, el contractista designarà un tècnic amb 

titulació adequada, que permanentment estarà adscrit a l’obra en qualitat de cap 
d’obra. 

 

41) Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra 

El director de les obres pot ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisis de materials i 
unitats d’obra que en cada cas resultin pertinents i les despeses que s’originin, seran a 

càrrec del contractista fins el límit de l’u i mig per cent (1,5%) del import del tipus de 
licitació, a més del import que pugui haver estat consignat a tal efecte al projecte 

constructiu. 

 

42) Programa de control de qualitat i Pla de seguretat i salut 

L'empresa adjudicatària haurà d'informar a l'ajuntament de la designació d'un 

responsable tècnic de qualitat i medi ambient de l'obra. Així mateix, haurà de lliurar a 
la direcció facultativa de l'obra un Pla de Control de Qualitat específic per a 

cadascun dels processos de l'obra i temporitzats, d'acord amb l'Estudi de Control de 
Qualitat del corresponent projecte executiu. 

L’adjudicatari haurà de presentar el pla de seguretat i salut en un termini màxim de 7 

dies des de l’adjudicació de l’obra. 



33 

 

El Pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat per aquesta Corporació com requisit 
indispensable per a l’inici de les obres, previ informe favorable que sobre el mateix sigui 

emès pels serveis competents. 

En cas de que el Pla de seguretat i salut sigui informat negativament, es concedirà un 
nou termini, no superior a 5 dies, per tal d’esmenar les deficiències existents. Esgotat 

aquest termini sense haver presentat el Pla o haver-se informat aquest 
desfavorablement, s’acordarà la resolució del contracte per causa imputable a 

l’adjudicatari. 

 

43) Acta de comprovació de replanteig 

Dins un termini no superior a 5 dies hàbils a comptar des del dia següent a la data de 

formalització del contracte, es procedirà en presència del contractista a efectuar la 
comprovació del replanteig i s’estendrà una acta del resultat que serà signada pel 

contractista i per la direcció facultativa de l’obra. 

 

44) Legalització de les instal·lacions 

Una vegada executades les obres i dins del termini del mes que s’estableix per 

formalitzar l’acta de recepció, el contractista estarà obligat a tramitar la legalització de 
les instal·lacions davant dels serveis territorials d’indústria de la Generalitat, la qual cosa 

implica la redacció dels projectes corresponents de legalització de les instal·lacions 
contingudes en el projecte i dirigir-ne l’execució. Les despeses ocasionades per les 

esmentades obligacions de redacció, direcció i legalització (taxes, visats...) són a càrrec 
del contractista i s’entenen, per tant, incloses en el pressupost d’adjudicació. Tots els 

permisos i llicències necessaris per a l’execució de l’obra seran obtinguts per 
l’adjudicatari i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, imposició de servituds 

respecte a organismes de l’Administració i llicències municipals i tributs locals. 

45) Pagament de les despeses, cartells anunciadors i indicadors 

En virtut d’aquesta adjudicació, el contractista restarà obligat al pagament de les 

despeses que es derivin per la instal·lació del/s cartell/s referents a les obres, i de la 
vigilància, tancament d’obra, desviaments del trànsit i altres possibles modificacions de 

la circulació causades per les obres, d’acord amb la direcció facultativa, i altres 
mesures de seguretat, escomeses provisionals, enllumenat de seguretat i qualsevol 

altra necessària per al normal i bon funcionament dels treballs objecte d’aquest plec. 

 

46) Gestió dels residus 

Així mateix, el contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les 

determinacions que es fixin a la llicència municipal sobre la gestió dels residus que generi 
durant l’execució de les obres i, específicament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, 
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assumint, si escau, els costos de gestió, d’acord amb el que disposa el Decret 89/2010, 
de 29 de juny, pel qual s’aprova el programa de gestió de residus de la construcció de 

Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 

Subirats, setembre de 2017 

Pere Pons Vendrell 

Alcalde-President 

 

 

ANNEX 1 

 

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 

_________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a _____________, 
____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________, en representació de l'Entitat 
___________________, amb NIF núm. ___________, a l'efecte de la seva participació en la 

licitació ________________________________, davant ________________________ 

 

DECLARO RESPONSABLEMENT: 

A) Que compleixo (o que l’entitat que represento compleix) tots els requisits legalment 
establerts per contractar amb l’Administració, i amb totes les condicions establertes al 

plec. 

B) Que, en cas de ser proposat com a adjudicatari, em comprometo a presentar en el 
termini de cinc dies hàbils, la següent documentació: 

a) Còpia de l'escriptura o els documents, degudament inscrits en el Registre 

Mercantil o en el que correspongui, on consti la constitució de l'entitat i els 
estatuts per que es regeixi,  i aquella en què consti el darrer objecte social 

vigent, en el que hauran d’estar compreses les prestacions objecte del 
contracte.  

 

b) Fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant, i còpia de l’escriptura 

d’apoderament o nomenament del legal representant. 
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c) Acreditació de l’alta a la matrícula de l’IAE, en l’epígraf que faculta per 
contractar, amb declaració conforme no ha estat donat de baixa de 

l’esmentada matrícula. 
 

d) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb una 

Administració pública que estableix l’article 60 del Text refós de la Llei de 
contractes de les administracions públiques. Es considerarà causa de prohibició 

de contractar amb aquesta Administració local l’existència de deutes de 
naturalesa tributària pendents de pagament en període executiu. 

 

e) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 

f) Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera, tècnica i 

professional, en els termes que es disposen en el Plec de clàusules 
administratives particulars. 

 

g) Documentació acreditativa del compliment del Reial Decret Legislatiu 1/2013, 
de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets 

de las persones amb discapacitat i la seva inclusió social, i de la LO 3/2007, per 
a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes. (Només si els és exigible pel nombre de 

personal. En cas contrari, declaració responsable de no està sotmès a aquesta 
normativa). 

 

C) Que designo a efectes de rebre les comunicacions i notificacions en el procés de 
contractació i, si escau, d’execució del contracte, la següent adreça de correu 

electrònic:................................................... 

 

 (Lloc, data, signatura, i segell)  

 
 
ANNEX 2 
 
 
PROPOSICIÓ ECONÒMICA 
 

 
« _________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a _____________, 

____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________, en representació de l'Entitat 
___________________, amb NIF núm. ___________, assabentat de l'expedient per a la 

contractació de l’obra ......................................................... per procediment obert, 
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diversos criteris d'adjudicació, anunciat en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de 
Subirats, faig constar que conec el Plec que serveix de base al contracte i ho accepto 

íntegrament, prenent part de la licitació i comprometent-me a dur a terme l'objecte 
del contracte per l'import de ................................................. euros, IVA exclòs (La 

quantitat s’haurà d’expressar en lletres i xifres).  
 

L’import de l’IVA, al ............................. %, és de ............. euros (amb lletres i xifres).  
 

  
 

A ____________, ___ de ________ de 2017. 
 

Signatura del candidat, 
 

 
Signat: _________________.». 

 

 

TORN INTERVENCIOSN: 
 

En el torn d’intervencions es produeixen les que, en síntesi, tot seguit es relacionen: 

 

El regidor Marcos Pérez explica la proposta d’acord. Diu que es sotmet al Ple per ser 
l’òrgan competent per aprovar el pressupost municipal i vist que la proposta 
compromet al pressupost e l’any 2018. 

La regidora Montserrat Gracia pregunta si hi ha alguna subvenció, al que l’Alcalde diu 
que a dia d’avui no hi ha res ferm, que no ha sortit encara ni la convocatòria, però els 
hi ha dit que és una actuació subvencionable i que quan surti la línia de subvenció   si 
surt, presentaran el projecte. 

LA regidora Carme Riba diu que lo bo seria que fos per més equips i no sols per un, 
perquè no surt a compte. Si aquí hi ha saturació, poder fer servir també l’altre camp. 

La regidora Montserrat Garcia diu que s’hauria d’explicar bé a la població perquè la 
gent no entén que en un municipi de 3.000 habitants hi hagi dos camps de gespa 
artificial, perquè no és sols la construcció sinó el manteniment d’aquests camps, i veure 
si hi ha capacitat per a fer-ho.  

L’Alcalde diu que com a mínim hi ha 13 equips en funcionament. S’està massificant i 
actualment ja tenen problemes i queixes. Hi havia la possibilitat de posar enllumenat 
per 90.000 euros i jugar als vespres, però de cara a la canalla, i pel cost, es valora més 
favorable l’altra actuació.  

El regidor Carles Morgades diu que és molt més car el manteniment d’un camp de 
sorra que un de gespa.  Ara no es veu perquè el de sorra el manté Can Cartró i no es 
repercuteix a l’Ajuntament. 
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La regidora Montserrat Garcia diu que no sols és la gespa, són moltes més coses el 
manteniment, ruixadors, vestidors, etc. 

La regidora Anna Rosinés diu que el seu grup entén el sentiment de Can Cartró i saben 
que el futbol és viu molt, però la seva pregunta era la mateixa que la d’ERC, i vist que 
ja s’ha respost que no, volien saber què pot passar en els pitjors del casos si no es dóna 
aquesta subvenció, vist que es compromet la partida de l’any vinent. Què passaria si 
s’ha de fer alguna actuació urgent o alguna cosa.  

El Marcos Pérez explica que per l’any 2018 encara quedarien uns 50.000 per inversions, 
a banda del que pugui quedar aquest any de romanent. Per tant, d’entrada no ha 
d’haver-hi cap problema.  No creu pas que es posi en perill ni el pressupost ni les 
inversions de l’any vinent.  

L’Alcalde diu que a nivell de pressupost per aquesta actuació no s’ha de patir, altra 
cosa és que políticament s’estigui d’acord o no.  

La regidora Anna Rosinés diu que saben que hi altres coses a Can Cartró que s’han de 
fer, molt més petites o necessàries com posar senyals, o tanques, i donaran la seva 
abstenció a canvi que es facin aquestes actuacions.  

 

VOTACIONS: 

Un cop 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 PDeCAT i PSC, i QUATRE 
ABSTENCIONS dels grup d’ERC i APS-CUP. 
 
 
 
6.- Aprovar la relació de béns i drets afectats per l’execució de les obres del Projecte 
d’adaptació dels espais per a possibilitar el gir d’un bus de 12 m a l’extrem del camí 
d’accés a Can Batista des de la carretera C-243a. 
 
 

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

 

“Vista la necessitat d’arranjar el camí d’accés principal al poble de Can Batista, per tal 

de fer més segura la circulació de vehicles pel camí de titularitat municipal i possibilitar el 
gir de vehicles autobús o altres de longitud considerable sense necessitat de transitar per 

l’interior de la població. 

Vist que l’Ajuntament de Subirats ha estat beneficiari d’un ajut de 78.645,00 € en el marc 
de les Meses de concertació 2016-2019 de la Diputació de Barcelona. 

Vist que ha estat redactat per l’enginyeria Immobles i Terrenys XXI, S.L. la redacció de dos 

projectes executius relacionats amb l’actuació, els quals foren aprovats inicialment per 
la Junta de Govern Local en sessió del dia 30 de novembre de 2016, foren exposats al 
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públic durant 30 dies sense que es presentessin al·legacions ni reclamacions, i resultaren 
aprovats definitivament i publicats en el DOGC com en el BOPB. 

Vist que amb posterioritat a la seva aprovació definitiva s’ha detectat que en el projecte 

d’adaptació dels espais per a possibilitar el gir d’un bus de 12 m a l’extrem del camí 
d’accés a Can Batista manca la relació detallada de béns i drets afectats per 

l’actuació,  per quant una part de l’obra s’executa en terreny de propietat privada, 
concretament sobre 344,37 m2. 

Vist que els propietaris de la porció de terreny afectada han autoritzat expressament i 

per escrit l’execució d’aquesta obra d’acord amb el projecte aprovat, tal i com consta 
documentalment acreditat a l’expedient. 

Vist que d’acord amb l’article 31 posat en relació amb l’article 37 i següents del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 

de juny, els projectes d’obres que comporten l’ocupació i, si s’escau, l’expropiació dels 
terrenys han de contenir una relació detallada de béns i drets afectats i la competència 

per a la seva aprovació correspon al Ple municipal.  

Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 1 d’agost de 2017. 

Vista la relació de béns i drets afectats que s’ha d’incorporar per annex al projecte 
d’obra.  

Vist l’establert per l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i l’article 235.2 del Decret Legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal de règim local de 
Catalunya, en quant al procediment a seguir per a l’aprovació dels projectes d’obres 

locals. 

Vista la delegació feta a la Junta de Govern Local per l’Alcalde-President mitjançant 
Decret 97/2015, de 17 de juny de 2015, per l’aprovació de projectes d’obres. 

Per tot l’exposat anteriorment, es proposa al Ple municipal adopti els següents  

ACORDS:  

Primer.- Ratificar l’acord d’aprovació del Projecte executiu d’adaptació dels espais 
per a possibilitar el gir d’un bus de 12 m a l’extrem del camí d’accés a Can Batista des 

de la carretera C-243a, redactat per Immobles i Terrenys XXI, S.L. amb un pressupost 
per contracte de 29.646,09 € (IVA inclòs), adoptat per la Junta de Govern Local de 

l’Ajuntament de Subirats en sessió del dia 30 de novembre de 2016. 

Segon.- Aprovar la relació detallada de béns i drets incorporada al projecte d’obra 
assenyalat, relació que conté les dades a què fa referència l’article 31 del ROAS, una 

de les quals consisteix en la valoració individualitzada dels béns i drets objecte 
d’ocupació i expropiació, i que es consigna a continuació: 

Relació de bens i drets afectats 
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Finc

a 

Referènci

a 
cadastral 

Propiet

at 

Valoraci

ó 

Naturale

sa 

Finca 

registr
al 

Polígon Parcel·l

a 

Sup. 

expropiaci
ó 

Classificac

ió 
urbanístic

a 

1 08273A05

40000300
00QF 

Sr. 

Casimir
o Noya 

Rafeca
s i Sra. 

Àngela 
Catasú

s Amat 

4.700,65 

€ 

Agrari 1252 54 3 344,37 m2 Sòl no 

urbanitzab
le 

 

Càlcul valoració: 344,37 m2 x 13,00 €/m2 = 4.476,81 euros 

    5% afecció       223,84 euros 

         4.700,65 euros 

 

Tercer.- Declarar expressament la utilitat publica de l’execució del projecte d’obra 
municipal abans indicat, així com la necessitat d’ocupació dels béns i drets que 

apareixen identificats en la relació detallada a que s’ha fet referència en el punt 
anterior.  

Quart.- Sotmetre a informació pública la relació concreta i individualitzada dels béns i 
drets a expropiar i ocupar pel termini de quinze dies, mitjançant edicte que es 

publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un diari de major difusió a la 
comarca, al web i al taulell d’anuncis de la corporació, així com donar audiència als 

titulars de béns i drets afectats, amb citació personal, pel termini de quinze dies. 

Cinquè.- Comunicar aquest Acord a l’àrea de Territori de l’Ajuntament.” 

 

 
TORN INTERVENCIOSN: 

 

En el torn d’intervencions es produeixen les que, en síntesi, tot seguit es relacionen: 

L’Alcalde explica la proposta d’acord. A una pregunta de la regidora Montserrat 
Garcia explica que hi ha trams de formigó i trams de terra.  

 

VOTACIÓ: 
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Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i la mateixa 
s’aprova per UNANIMITAT 

 

 

7.- Aprovar inicialment el nou text del Pla especial en sòl no urbanitzable PE-snu 25 
“Taller Valldeperas”. 

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

 

“Vist que en data 22 de setembre de 2014 el Ple de la Corporació va aprovar inicialment 
el Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable PE-snu-25 “Taller Valldeperas”. 
 
Vist que durant el tràmit d’exposició pública es varen presentar dues al·legacions: una 
formulada pel senyor Pere Llopart Vilarós i l’altra formulada per la senyora Montserrat 
Garcia Rodrígo, en nom i representació de la Junta de Compensació de la Urbanització 
Can Rossell.  
 
Vist que en sessió del dia 25 de gener de 2016 el Ple de la corporació va acordar resoldre 
les al·legacions presentades al pla especial urbanístic PE-snu-25 Taller Valldeperas i va 
acordar requerir al senyor Santiago Valldeperas Binefa per tal que modifiqués el Pla 
especial en base a un seguit de prescripcions. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 20 de juliol de 2017 que es 
transcriu literalment a continuació en la seva part important: 
 
“... 
 
Topogràfic del traçat del camí a La Bardera  
 
El dia 19 de maig de 2015, l’empresa Gabinet Tècnic Caldes SLP, a sol.licitud de 
l’ajuntament, presenta un aixecament taquimètric per a la restitució del camí de Can 
Rossell a La Bardera en el tram afectat pel pla especial. 
 
El dia 16 de juny de 2016, l’empresa Gabinet Tècnic Caldes SLP presenta un nou 
aixecament taquimètric per a la restitució del camí de Can Rossell a La Bardera en el 
tram afectat pel pla especial. Aquesta variació respecte a l’anterior es realitza per tal 
d’ajustar part del traçat al de la cartografia cadastral. 
 
El dia 23 de març de 2017, a instància del Sr. Xavier León Mussons redactor del pla 
especial, l’empresa Gabinet Tècnic Caldes SLP estableix que les toleràncies en la 
determinació del traçat del camí poden variar entre 2 i 3 metres. 
 
Modificacions cadastrals 
 
Segons notificació de la Gerència Regional del Cadastre de Catalunya, el senyor 
Santiago Valldeperas Binefa va presentar un escrit en que s’indica que part de la parel.la 
amb referència 08273A05700016 correspon a la seva titularitat i que el camí amb 
referència cadastral 08273A05709002 està mal delimitat.  
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La Gerència va tramitar audiència al titular de la parcel.la 08273A05700016 el qual va 
presentar al.legacions, i va demanar informe a l’Ajuntament de Subirats sobre el traçat 
del camí amb referència cadastral 08273A05709002, el qual va enviar plànol topogràfic 
amb indicació del traçat de l’eix del camí. 
 
Finalment, el dia 14 de setembre de 2016 la Gerència Regional del Cadastre de 
Catalunya notifica que ha procedit a desestimar la sol.licitud per no ser de la seva 
competència el dirimir controvèrsies sobre la propietat ni per a practicar processos de 
delimitació entre finques. 
 
 
Compliment dels requeriments de l’aprovació inicial 
 
1. Justificació de les propietats. S’ha modificat l’àmbit del pla especial, ajustant-lo al 
determinat al POUM, amb la qual cosa aquest s’amplia. Amb això resulta un nou 
propietari que està afectat pel pla. El plànol I.09 delimita els tres propietaris (Srs. 
Valldepera-Benito, Sr. Llopart i Ajuntament de Subirats (camí) i les superfícies afectades. En 
la memòria del text es justifiquen les noves delimitacions en base al topogràfic del traçat 
del camí. 
 
2. Adaptació de l’àmbit del Pla especial al del POUM. S’ha fet aquest ajust. 
  
3. Reserva del 10% per a sistemes urbanístics. La reserva per a sistemes és de 1.067,74 m2 
(12,49% de l’àmbit), superior a 854,90 m2 corresponents al 10% de la superfície de l’àmbit. 
 
4. Determinació del sistema de gestió. En l’article 4 de la normativa del Pla especial es 
determina que per al seu desenvolupament caldrà redactar i aprovar, si s’escau, el 
corresponent projecte de reparcel.lació en la modalitat bàsica, amb la finalitat de cedir 
els terrenys de cessió assenyalats en els plànols del pla especial. Aquestes cessions les 
preveu en dues fases: una primera corresponent amb la dels terrenys propietat de casa 
Valldeperas i una segona per a l’adquisició dels terrenys propietat de l’heretat Llopart. Per 
a garantir l’adquisició dels terrenys de la segona fase es proposa de dipositar un aval 
durant la fase primera. 
 
5. Valoració de les actuacions d’urbanització. A l’apartat 2.6 de la memòria es 
desglossen, per separat, les partides d’obra d’urbanització del camí i dels espais d’accés. 
 
6. Ajust de superfícies.  Al plànol 1.11.1 consta una superfície de l’edifici principal de 424,30 
m2. A l’apartat 1.6 de la memòria indica un total construït (edifici principal més altres 
construccions) de 450,08 m2. La fitxa del POUM especifica com a existent 440 m2. Atès la 
poca diferència entre les superfícies de les construccions especificades al pla especial i 
les del POUM, en aquest cas es considera que la superfície existent construïda real és de 
450,08 m2. 
 
7.  Regulació de l’ús comercial. Es contempla a l’apartat 3 de l’article 10 de la normativa 
l’ús comercial com a complementari i limitat als productes artesans i amb una superfície 
no superior a 30 m2. 
 
8. L’article 5 de la normativa estableix una distància mínima de 3 metres de separació de 
les edificacions al límits veïns.  
 
9. Es contemplen mesures correctores ambientals i de paisatge a l’article 10, apartat 8 de 
la normativa del Pla especial. A més, en relació a l’anterior text, s’incorpora un nou article 
(l’article 4.4). 
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Consideracions sobre el nou text 
 
Contingut 
 
El Pla especial està format pels següents documents: Memòria i annexos, normes 
urbanístiques, estudi d’impacte i integració paisatgística i plànols. Els continguts dels 
documents són els següents: 
 
Document 1. Memòria i annexos:  

- Memòria 
- Memòria justificativa. 
- Quadres de superfícies. 

- Documents de que consta el Pla especial urbanístic 
Annexos a la memòria: 
- Escriptura d’elevació a públic de l’agrupació de les finques. 
- Estudi d’impacte i d’integració paisatgística. 

 
Document 2. Normes urbanístiques. 
 
Document 3. Documentació gràfica. 
 Plànols d’informació. 

Plànols d’ordenació 
Plànols d’urbanització. 
Plànol indicatiu 

 
Adaptació a la legislació urbanística 
 
1. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme. Article 69. 

 
Determinacions i documentació dels plans especials urbanístics 
1. Els plans especials urbanístics contenen les determinacions que exigeixen el 
planejament territorial o urbanístic corresponent o, a manca d’aquest, les pròpies 
de llur naturalesa i llur finalitat, degudament justificades i desenvolupades en els 
estudis, els plànols, les normes i els catàlegs que escaiguin. 

 
2. Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
Articles 93.1 i 94.1 

Article 93 
Determinacions dels plans especials urbanístics 
93.1  Els plans especials urbanístics contenen les determinacions que exigeixen 
el planejament territorial i urbanístic corresponent o, a manca d'aquests, les 
pròpies de llur naturalesa i finalitat. 
 
Article 94 
Documentació dels plans especials urbanístics 
94.1  Els plans especials urbanístics estan integrats per la documentació escrita i 
gràfica adequada a llur naturalesa i finalitat. En qualsevol cas, hauran de 
contenir una memòria descriptiva i justificativa de la necessitat o conveniència 
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del pla i de l'ordenació que aquest preveu i els plànols d'informació i 
d'ordenació que corresponguin. 

 
3. Pla Director Territorial de l’Alt Penedès 
Qualifica els terrenys on s’emplaça el sector de “Sòls protegits i sòls de valor natural i 
connectors ”. 
En aquest cas l’entorn del sector està qualificat pel planejament general d’ Espai 
d’especial interès agrícola (clau 8) amb la regulació adaptada al PDTAP.  
  
4. Pla Director Territorial Metropolità de Barcelona 
Els terrenys estan inclosos en la qualificació d”espais de protecció especial pel seu interès 
natural i agrari” 
 
En tots els casos el contingut del pla especial s’adequa a la legislació urbanística vigent. 
 
 
Adaptació al POUM de Subirats, aprovat definitivament el dia 13 de desembre de 2012 i 
publicat el dia  9 de juliol de 2013 
 
1. Ajust de límits. 
 
L’àmbit del pla especial és de 8.549,00 m2 i el determinat pel planejament general és de 
8.543,68 m2. La variació és del 0,062%. 
 
El POUM de Subirats, a l’article 37, esmenta:  

 

Art. 37. Precisió i ajust de límits  
(NB) 
Els límits de les zones o sistemes, com també dels àmbits i sectors de 
desenvolupament, i els de les àrees de protecció, podran precisar-se i 
ajustar-se en els corresponents Plans parcials o  Plans especials, d’acord amb 
els següents criteris: 
a)   Els ajustos que es produeixin hauran de respondre a: 
-   Alineacions o línies d’edificació vigents 
-  Característiques topogràfiques del terreny 
-  Límits de la propietat rústica o urbana 
-  Existència d’arbres o d’altres elements d’interès. 
b)  Els ajustos no podran comportar augments ni disminucions en +/- d’un 5%, 

en relació amb les superfícies delimitades en els plànols de la sèrie 1 i 2 
que es fixen en el present POUM. Els percentatges d’estàndards de 
sistemes públics no es podran en cap cas reduir.  

 
En aquest cas es justifica la reducció per: 

- La reducció no supera el 5% de la superfície. 
- Es mantenen els percentatges d’estàndards de sistemes públics (10 %). 

 
 
2. Paràmetres urbanístics 
 
L’àmbit del Pla Especial està inclòs en sòl no urbanitzable, zona d’Espai d’Especial Interès 
Agrícola (clau 8). També està regulat per la fitxa corresponent de l’àmbit del PE-snu-25 
“Taller Valldeperas”. Les determinacions en aquest sector són: 
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- Superfície de sistemes: S’incrementa el percentatge, passant del 10% al 12,49%. 
 
- Superfície màxima de zones: Es redueix el percentatge del 90% al 87,51%. 
 
- Sostre: Es manté el percentatge del 15% del sostre edificat, que en aquest cas, segons 
topogràfic, és de 450,08 m2. 
 
- Nombre d’habitatges: Es manté en nombre d’1habitatge. 
 
- Usos: Es contemplen els usos establerts a la fitxa, introduint el d’aparcament i el de 
comerç de productes artesanals limitat a 30 m2, com a vinculats sempre a la resta d’usos. 
Aquests usos no estan inclosos directament en els permesos a la zona regulada per la 
clau 8 ni en la fitxa del sector, però l’article 188.4.5 de la normativa especifica, respecte 
als usos complementaris: 

Són aquells usos que només s’admeten en tant que derivats de l'existència 
dels usos principals i dels compatibles, i que els complementen, mantenint-
se en una proporció minoritària. Els usos complementaris no entraran en 
contradicció amb els principals i compatibles. 
 Aquest POUM  fixa, com a obligatori, l’ús complementari de l’aparcament, 
d’acord amb els estàndards de places mínimes establertes per cada tipus 
d’edifici en funció del seu ús específic. 
En cap cas s’admetran com a usos complementaris els 
següents:Plurihabitatge, Comerç gran, Hoteler, Recreatiu, Indústria urbana, 
Indústria agrupada, Indústria separada, Estació de servei. 

En el cas del pla especial, els usos d’aparcament i comercial, no estan inclosos en la 
relació d’usos no admesos del POUM i, a més, en la memòria del pla especial es justifica 
la seva necessitat. 
 
Es considera que el pla especial compleix les determinacions del POUM de Subirats 
 
 
3. Zonificació 
 
El pla especial defineix dues zones: 
- Sistema d’accés i connexió (clau bcv) 
- Espai especial “Casa Valldeperas” (clau 8.cv). 
 
Al mateix temps, dins la clau 8.cv, estableix 5 subespais: 

- Subespai de l’edificació existent i entorn (clau Ecv 1) 
- Subespai d’ampliació de l’edificació (clau Ecv 2) 
- Subespai d’aparcament i maniobres (clau Ecv 3) 
- Subespai d’activitats a l’aire lliure de jardí (clau Ecv 4) 
- Subespai d’activitats de sota el bosc (clau Ecv 5) 

 
El POUM inclou el sector en un àmbit d’especial protecció agrícola (clau 8). La zonificació 
del pla especial estableix subclaus dins la clau 8 que permeten la regulació i ordenació 
del sector en detall, respectant les determinacions del POUM de Subirats. 
 
 
Afectació sistemes i serveis 
 
El pla especial incorpora un tram del camí públic de Can Panxa a la urbanització Can 
Rossell, actualment desaparegut. 
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El sector disposa dels serveis d’evacuació d’aigües a la xarxa general de la urbanització; 
de subministrament d’aigua potable i electricitat, i de telefonia. El pla especial contempla 
la modificació del traçat d’alguns serveis a causa de la reordenació del sector, així com 
l’enllumenat de la zona.  
 
Estudi d’impacte i integració paisatgística 
 
La Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, a l’article 5 
estableix els plans i programes sotmesos a avaluació ambiental. En aquest es remet a 
l’annex I, en el qual no consta la naturalesa del planejament derivat que ens ocupa. 
També l’article 5 ens remet a l’article 6, en el qual s’esmenta que resten sotmesos a 
avaluació ambiental els plans i programes que poden tenir efectes significatius, si són 
exigits per una disposició legal o reglamentària o per acord del Govern de la Generalitat.  
 
Per altra part, els usos i ordenació ja estan previstos al POUM aprovat i aquest ja va ser 
sotmès al tràmit d’avaluació ambiental durant la seva tramitació. 
 
Per tot l’exposat es considera que el pla especial urbanístic objecte del present informe 
no està inclòs a les determinacions esmentades, motiu pel qual es considera que no 
estaria subjecte al tràmit d’avaluació ambiental. 
 
 
Canvis substancials 
 
L’article 112.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme esmenta que: En el cas de 
planejament urbanístic derivat, s’entén que són canvis substancials els que donin lloc a un 
model d’ordenació diferent respecte a l’emplaçament dins l’àmbit de les zones i sistemes 
urbanístics. Les alteracions que no comporten canvis substancials s’han de fer constar en 
l’acord d’aprovació. 
 
En aquest cas es considera que s’han produït canvis substancials en el document per les 
raons següents: 

- S’ha modificat l’àmbit inicial, abastant un entorn més ampli. 
- S’ha modificat l’estructura de la propietat en base a l’estudi topogràfic realitzat. 

 
 
Tramitació 
 
La consideració de que s’ha produït un canvi substancial en el text aprovat inicialment, es 
considera que caldrà fer de nou l’aprovació inicial del nou text i seguir la tramitació 
regulada pels articles 87 a 89 del Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme, i que és la següent: 
Aprovació inicial (abans 3 mesos de la presentació) 
Sol.licitud informe CTUB (termini de 2 mesos) + Exposició pública (1 mes) 
Sol.licitud informe als organismes afectats: 

- Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
- Departament de Cultura de la Generalitat 
- Institut Geològic de Catalunya 
- Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona. 
- Departament Agricultura, Ramaderia i Pesca. 
- Departament de Territori i Sostenibilitat.  

Resolució al.legacions + aprovació provisional (10 dies per lliurar-lo a la CTUB) 
Aprovació definitiva (CTUB)” 
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Vist l’article 112.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, on es disposa que en el cas de 
planejament urbanístic derivat, s’entén que són canvis substancials els que donin lloc a un 
model d’ordenació diferent respecte a l’emplaçament dins l’àmbit de les zones i sistemes 
urbanístics. Les alteracions que no comporten canvis substancials s’han de fer constar en 
l’acord d’aprovació. 
 
Vist el que disposen els articles 85 i següents del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat 

pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel que fa a la tramitació a seguir. 

Vist l’establert per l’article 23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, pel que fa a la informació pública en els 
procediments urbanístics. 
 
Vist que la secretària-interventora municipal observa que segons els articles 52 i 53 del 
Text refós de la Llei municipal i de regim local a Catalunya, aprovat per Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, al Ple municipal li correspon l’aprovació que posa fi a la 
tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació municipal, i no obstant, 
tractant-se com es tracta d’una aprovació inicial que deriva d’una aprovació 
provisional ja acordada però sobre la que s’han succeït canvis substancials, és voluntat 
de l’Alcalde-President de la Corporació sotmetre a consideració i coneixement del Ple 
aquesta nova tramitació imposada per la Llei. 
 
Per tot l’exposat anteriorment, es proposa al Ple municipal adopti els següents  
 
ACORDS:  
 
Primer.- Aprovar inicialment el nou text del Pla especial en sòl no urbanitzable PE-snu 25 
“Taller Valldeperas”. 
 
Segon.- S’acorda la suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats i de projecte 
de gestió urbanística i d’urbanització, com també l’atorgament de llicències de 
parcel·lació de terrenys, d’edificació i 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, que quedin 
afectades pel contingut i àmbit del Pla especial, àmbit representat gràficament en el 
plànol que s’adjunta, pel termini d’un any, d’acord amb els articles 73 i 74 del Text refós 
de la llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
Mentre estigui suspensa la tramitació de procediments i d’atorgament de llicències, es 
poden tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent que 
siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en 
el cas que, per la naturalesa del canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou 
planejament, una vegada definitivament aprovat, en atenció a l’article 102.4 del 
Reglament de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.  
 
Tercer.- Exposar al públic l’expedient durant el termini d’un mes mitjançant la 
publicació al Butlletí Oficial de la Província (BOP), a un diari de major difusió de la 
comarca, al taulell d’edictes de l’ajuntament i al web municipal (www.subirats.cat) per 
tal que els interessats puguin examinar-lo i presentar al·legacions i/o reclamacions. El 
termini començarà a comptar des de l’última de les publicacions realitzades. 
Publicar tanmateix l’acord de suspensió de tramitacions i llicències en el BOP, amb el 
plànol de l’àmbit afectat per la suspensió. 
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Quart.-  Demanar informe als organismes següents: 

- Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
- Departament de Cultura de la Generalitat 
- Institut Geològic de Catalunya 
- Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona. 
- Departament Agricultura, Ramaderia i Pesca. 
- Departament de Territori i Sostenibilitat.  

 
Cinquè.- Notificar-ho als propietaris de finques veïnes del sector i que són: 
 

- Eulàlia Tarradell Font (terrenys en sòl no urbanitzable) 
- Pere Llopart Vilarós (terrenys en sòl no urbanitzable) 
- Francisco Calaco Coronado (C/ Can Xicarró, 2. Urb. Can Rossell) 
- Valentina Sanchez Villaverde (C/ Can Xicarró, 4. Urb. Can Rossell) 
- Maria Sagrario Garcia Pividal (C/ Perdius, 2-4. Urb. Can Rossell) 
- Caritas Diocesana de Barcelona (C/ Perdius, 6. Urb. Can Rossell) 
- Juan Ballesteros Florido (C/ Perdius, 8. Urb. Can Rossell) 
- Ramon Martinez Angulo (C/ Perdius, 10. Urb. Can Rossell) 
- Justa Menendez Canton (C/ Perdius, 12-14. Urb. Can Rossell) 
- Julio Zoyo Magro (C/ Perdius, 16. Urb. Can Rossell) 
-Junta de Compensació Urbanització de Can Rossell 
 

 

 

TORN INTERVENCIOSN: 
 

En el torn d’intervencions es produeixen les que, en síntesi, tot seguit es relacionen: 

La secretària municipal llegeix la proposta d’acord.  

 
 

VOTACIÓ 
 

Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i la mateixa 
s’aprova per UNANIMITAT 

 

 

8.- Aprovar el calendari de festes locals per a l'any 2018. 

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

qual, literalment diu: 
 

“Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que de les catorze festes 
laborals dues tindran caràcter local. 

Atès que el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, s’estableix que les dues festes locals de 
cada municipi són fixades per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels 
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municipis respectius, i que l’acord d’aprovació d’aquestes dues festes locals ha de ser 
adoptat pel Ple, tal com estableix l’article 46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol. 

Atès que s'han de proposar les dates de les dues festes locals del municipi de Subirats per 
a l'any 2018 i comunicar-ho al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Atès que els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap dels 
dies festius que s’indiquen a l’Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, publicada al DOGC 

núm. 7381, de 31 de maig de 2017, per la que s’estableix el calendari oficial de festes 
laborals a Catalunya per a l’any 2018, les quals es relacionen a continuació:  

- 1 de gener (Cap d’Any) 
- 6 de gener (Reis) 
- 30 de març (Divendres Sant) 
- 2 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida) 
- 1 de maig (Festa del Treball)  
- 15 d’agost (l’Assumpció) 
- 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya) 
- 12 d’ octubre (Festa Nacional d’Espanya) 
- 1 de novembre (Tots Sants) 
- 6 de desembre (Dia de la Constitució) 
- 8 de desembre (la Immaculada) 
- 25 de desembre (Nadal) 
- 26 de desembre (Sant Esteve) 

Atès que el municipi de Subirats està format per més d’un nucli de població i que cal 

comunicar les festes locals de les mateixes si són diferents de les del conjunt del municipi;  

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER.- Aprovar les dues festes locals pels respectius nuclis de població del municipi de 
Subirats, i que s’especifiquen a continuació:   

 
- Sant Pau d’Ordal  Dilluns, 29 de gener  i 29 de març (Dijous Sant) 
- Can Rossell   Dilluns,   9 d’abril i 29 de març (Dijous Sant) 

- El Rebato i Torre-Ramona Dilluns,   9 d’abril i 29 de març (Dijous Sant) 
- Els Casots   Dilluns, 16 d’abril i 29 de març (Dijous Sant) 

- Lavern    Dilluns, 25 de juny i 29 de març (Dijous Sant) 
- Can Batista   Divendres, 6 de juliol i 29 de març (Dijous Sant) 

- Urb. Casablanca  Divendres, 13 de juliol i 29 de març (Dijous Sant) 
- Urb. Can Rossell  Divendres ,27 de juliol i 29 de març (Dijous Sant) 

- Ordal    Dilluns, 6 d’agost i 29 de març (Dijous Sant) 
- Ca l’Avi   Dilluns, 29 d’octubre i 29 de març (Dijous Sant) 

- Can Cartró   Dilluns, 30 d’abril i 29 de març (Dijous Sant) 
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SEGON.- Traslladar el present acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya per a l’aprovació de l’Ordre de Festes Locals a Catalunya per 

a l’any 2018. “ 

TORN INTERVENCIOSN: 

 

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 les esmenes que s’introdueixen. 

La regidora Montserrat Garcia diu que aquesta proposta ja ha passat dos cops per Ple 
i dos cops que està malament, i no troben bé que s’aprovi el dia 12 d’octubre i el 6 de 
desembre com a festes. 

El regidor Marcos Pérez diu que aquests dues no s’aproven. Ja venen fixades. 

La regidora Anna Baqués diu que els seu grup s’abstindrà perquè ja ha passat dos 
cops per Ple i també perquè varen proposar que el 12 d’octubre i el 6 de desembre 
s’obrís l’Ajuntament o es fes alguna cosa  i no s’ha fet res. Es va dir que es treballaria a 
la Comissió de Poble i tampoc no s’ha fet. No votaran en contra perquè són festes 
locals però s’abstindran. 

L’Alcalde i els regidors diuen de traslladar a la Generalitat la seva disconformitat amb 
que es celebri la festivitat d’aquestes dues dates.  Diu que l’any passat ja varen fer el 
tema de les joguines el 6 de desembre. Recordar que no es pot obligar a treballar als 
treballadors. Es parlarà amb els treballadors.  

El regidor Marcos Pérez comenta que el calendari laboral no s’aprova ara. Jo puc 

estar d’acord amb no treballar el 12 o el 6. Jo tampoc sóc catolic i moltes fetes són 
religioses. Puc estar-hi d’acord però les festes d’aquest any ja estan establertes des del 
mes de gener-febrer. 

 
Un cop 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 PDeCAT i PSC, i QUATRE 
ABSTENCIONS dels grup d’ERC i APS-CUP. 
 
 
9.- Moció per a garantir l’accés de persones amb mobilitat adaptada a transports 
públics. 
 
Es posa en consideració dels assistents a la sessió la proposta d’acord, el text de la 

qual, literalment diu: 
 
“La mobilitat és un element essencial de la nostra societat. És el que vertebra el territori 
i el que permet la comunicació de la ciutadania. És per tant, un element bàsic i 
imprescindible. Un dels aspectes que des de les institucions s’han de garantir és el 
servei de transport públic que doni resposta a les necessitats de la ciutadania. 
 
La comarca actualment compta amb diverses opcions per desplaçar-se en transport 
públic. Pot optar pel bus i pel tren. Les dues vies de comunicació però presenten unes 
deficiències evidents i que es poden recollir amb les queixes recurrents dels usuaris. 
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Retards, mal servei, vehicles en mal estat ... són només algunes de les mancances 
cròniques que pateixen els ciutadans de la comarca, ja sigui per les empreses 
concessionàries de bus, com sobretot, per part de la Renfe, que és l’empresa de 
transport amb més queixes del país. 
 
Les deficiències que generen aquests serveis afecten i impacten de forma clara en els 
usuaris, que veuen com fer servir aquests transports els hi redueix la qualitat de vida i els 
afecta en les seves tasques professionals o estudiantils, o simplement de lleure. 
 
Però sempre pot ser pitjor. Les persones amb mobilitat reduïda pateixen una 
discriminació molt greu. La possibilitat d’utilitzar el servei públic de transports és una 
odissea formada per traves, per burocràcia, per manca d’informació i per deixadesa, 
fet que els converteix en ciutadans de segona. 
 
Els trens adaptats són una minoria a la R4, els quals cada dia passen en horaris diferents 
i són susceptibles en canviar de freqüència malgrat la informació del web. I un cop 
passen, la problemàtica es centra en l’accessibilitat al tren, ja sigui d’entrada o de 
sortida, ja que la majoria d’andanes de les estacions d’aquesta línia no estan 
adaptades, un fet que perjudica greument als usuaris, com passa en totes les estacions 
de la nostra comarca. 
 
La situació d’abandonament que tots els governs de l’Estat espanyol han condemnat 
les Rodalies de Catalunya amb una aberrant manca d’inversió i un cinisme exacerbat 
centrat en prometre inversions que mai es compleixen, ha conduit a l’estat de 
precarietat i mal servei actual, perjudicant greument a la ciutadania, que en el cas del 
col·lectiu de persones amb mobilitat reduïda es multiplica. 
 
Anar en bus tampoc genera cap solució, ja que pràcticament no hi ha vehicles 
adaptats en línia regular, i per utilitzar-los cal avisar amb tres dies d’antelació, pels 
trajectes cap a Barcelona, però són inexistents pel que fa a la mobilitat intracomarcal, 
un fet que cal posar-hi solució urgentment. 
 
Per tot això, l’Ajuntament de Subirats proposa al ple de la corporació l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i al Ministeri de 
Foment del Regne d’Espanya que duguin a terme un estudi per adaptar les andanes 
de les estacions de la R4 per fer-les aptes per persones amb mobilitat reduïda. 
 
Segon.- Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i al Ministeri 
de Foment del Regne d’Espanya que realitzin les actuacions necessàries per garantir 
que tots els trens adaptats puguin ser totalment accessibles, tant d’entrada com de 
sortida. 
 
Tercer.- Exigir a les empreses concessionàries de les línies de bus que informin de forma 
regular en els horaris quins vehicles són adaptats. 
 
Quart.- Exigir a les empreses concessionàries de les línies de bus que formin els 
conductors de busos per tal que estiguin preparats per activar les plataformes. 
 
Cinquè.- Vetllar perquè tota concessió duta a terme pel Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès a empreses que operin amb busos a la comarca tinguin i posin a disposició 
vehicles adaptats. 
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Sisè.- Informar d’aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat; al Ministeri de Foment del Regne d’Espanya; a la direcció d’ADIF; al 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès i les empreses Monbus, Autocars Vendrell, Hillsa i 
Soler i Sauret.” 
 

TORN INTERVENCIOSN: 

 

En el torn d’intervencions es produeixen les que, en síntesi, tot seguit es relacionen: 

La secretària llegeix la proposta. 
 

El regidor Marcos Pérez dóna el seu assentiment, doncs és positiu tot allò que sigui 
facilitar el transport públic a totes les persones que tenen mobilitat reduïda. 

 
La regidora Montserrat Garcia diu que és una moció que cal fer. 

 
La regidora Anna Baqués dóna el total acord a la moció. 

 
 

VOTACIÓ 
 

Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i la mateixa 
s’aprova per UNANIMITAT 

 

 

10 .- Moció de rebuig als atemptats de Barcelona i Cambrils. 

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

qual, literalment diu: 

 

“Els atemptats terroristes comesos a Barcelona i Cambrils el passat 17 d’agost de 2017, 
van provocar la mort de 15 persones i més d’un centenar de ferits i van produir una 

sensació de por i alarma entre la nostra societat. 

La ràpida i eficient intervenció dels cossos de seguretat, Mossos d’Esquadra i Guàrdia 

Urbana, agents de policies locals i dels serveis d’emergències mèdiques, juntament 
amb molts ciutadans anònims va ser cabdal per afrontar els primers moments i la 

posterior detenció i desarticulació dels terroristes causants de l’atac. 

Les mostres de solidaritat i condol van ser nombroses durant els següents dies, així com 
la indignació i el rebuig unànime a la violència, defensada des de qualsevol idea o 

religió. 

Per tot això, l’Ajuntament de Subirats proposa al ple de la corporació l’adopció dels 
següents acords: 
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Primer.‐ Expressar el rebuig contundent als atemptats terroristes perpetrats a les ciutats 

de Barcelona i de Cambrils i reivindicats posteriorment per Estat Islàmic. 

Segon.‐ Condemnar aquest atac i qualsevol tipus de violència que propaguen l’odi i la 

barbàrie arreu del món i a casa nostra. 

Tercer.- Donar el condol i el suport total a les víctimes i ferits dels atemptats, les seves 
famílies i amics. Sempre estarem al costat de la convivència i la cohesió social. 

Quart.- Agrair i reconèixer la gran tasca realitzada per tots els cossos d’emergències, 

seguretat, prevenció i entitats ciutadanes que, en moments de màxima tensió, van 
saber complir amb la seva feina amb voluntat de servei. Al mateix temps, demanar 

que la policia dels Mossos d’Esquadra s’incorpori, de forma immediata, en les reunions 
dels grups de treball sobre la lluita antiterrorista, liderades per la Interpol, per assegurar 

la més eficient coordinació entre totes les forces i cossos de seguretat de l’Estat. 

Cinquè.- Deixar clar que aquests atacs contra la convivència no canviaran la voluntat 
de la nostra societat d’apostar per la llibertat, l’acollida i la tolerància, apostant pels 

valors que potenciïn el respecte a totes les formes de pensar, religions i cultures. 

Sisè.- Ratificar la voluntat dels governs locals de continuar treballant per la cohesió 

social de les nostres viles i ciutats. Només així avançarem cap a la convivència i la 
inclusió de la societat.” 

 

TORN INTERVENCIOSN: 
 

En el torn d’intervencions es produeixen les que, en síntesi, tot seguit es relacionen: 

La regidora Anna Rosinés diu que el seu grup creu que aquesta moció és una mica 

deficitària alhora d’aprofundir en l’origen del conflicte. Entenen que es barregen 
moltes coses i proposen afegir tres punts: 

- Mostrem rebuig a qualsevol empresa armamentística que fa negocis amb l’Aràbia 
Saudí. Com també qualsevol que faci d’intermediari com és el cas del Rei d’Espanya. 

- Rebutgem i condemnem totes les mostres de racisme creixent que hi ha hagut a 
partir dels atemptats. 

- Lamentem la falta d’ètica periodística que hi ha hagut en alguns mitjans de 
comunicació a l’hora de tractar aquest tema 

 

L’Alcalde proposa incorporar aquests tres punts, i s’afegeigen a la moció inicial.  
 

VOTACIÓ 
 

Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i la mateixa 
s’aprova per UNANIMITAT 
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11.- Donar compte al Ple dels decrets dictats per l’alcalde des de la darrera sessió 
plenària, des del núm. 289 fins al núm. 401, ambdós inclosos. 
 

289/2017 03/07/2017 Contractació de la sonorització del concert de 
Jaume Arnella per les Nits a la Fresca 

 Poble 

290/2017 03/07/2017 Declarar deserta una plaça de peó de la brigada 

municipal oferta dins el Pla d’ocupació 2017 

 Poble 

291/2017 03/07/2017 Acceptar la comunicació d’activitat extraordinària 

de concert de música gravada pel DJ Ivan Ass Veïns 
Barri de Sant Joan 

 Poble 

292/2017 03/07/2017 Acceptar la comunicació d’activitat extraordinària 

de concert de música en directe Ass Veïns Barri de 
Sant Joan 

 Poble 

293/2017 03/07/2017 Acceptar la comunicació d’establiment no 
permanent desmuntable Ass Veïns Barri de Sant Joan 

 Poble 

294/2017 03/07/2017 Comunicació d’obres Josep Suria Ramon al carrer 
Comte de Lavern, 38 - Lavern  

82/2017 Territori 

295/2017 03/07/2017 Comunicació d’obres Johathan Tena Sánchez al 
carrer de les Perdius, 12-14 Urb. Can Rossell 

83/2017 Territori 

296/2017 03/07/2017 Comunicació d’obres Assumpció Guilera Vendrell al 

carrer Antoni Casanovas, 14 de Lavern 

84/2017 Territori 

297/2017 03/07/2017 Sol·licitud de recurs tècnic d’Avaluació del soroll 

(codi 17035) a la Diputació de Barcelona 

 Territori 

298/2017 04/07/2017 Audiència propietari C/ de la Creu, 1 d’Ordal per 

neteja parcel·la 

 Territori 

299/2017 04/07/2017 Audiència propietari Av. Barcelona, 47 d’Ordal per 
neteja de parcel·la 

 Territori 

300/2017 04/07/2017 Audiència propietaris C/ de la Creu, 4 d’Ordal per 
neteja de parcel·la 

 Territori 

301/2017 04/07/2017 Requerir documentació per instal·lació de Tobogan 
inflable 

 Poble 

302/2017 04/07/2017 Aprovació factures  Intervenció 

303/2017 04/07/2017 Audiència propietaris C/ de les Perdius, 10 Urb. Can 

Rossell per neteja de parcel·la 

 Territori 

304/2017 04/07/2017 Permís per pròrroga de l’ocupació de via pública al 

Passatge dels Rosers, 54 de Ca l’Avi 

56/2017 Territori 
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305/2017 05/07/2017 Arrendament de dues cabines sanitàries per concert 

de Nits a la Fresca a Can Cartró i Festa Major de 
Casablanca 

 Territori 

306/2017 05/07/2017 Aprovar memòria valorada Obres reforç 
pavimentació asfàltica dels camins d’accés a la Urb. 

Muntanya Rodona i al C/ Can Rovira   

 Territori 

307/2017 05/07/2017 Requeriment Asfaltos Augusta, S.L. obres arranjament 
Can Batista 

 Territori 

308/2017 05/07/2017 Resolució recurs reposició Albet Noya  Territori 

309/2017 05/07/2017 Requeriment documentació licitador obres reforma 

edifici antigues escoles Ordal 

 Territori 

310/2017 06/07/2017 Aprovació factures  Intervenció 

311/2017 07/07/2017 Convocatòria Junta de Govern 12-7-2017  Poble 

312/2017 10/07/2017 Contractació del Sr. Constantino Gonzalez Vilar i 
Òscar Arias Pérez dins el Pla d’Ocupació 2017 

 Poble  

313/2017 11/07/2017 Comunicació permís d’ocupació via publica per raó 
d’obres  al  carrer Comte de Lavern núm.47 

125/2017 Territori 

314/2017 11/07/2017 Contractació activitat Masterclass de Zumba 
Casablanca 

 Poble 

315/2017 11/07/2017 Contractació activitat de dinamització del bany 

nocturn a les piscines municipals 

 Poble 

316/2017 12/07/2017 Nomenament membres Assemblea Consell de 

Turisme de Subirats 

 Secretaria 

317/2017 12/07/2017 Aprovació de factures  Intervenció 

318/2017 13/07/2017 Contractació plaça vacant socorrisme   Poble 

319/2017 14/07/2017 Aprovar la Modif del Proj. actuació específica en sòl 
no urbanitzable de “Creació d’un espai de 

benvinguda i millores a l’oficina de Turisme” 

 Territori 

320/2017 17/07/2017 Comunicació d’obres Sra. Pilar Ferrer Arrufat al carrer 
Sant Pau,16  

92/2017 Territori 

321/2017 18/07/2017 Audiència propietari neteja parcel·la al carrer Verge 

de Montserrat d’Ordal 

 Territori 



55 

 

322/2017 18/07/2017 Comunicació d’obres Sr. Pere Olivella Massana al 

carrer Catalunya,16 Sant Pau d’Ordal 

90/2017 Territori 

323/2017 18/07/2017 Adjudicació contracte reforma edifici Ordal espai 
multifuncional 

 Territori 

324/2017 18/07/2017 Contractar les obres de renovació de la xarxa de 
distribució d’aigua en el tram Plaça Dolors Vendrell a 

Ordal 

 Territori 

325/2017 19/07/2017 Comunicació d’obres al Sr. Jesús Alegre Castellvi 89/2017 Territori 

326/2017 19/07/2017 Comunicació d’obres Sud Energies Renovables S.L al 

C-243b km,17  Polígon Laverno 

95/2017 Territori 

327/2017 19/07/2017 Aprovar les memòries per a la realització de dos 

concerts dins els actes del Festiva de Música a les 
Vinyes 

 Territori 

328/2017 20/07/2017 Requeriment documentació contractació obres 

formació vestidors i lavabos hub bicicletes 

 Territori 

329/2017 20/07/2017 Requeriment documentació contractació obres 
reforma oficina turisme 

 Territori 

330/2017 21/07/2017 Delegació casament alcalde a regidora  Poble 

331/2017 21/07/2017 Concedir audiència a propietari C/ La Rosa, 27 per 
neteja solar 

 Territori 

332/2017 21/07/2017 Convocatòria Junta de Govern 26/7/2017  Poble 

333/2017 25/07/2017 Delegar les funcions pròpies d’aquesta Alcaldia al 

segon tinent d’alcalde Marcos Perez 

 Secretaria 

334/2017 25/07/2017 Comunicació d’obres Sr. Josep Maria Catasús Ferrer 

al carrer Montserrat,8 de Can Cartró 

93/2017 Territori 

335/2017 25/07/2017 Comunicació d’obres Sr. Jose Manuel Fernandez 
Sopera 

97/2017 Territori 

336/2017 26/07/2017 Nòmines juliol 2017  Intervenció 

337/2017 27/07/2017 Pròrroga de Comunicació d’obres Sra. Montserrat 
Guilera Alberdi 

6/2017 Territori 

338/2017 27/07/2017 Comunicació d’obres al Sr. Xavi Roig Gracia, carrer 

Camp de la Teulera,11 de sant Pau d’Ordal 

99/2017 Territori 
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339/2017 28/07/2017 Esmenar l’error material detectat al Decret 326/2017, 

de 19 de juliol 

95/2017 Territori 

340/2017 28/07/2017 Ordenar restauració realitat física alterada al carrer 
La Rosa, 15 Urb. Muntanya Rodona 

 Territori 

341/2017 31/07/2017 Trasllat sol·licitud informació a tercer interessat 
restitució ferm camí 9003 

 Territori 

342/2017 01/08/2017 Concedir i abonar bestreta Sr. JSA  Intervenció 

343/2017 01/08/2017 Aprovació factures  Intervenció 

344/2017 02/08/2017 Adjudicació contracte obres de reforma de l’oficina 

de turisme de l’estació de Lavern 

 Secretaria 

345/2017 02/08/2017 Adjudicació contracte obres formació de vestidors i 

lavabos al hub de bicicletes de l’estació de Lavern 

 Secretaria 

346/2017 02/08/2017 

 

Ampliació horaris piscina Ordal durant la festa major  poble 

347/2017 03/08/2017 Donar trasllat de sol·licitud de vista i còpia de 
l’expedient 52/2017 

 Territori 

348/2017 04/08/2017 Aprovació factures  Intervenció 

349/2017 04/08/2017 Parada de Fruita al mercat d’Ordal  poble 

350/2017 07/08/2017 Contractar les obres d’engravat de l’espai lateral de 

l’església a Torre Ramona 

 Territori 

351/2017 07/08/2017 Contractar el servei per a la direcció d’obra i 

coordinació de seguretat i salut per l’obra de millores 
a l’oficina de turisme estació de Lavern 

 Territori 

352/2017 07/08/2017 Contractar servei per direcció d’obra i coord. seg i 
salut per l’obra de construcció de vestidors i banys al 

hub de bicicletes estació Lavern 

 Territori 

353/2017 07/08/2017 Aprovar factura ADF a càrrec de la subvenció anual  Territori 

354/2017 07/08/2017 Concedir llicència municipal per a la construcció 
d’un edifici annex provisional com a sala de neteja 

de pots  

 Territori 

355/2017 07/08/2017 Comunicació d’obres Prologis Spain XXXVII, S.L. per 

conservació i millora de les cobertes de les naus 

91/2017 Territori 
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356/2017 08/08/2017 Neteja vidrieria interna i externa Escola Montcau 

d’Ordal. 

 Secretaria 

357/2017 08/08/2017 Contractar adquisició d’un ordenador portàtil per la 
llar d’infants de St. Pau d’Ordal 

 Secretaria 

358/2017 08/08/2017 Autoritzar bany nocturn a la piscina de sant pau 
d’Ordal el proper 25/8/2017 

 Poble 

359/2017 10/11/2017 Aprovacio factures   Intervenció 

360/2017 11/08/2017 Contractar el subministrament d’un faristol de 

presentació d’acer corten per al memorial Muriel 
Casals 

 Territori 

361/2017 11/08/2017 Donar audiència al titular de la parcel·la c. Cadi – c. 

Senyoret de la Urb. Casablanca Sud per neteja 
parcel·la 

 Territori 

362/2017 11/08/2017 Donar per finalitzat i arxivar expedient administratiu 

per audiència a titulars responsables parcel·la carrer 
Barcelona, 43 d’Ordal 

 Territori 

363/2017 11/08/2017 Donar per finalitzat i arxivar expedient administratiu 
per audiència a titular responsable parcel·la 3 

polígon 18 

 Territori 

364/2017 11/08/2017 Contractar el servei d’instal·lació provisional 
d’informàtica i internet al hub de bicicletes de 

l’estació de Lavern 

 Territori 

365/2017 11/08/2017 Contractar el subministrament de bosses 
compostables per a la fracció orgànica 

 Territori 

366/2017 11/08/2017 Donar audiència al titular de la parcel·la ubicada al 

carrer Santa Madrona, 12 de Sant Pau d’Ordal 

 Territori 

367/2017 17/08/2017 Admissió llar infant Els Pardals  Intervenció 

368/2017 21/08/2017 Nòmina Agost  Intervenció 

369/2017 22/08/2017 Aprovació factures   Intervenció 

370/2017 23/08/2017 Donar audiència al titular de la parcel·la c/ 
Hernández, 5de la Urb. Casablanca Sud per neteja 

parcel·la 

 Territori 

371/2017 23/08/2017 Contractar l’adquisició i construcció del clavegueró 
del mòdul dels vestidors del camp de futbol de Sant 

pau d’Ordal 

 Territori 

372/2017 25/08/2017 Desestimació alta al padró municipal d’habitans  Poble 
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373/2017 25/08/2017 Contractar el servei de pintar  les finestres del 

menjador de l’escola de Lavern 

 Territori 

374/2017 28/08/2017 Contractar l’adquisició d’un termo elèctric per els 
vestuaris de la pista d’Ordal i material per les escoles 

velles d’Orda 

 Territori 

375/2017 28/08/2017 Aprovació factures   Intervenció 

376/2017 29/08/2017 Contractar l’adquisició de tòners i material d’oficina  Poble 

377/2017 29/08/2017 Contractar el servei de pintar  l’aula dels ocells de 

l’escola de Lavern 

 Territori 

378/2017 30/08/2017 Contractar l’adquisició d’un portàtil  Poble 

379/2017 31/08/2017 Aprovar el pla de seguretat i salut en el treball d 

el’obra “Reforma de l’edifici de les antigues escoles 
per un nou espai multifuncional a Ordal, Segona fase 

d’obres”. 

 Territori 

380/2017 31/08/2017 

 

Comunicació d’obres  sra. Josefina Sardà Zapater al 
carrer Pere Grau,28 de Lavern 

103/2017 Territori 

381/2017 31/08/2017 

 

Comunicació d’obres  Sr. Jose Bertran Carreras al 
carrer almirall, 2 de Lavern 

104/2017 Territori 

382/2017 31/08/2017 

 

Comunicació d’obres  Sr. Francisco Ocaña Pascual al 

carrer Pau aixelà, 7 d’Ordal 

102/2017 Territori 

383/2017 31/08/2017 Arxivament baixa d’ofici d’una habitant BII-

26/2016 

Poble 

 

384/2017 01/09/2017 Autorització de material i estris municipals presentada 

pel sr. Jordi  Llongueres Pie Centre Cultural i recreatiu 
de Ca l’Avi 

 Territori 

385/2017 04/09/2017 Arxivament baixa d’ofici d’una habitant BII-
26/2016 

Poble 

386/2017 04/09/2017 Comunicació d’obres al carrer Pere Garu de Lavern 
Maritxell Martí Blázquez 

105/2017 Territori 

387/2017 04/09/2017 Concessió d’ajut puntual a la Sra. RRS per a la compra 
d’aliments 

 Poble 

388/2017 05/09/2017 Contractar l’adquisició I instal.lació vàlvula reguladora 

pel mòdul prefabricat de vestidors del camp d futbol 
de Sant Pau 

 Territori 
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389/2017 05/09/2017 Resolució sol·licitud informació expedient camí 

parcel·la 9003 

 Territori 

 

390/2017 07/09/2017 Convocatòria Junta de Govern Local 13/09/17  Sectretaria 

391/2017 07/09/2017 Convocatòria Comissió informativa d’Hisenda 13-09-
2017 

 Poble 

392/2017 07/09/2017 Convocatòria Comissió informativa d’Urbanisme 13-
09-2017 

 Poble 

393/2017 07/09/2017 Comunicació d’obres al Cami de Pas de Piles,12 del 

Poligon industrial Lavernó 

106/2017 Territori 

394/2017 07/09/2017 Autoritzar bany nocturn a la piscina d’ordal el proper 

8/9/2017 

 Secretaria 

395/2017 08/09/2017 Reconeixement grau personal funcionària senyora Mª 

Isabel Garcia 

 Secretaria 

396/2017 08/09/2017 Aprovació Pla de seguretat i salut “Formació de 
vestidors i lavabos al hub de bicicletes de l’estaació 

de Lavern” 

 Territori 

397/2017 08/09/2017 Aprovació Pla de seguretat i salut “Reforma de 
l’oficina de turisme de l’estació de Lavern 

 Territori 

398/2017 12/09/2017 Aprovacio factures   Intervenció 

399/2017 12/09/2017 Contractació de l’adquisició de 4 llums de leds, caixes 

de fusibles i suports corresponents per a l’enllumenat 
de Torre Ramona 

 Territori 

400/2017 13/09/2017 Liquidació defintiva contribucions especials Torre 

Ramona 

 Territori 

401/2017 14/09/2017 Contractar servei monitoratge aula estudi per les 

escoles del municipi de Subirats 

 Poble 

402/2017 15/09/2017 Convocatòria sessió ordinària del Ple de la 
Corporació 20 de setembre de 2017 

 Secretaria 

 

La regidora Montserrat Garcia pregunta com està l’assumpte de la neteja de 
parcel·les, que s’ha donat audiència per 15 dies als propietaris, aquest termini ha 
passat, i vol preguntar què s’ha fet des de llavors. 
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El regidor Llorenç Ros explica que depenent d’on estiguin les parcel·les al mes de juliol i 
agost no s’aconsella fer segons quines neteges. En to cas, diu que caldrà ser més dur i 
acabar sancionant. 

 

La regidora Anna Rosinés esmenta que revisat el llista dels decrets observen que no 
està el del referèndum, i també pregunta si ha arribat alguna citació a l’Ajuntament. 

 

L’Alcalde respon que no ha arribat cap citació, que sembla ser que el Jutjat li dóna 
tramitació ordinària però no preferent i que no està al llistat perquè no és un decret 
numerat. 

El grup de la CUP manifesta el seu total suport a l’Alcalde davant d’aquesta denúncia 
pel que fa al referèndum, i que ajudaran en tot el que faci falta.  

 

ASSUMPTES SOBREVIGUT 

D’acord amb l’art. 91.4 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 

de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
l’Alcalde-President de la Corporació proposa al Ple municipal l’ampliació de l’ordre 
del dia de la sessió amb el punt següent: La sol·licitud de l’ANC d’ampliar la moció 

aprovada el dia 2 d’octubre d’enguany, tot demanant la dimissió de la ministra de 
sanitat Dolors Montserrat Montserrat com a membre del Govern espanyol, declarar 

persones non grates al municipi de Subirats al Delegat del Govern espanyol a 
Catalunya, Sr. Enric Millo, in el Ministre de Sanitat del Govern espanyol, Sra. Dolors 

Montserrat.  . 
 
L’ampliació de l’ordre del dia amb aquest assumpte sobrevingut és aprovada per 
unanimitat. 

 

TORN INTERVENCIOSN: 

 
En el torn d’intervencions es produeixen les que, en síntesi, tot seguit es relacionen: 

 
L’Alcalde diu que lo de l’Enric Millo d’acord però que lo de la Dolors és entrar en una 
espiral.  

El regidor Marcos Pérez diu que pot entendre la resta però la Dolos no té relació 
directa i el seu parer és el mateix que el de l’Alcalde. 

La regidora Montserrat Garcia diu que hi estarien d’acord però que hi afegirien moltes 
persones. 

La regidora Anna Baqués diu que la Sra. Dolors és una persona interessada i no haver 
fet cap declaració ja ‘esta posicionant.  

La regidora Àngels  Pinyol diu que no només hauria de ser ella sinó  que hauria de ser 
extensiu a tot el Govern. 
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El regidor Carles Morgades proposa fer una moció ben feta i treballada, tot afegint la 
gent que calgui. 

La regidora Carme Ferrer Es mostra totalment d’acord amb el que s’està dient. Diu que 
potser sí que seria interessant fer una moció treballada. 

La regidora Anna Rosinés diu de convidar a l’ANC territorial de Subirats a la reunió de 
treball. 

L’Alcalde esmenta que s’ha de saber treballar amb la discrepància i que es tinguin 
prou arguments per a declarar a algú persona non grata, doncs si no és així seríem 
nosaltres els sectaris. 

Per unanimitat s’acorda deixar aquesta moció sobre la taula.  

 

12.- Precs i preguntes. 

La regidora Montserrat Garcia fa un prec respecte el transport escolar doncs amb la 

retallada de l’autobús els nens de Sant Pau queden molt afectats i això també passa 
en el transport a l’Inter, doncs també els nens i adolescents de la perifèria surten molt 

afectats. Caldria mirar de repartir-ho perquè sempre he dit que si els agafes els primers 
els deixes els primers. Jo demano si es pot mirar de fer alguna petició al Consell 

Comarcal de revisar les línies pel greuge comparatiu que hi ha entre els nens d’uns 
nuclis i dels altres.  

El regidor Carles Morgades respon tot dient que el transport de l’Inter per aquí no 

passa. En qualsevol cas, passarà nota al Consell Comarcal. Respecte al primer prec, 
no només els hi passa als nens de Sant Pau, també Can Rossell, etc. S’ha de tenir en 

compte que és un servei molt deficitari i que aquest curs baixen els inscrits a 6. Es va 
demanar solidaritat als pares, però no hi ha hagut resposta positiva, els pares no es 

varen presentar a la reunió que es va convocar des de l’Ajuntament. S’ha unificat a 
dues rutes. Els horaris estan consensuats amb l’escola i no afecta al rendiment escolar. 

S’ha parlat amb el Consell Comarcal i mai arriben més tard de 30’ o 35’.  

L’Alcalde esmenta que el Consell Comarcal ja ha dit alguna vegada anular la línia. 

S’ha d’intentar evitar que cap nen es quedi sense transport, però és molt complicat 
doncs hi ha molts pocs nens. Potser no és la millor solució però millor aquesta que 

deixar els alumnes sense transport. També s’ha de dir que molta gent que en el seu dia 
varen venir a viure a les urbanitzacions potser no varen valorar que estan ubicats on 

estan.  

La regidora Anna Baqués diu que una de les seves germanes anava a l’escola de 
Lavern i no eren prou nens per fer transport escolar i les famílies es tornaven per a 

portar-los i recollir-los. Anaven en transport privat. Potser doncs si el transport escolar 
actual no té prou inscrits és perquè hi ha pares que sí poden portar els seus fills a 

l’escola, i potser doncs aquests pares podrien portar altres nens que no tenen  mitjà. 
S’hauria de fer una mica de pedagogia en aquest sentit, que les famílies s’ajudin. 

Hauríem de fer una mica d’autocrítica, i a la llarga potser hem de tendir més a “tu 
m’ajudes jo t’ajudo”.  
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Una altra pregunta de la regidora Sra. Garcia és que les senyores grans que van a fer 
gimnàstica no tenen bany, a lo que l’Alcalde reconeix que s’ha de solucionar aquest 

fet, i hem demanat d’obrir-ho i ens diuen que no perquè estan en un litigi de fer fora al 
cafater. Diu que s’ha de mirar el conveni a veure si podem utilitzar els banys. És un 

espai que no es nostre i hem de mirar com ho fem.  

Per últim la regidora diu que l’espai de la font clara està indecent, inundat. El regidor 
Llorenç Ros diu que hi ha una font a baix i que s’està treballant.  

La regidora Anna Rosinés pregunta què varen dir els observadors internacionals del 

referèndum del dia 1 d’octubre. 

L’Alcalde diu que si volen els regidors els hi pot donar els telèfons perquè aquests 

observadors estaven disposats a parlar amb els periodistes i mitjans. Estaven 
escandalitzats, perquè anaven veient les imatges. Van venir de Finlàndia, Irlanda, 

Gales i Bèlgica. Dels quatre tres són governs que s’han posicionat. Aquí va anar molt 
bé però sabien que hi havia companys a llocs on varen haver-hi conflictes. Varen 

veure que s’estava votant amb molta tensió i que això no era normal. Van marxar molt 
sorpresos.  

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

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

 

 
L’alcalde,       la secretària-interventora  


