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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS 

DEL DIA 5 DE JULIOL DE 2017 
           

Núm. 5/2017 
 

 
A Subirats, essent les vint-i-una hores del dia cinc de juliol 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 
 Anna Rosinés Cueto 

Amat Cantí Mallofré 
Montserrat García Pájaro 

Carme Riba Ferrer 
  

 
Excusa la seva assistència la regidora Lluïsa Sueiro Iglesias.  

 
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 10 de maig de 2017. 
2.- Aprovar l’acta de la sessió extraordinària i urgent del dia 19 de juny de 2017. 
3.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Subirats i del Patronat de Turisme de 
Subirats, corresponents a l’exercici pressupostari 2016. 
4.- Aprovar inicialment la proposta de modificació pressupostària número 6/2017 en la 
modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.  
5.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració a formalitzar entre l’ajuntament 
d’Avinyonet del Penedès i l’ajuntament de Subirats, en relació al finançament i 
repartiment de les despeses de construcció d’una nova estació depuradora d’aigües 
residuals al nucli de Cantallops. 
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6.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre el terme municipal de Subirats 
i el terme municipal de Vallirana, signada en data 20 de juny de 2017. 
7.- Aprovar la nova relació de béns i drets afectats per l’execució de les obres de la 
separata del projecte d’urbanització de la Muntanya Rodona. 
8.- Elecció del Jutge de Pau substitut del municipi de Subirats.  
9.- Aprovar inicialment el Reglament del Mercat del préssec d’Ordal, del municipi de 
Subirats. 
10.- Donar compte al Ple dels decrets dictats per l’alcalde des de la darrera sessió 
plenària. 
11.- Precs i preguntes. 
 
 
1.- Aprovar l’acta de la sessió ordinària del dia 10 de maig de 2017. 
Després de posar-la en consideració dels assistents a la sessió, l’acta de la sessió 

assenyalada resta aprovada per unanimitat. 
 

 
2.- Aprovar l’acta de la sessió extraordinària i urgent del dia 19 de juny de 2017. 
Després de posar-la en consideració dels assistents a la sessió, l’acta de la sessió 
assenyalada resta aprovada per unanimitat. 

 
3.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Subirats i del Patronat de Turisme de 
Subirats, corresponents a l’exercici pressupostari 2016. 
 

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

 
“Vist que el Compte general de la Corporació municipal format pel del propi 

Ajuntament de Subirats i pel del Patronat de Turisme de Subirats va ser sotmès a 
informe de la Comissió Especial de comptes la qual va emetre el seu dictamen 

favorable en data 26 d’abril de 2017. 

Vist l’informe de la secretària-interventora municipal 32.2/2017, amb les previsions de 
l’article 218 del TRLRHL. 

Exposat el Compte General al públic, mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la 

Província de data 9 de maig de 2017 durant un termini de quinze dies i vuit més, no es 
varen formular reclamacions, al·legacions ni observacions en contra. 

Atès que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles 208 a 
212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de 

la Llei reguladora de les hisendes locals. 

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

Primer.- Aprovar definitivament el Compte General de l’Ajuntament de Subirats i del 
Patronat de Turisme de Subirats, corresponents a l’exercici pressupostari 2016. El 

contingut del Compte General queda estructurat per:  
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Comptes de l’Entitat i del Patronat de Turisme  de Subirats: 

- El Balanç 

- El Compte del Resultat Econòmic-patrimonial 

- L’Estat de Liquidació del Pressupost 

- La Memòria 

Segon.- Retre els esmentats comptes de l’Ajuntament i del Patronat de Turisme de 

Subirats, esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic de 2016, a la Sindicatura 
de comptes i a la resta d’entitats corresponents d’acord amb el que determinen els 

articles esmentats en la part expositiva. 

 

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. 
 

VOTACIÓ: 
 

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

 
4.- Aprovar inicialment la proposta de modificació pressupostària número 6/2017 en la 
modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.  
 
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. 

  

Vista la Memòria de l'Alcalde, de data 20 de juny de 2017, en la qual s'especifica la 
modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva justificació. 

 
Vist l’informe de la intervenció municipal 61/2017, de data 20 de juny de 2017. 
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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 6/2017 

en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit,  que tot seguit es 
detalla: 

  

SUPLEMENTS DE CREDITS 

432 62200 Projecte Turístic (senyalització St. Pau) 15.000,00 

342 21200 Manteniment zones esportives 6.000,00 

130 22104 Vestuari 1.000,00 

341 22611 Activitats esportives  9.300,00 

338 22613 Activitats culturals 2.619,05 

912 22601 atencions protocol·làries 3.000,00 

920 22603 Canons publicitaris 4.000,00 

920 22604 Jurídics i contenciosos 1.000,00 

Total Crèdits suplements de crèdits 41.919,05 

CREDITS EXTRAORDINARIS 

1532 62517 Adquisició equips de seguretat 1.000,00 

151 60000 

 

Adquisició, per compensació, terreny Pau-15  39.244,28 

155 61000 Millores accés urbanístic Casablanca 46.305,00 

Total crèdits extraordinaris 86.549,28 

TOTAL CREDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CREDIT 128.468,33 

FINANCIACIÓ 

A) MAJORS INGRESSOS 
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39610 Quotes d’urbanització Pau-15 (El Pago) 33.113,26 

46127 Diputació activitats culturals ZER 2.619,05 

  45000 Generalitat - FCL 37.131,02 

Total Majors Ingressos 72.863,33 

B) MINORACIO PARTIDES DE DESPESES 

341 13100 Socorristes 3.900,00 

341 16000 Seguretat social 1.200,00 

341 21200 Hivernació piscina 4.200,00 

9.300,00 

C) REMANENT DE TRESORERIA 

  87000 Romanent de Tresoreria despeses generals 46.305,00 

Total Romanent de Tresoreria 46.305,00 

TOTAL FINANCIACIO MAJORS INGRESSOS + MIN.PARTIDES +  RT 128.468,33 
 
 

 
SEGON.- Que aquest expedient sigui exposat al públic pel termini de quinze dies hàbils,   

mitjançant anunci en el BOP i en el tauler d’edictes d’aquesta Casa Consistorial, i un 
cop transcorregut el termini, cas de no presentar-se cap reclamació contra el mateix, 

es considerarà aprovat definitivament; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini 
d’un mes per a resoldre-les. 

  
 

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 Garcia observa que s’està a mig any i els preocupa que el 
romanent de tresoreria baixi de forma tan dràstica, per quant si surt algun imprevist no 

saben si es podrà fer front al mateix. Manifesta que el seu grup municipal s’abstindrà 
deixant clara la seva preocupació pel romanent de tresoreria. Pregunta si es perillós 

per a l’equilibri pressupostari i pregunta quant es porta gastat del dit romanent. 
 

L’assessor senyor Antoni Peiret esmenta que queden 32.018 euros si s’aprova la 
proposta de modificació que es sotmet ara a debat. 
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L’Alcalde senyor Pere Pons Vendrell explica que la finalitat de l’Ajuntament no és tenir 

diners sinó destinar els romanents per tal que en cada exercici se’n generin de nous. I 
comenta que el seu grup ho farà cada any. Diu que no té sentit que l’Administració 

tingui els diners per tenir, més atenent que la Corporació no pateix tensions de 
tresoreria.  

 
La regidora Sra. Anna Baqués manifesta que el seu grup municipal s’abstindrà en la 

votació com porta fent en la majoria de modificacions de crèdit. 
 

 
VOTACIÓ: 

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

 

 

5.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració a formalitzar entre l’ajuntament 
d’Avinyonet del Penedès i l’ajuntament de Subirats, en relació al finançament i 
repartiment de les despeses de construcció d’una nova estació depuradora d’aigües 
residuals al nucli de Cantallops 
 
Es posa en consideració dels assistents a la sessió la proposta d’acord, el text de la 

qual, literalment diu: 
 

Vist la proposta de conveni de col·laboració tramesa per l’Ajuntament d’Avinyonet del 
Penedès referent a la construcció de la nova depuradora d’aigües residuals al nucli de 

Cantallops. 

Vist que per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 17 de 

desembre de 2015, es va aprovar l’atorgament d’un ajut econòmic, en el marc de les 
Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per un import total de 

602.470,00€, desglossat entre els dos ajuntaments de la forma següent: 

- Ajuntament d’Avinyonet del Penedès ....................  311.925,00€ (51,77%) 
- Ajuntament de Subirats ............................................... 290.545,00€ (48,23%) 

 

Vist que aquest ajut econòmic ha de servir per assumir tots els costos per a poder construir 
la depuradora i el sistema de col·lectors corresponents, incloent els honoraris de redacció 

de projecte i de direcció facultativa de les obres, les expropiacions i altres despeses 
auxiliars necessàries. 

Vista la Memòria justificativa del conveni de col·laboració de data 19 de juny de 2017 que 
obra incorporada a l’expedient. 
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Vist que en el pressupost municipal del 2017 de l’Ajuntament de Subirats consta 
consignada quantitats econòmica adequada i suficient en l’aplicació pressupostària 161-

76216, per atendre les obligacions econòmiques inherents al Conveni que es proposa 
aprovar. 

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

jurídic del sector públic. 

Per tot l’exposat, es proposa a la Comissió informativa d’Urbanisme dictamini sobre la 
següent proposta d’acord: 

 

Primer.- Aprovar la minuta de Conveni de col·laboració a formalitzar entre 
l’ajuntament d’Avinyonet del Penedès i l’Ajuntament de Subirats, referent al 

finançament i repartiment de les despeses de construcció d’una nova estació 
depuradora d’aigües residuals al nucli de Cantallops, el text de la qual és el que es 

transcriu literalment a continuació: 

“Avinyonet del Penedès,............................ 

REUNITS : 

D’una banda, l’Il·lm. Sr. ORIOL DE LA CRUZ MARCÈ, de qui s’omet el detall de les seves 
circumstàncies personals perquè compareix en la seva qualitat d’alcalde-president de 

l’Ajuntament d’AVINYONET DEL PENEDÈS (Alt Penedès-Barcelona), i en el seu nom i 
representació. Assistit pel secretari-interventor de la corporació, senyor Jaume de Castro i 

Castro. 

I d’una altra, el Sr. PERE PONS VENDRELL, de qui també s’omet el detall de les seves 

circumstàncies personals perquè compareix en la seva qualitat d’alcalde-president de 
l’Ajuntament de SUBIRATS (Alt Penedès-Barcelona), i en el seu nom i representació. Assistit 

per la secretaria-interventora de la corporació, senyora María Sanpere Herrero. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica necessària per a la 
signatura del present document i 

 

DIUEN : 

I.- Que en el Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes 2005, aprovat per 
l’Acord de Govern de 20 de juny de 2006, feta pública per Resolució MAH/2370/2006, de 3 

de juliol, en el DOGC núm. 4679 de 19.7.2006, i actualitzat en els anys 2007 i 2010, figuraven 
les actuacions: EDAR i col·lectors de Cantallops Sud i EDAR i col·lectors de Cantallops 

Nord, per al municipi de Subirats. 

II.- Que aquestes dues actuacions havien de resoldre el problema del sanejament i 
depuració d’aigües residuals urbanes del nucli de Cantallops, una part del qual pertany al 

municipi de Subirats i una altra al municipi d’Avinyonet del Penedès. 
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III.- Que malgrat la seva programació en diferents anys dins del PSARU, l’Agència 
Catalana de l’Aigua, adduint manca de recursos econòmics, ha anat demorant 

l’execució de la majoria d’actuacions incloses en l’esmentat programa, entre elles les 
dues referides al nucli de Cantallops. 

IV.- Que l’incompliment per part de l’administració competent en l’execució d’aquestes 

infraestructures ha comportat en els darrers anys uns greus perjudicis per als dos municipis 
afectats, fins el punt d’arribar l’any 2010 a la imputació dels seus respectius alcaldes per un 

presumpte delicte contra els recursos naturals i el medi ambient, arran de les acusacions 
de la Fiscalia de Medi Ambient. 

V.- Que efectivament, atès que el límit dels dos termes municipals se situa en el punt més 

baix de la carretera N-340, es dona la circumstància que els abocaments pel costat sud 
dels dos termes es produeixen al mateix torrent (el de Cantallops), i en punts relativament 

propers. 

Pel costat nord els abocaments estan més distanciats, però ambdós van a la conca del riu 

Lavernó. 

VI.- Que com sigui que l’Agència Catalana de l’Aigua va manifestar que no podia 
garantir a curt termini l’execució de les actuacions incloses en el PSARU, i essent conscients 

ambdós ajuntaments que calia buscar una solució el més aviat possible, tenint clar que no 
disposaven de recursos econòmics propis suficients per atendre el cost de les obres, calia 

aconseguir aquests a través de les convocatòries de subvencions obertes per als ens 
locals. 

VII.- Que per tot el qual, van decidir tirar endavant de forma conjunta i coordinada a 

construcció d’una única depuradora supramunicipal que servís per solucionar els 
problemes de sanejament al nucli de Cantallops, i per tal de recollir i regular els drets i 

obligacions que cadascuna de les parts havia de complir per tirar endavant la mútua 
col·laboració esmentada en els antecedents anteriors, en data 26 de febrer de 2013 

ambdós ajuntaments van signar un conveni de col·laboració per sol·licitar una subvenció 
dins del PUOSC 2013-2016 convocat en aquell moment. 

VIII.- Que en virtut d’aquest conveni l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès i l’Ajuntament 
de Subirats es comprometien a la construcció d’una única estació depuradora d’aigües 

residuals, formada per una sistema de desbastament (reixes i separadors de sòlids i un 
tamís), un sistema de depuració prèvia (una fossa sèptica per a 500 habitants equivalents) 

i un sistema de depuració mitjançant filtres verds, per a 350 habitants equivalents, amb 
capacitat per a tota la població actual i una previsió de creixement del 10%. 

El repartiment de costos establert inicialment era del 59,16% del total a l’Ajuntament 

d’Avinyonet del Penedès, i del 40,84% a l’Ajuntament de Subirats.   

IX.- Que la vigència d’aquest conveni s’estenia únicament, en principi, entre la 
formalització de la sol·licitud de subvenció al PUOSC 2013-2016, que s’acabava el 

27/02/2013, i la resolució d’aquesta convocatòria per part de la Generalitat de Catalunya. 
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X.- Que tot i que en principi, l’esmentada actuació va ser inclosa en aquest Pla, la 
suspensió posterior d’aquest, va comportar el conveni es donés per acabat, en virtut del 

que establia la clàusula cinquena d’aquest, i els dos ajuntaments haurien de signar un nou 
conveni per tal de recollir la forma de finançar la seva execució, si s’escau, així com 

també la sol·licitud de nous ajuts o subvencions en altres programes i/o convocatòries de 
les diferents administracions. 

XI.- Que amb aquesta finalitat els dos ajuntaments van acordar redactar conjuntament el 

projecte titulat “Nova estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) a Cantallops” , amb 
un cost total de 393.008,03€ (IVA inclòs), el qual fou aprovat de forma definitiva l’any 2014. 

XII.- Que finalment, mitjançant decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de 

data 17 de desembre de 2015, es va aprovar l’atorgament d’un ajut econòmic, en el 
marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per un 

import total de 602.470,00€, desglossat entre els dos ajuntaments de la forma següent: 

- Ajuntament d’Avinyonet del Penedès ....................  311.925,00€ (51,77%) 

- Ajuntament de Subirats .............................. ........... 290.545,00€ (48,23%) 
 

Aquest ajut econòmic ha de servir per assumir tots els costos per a poder construir la 

depuradora i el sistema de col·lectors corresponents, incloent els honoraris de redacció de 
projecte i de direcció facultativa de les obres, les expropiacions i altres despeses auxiliars 

necessàries. 

XIII.- Que posteriorment, per tal de procedir a la licitació de les obres i a la seva posterior 
execució, s’han encarregat i s’han aprovat els següents projectes tècnics: 

a) Nova EDAR a Cantallops (projecte modificat), amb un pressupost total de 493.523,00€ 
(IVA inclòs). 

b) Mesures compensatòries ambientals de la nova EDAR del nucli de Cantallops, amb un 

pressupost total de 5.817,98€ (IVA inclòs). 

c) Millora sobreeixidor i desguàs de l’EBAR a la nova xarxa del nucli de Cantallops (Sector 
Nord), amb un pressupost total de 27.972,30€ (IVA inclòs). 

d) Millora i pavimentació camí accés a la nova EDAR del nucli de Cantallops, amb un 
pressupost total de 53.089,30€ (IVA inclòs). 

XIV.- Que el cost d’aquests projectes ha estat assumit pels dos ajuntaments de forma 

proporcional, amb el repartiment previst en el conveni inicial és a dir, Avinyonet del 
Penedès 59,16% i Subirats 40,84%, el qual no s’adiu amb el que ha establert la Diputació de 

Barcelona a l’hora de la distribució de l’ajut econòmic atorgat. 

XV.- Que així mateix, els dos ajuntaments han assumit de forma íntegra el cost de les 
expropiacions, ocupacions temporals i servituds de pas que han estat necessàries per a 

l’execució de les obres, en cadascun dels termes municipals. 
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XVI.- Que la incoació de l’expedient de contractació per a l’execució de les referides 
obres, l’ha dut a terme l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès. 

XVII.- Que com a resultat d’aquest procediment, el Ple de l’Ajuntament d’Avinyonet del 

Penedès, en sessió ordinària del dia 23 de febrer de 2017, va acordar adjudicar 
definitivament la contractació de referència a l’empresa PESA MEDIAMBIENTE, SAU, de 

Sant Cugat del Vallès, per un import total de 375.293,39€ (IVA inclòs), d’acord amb el 
contingut de l’oferta presentada i justificada. L’adjudicació inclou els quatre projectes 

assenyalats a la clàusula tretzena. 

XVIII.- Que la subvenció té caràcter finalista, i només es pot destinar a l’àmbit de les obres 
de referència, però com sigui que les obres contractades, a la vista de la baixa obtinguda 

en la licitació, és suficient per atendre la totalitat de les despeses que es produeixin, per la 
qual cosa hom considera convenient i necessari redactar un nou conveni entre els dos 

municipis, que estableixi i reguli el repartiment de les despeses durant l’execució de les 
obres. 

XIX.- Que per tal de recollir i regular els drets i obligacions que cadascuna de les parts 
signants ha de complir per tirar endavant la mútua col·laboració esmentada en els 

antecedents anteriors, els compareixents, amb els seus respectius drets i representacions, 
atorguen el present conveni amb subjecció a les següents  

 

CLÀUSULES : 

Primera.-  Objecte del conveni 

L’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès i l’Ajuntament de Subirats es comprometen a 
assumir de forma conjunta, i en la proporció que s’estableixi en aquest document, els 

costos de la construcció d’una única estació depuradora d’aigües residuals, al nucli de 
Cantallops, obres que afecten als dos termes municipals i de les quals en resultaran 

beneficiaris els dos municipis. Les despeses que s’han de repartir proporcionalment seran 
les següents: 

- Execució material de les obres. 

- Honoraris de direcció facultativa de les obres. 
- Expropiacions. 

- Altres despeses auxiliars. 
- Despeses de gestió. 

 

Segona.- Distribució dels costos 

El repartiment d’aquests costos entre els dos municipis, es farà d’acord amb la proporció 

establerta en l’ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona, és a dir: 

- Ajuntament d’Avinyonet del Penedès .................... 51,77% 
- Ajuntament de Subirats ............................................. 48,23% 
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Tercera.- Despeses redacció de projectes 

Això no obstant, les despeses generades i pagades fins al moment, corresponents 
exclusivament als honoraris tècnics per redacció dels diferents projectes tècnics que ha 

estat necessari encarregar, i que s’han facturat pels redactors a cadascun dels 
ajuntaments en funció de la proporció de repartiment establerta en el primer conveni, o 

sigui, Avinyonet del Penedès 59,16% i Subirats 40,84%, ja es donaran per assumides i 
liquidades en funció d’aquest percentatge previst inicialment.  

 

Quarta.- Pagament certificacions d’obra 

Com sigui que la contractació de les obres l’ha dut a terme l’Ajuntament d’Avinyonet del 
Penedès, les certificacions d’obres que mensualment presenti l’empresa adjudicatària 

aniran a nom i a càrrec d’aquest, li correspondrà la seva aprovació, i el pagament 
s’efectuarà contra presentació de factura, expedida i d’acord amb la normativa vigent, 

en els terminis i les condicions establertes a l’article 216 del TRLCSP. 

Per tant, l’Ajuntament de Subirats transferirà mensualment a l’Ajuntament d’Avinyonet del 
Penedès, al compte corrent que aquest li indiqui, la part proporcional que li pertoca de 

cada certificació, d’acord amb el percentatge establert a la clàusula segona. A tal 
efecte, l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès trametrà a l’Ajuntament de Subirats una 

còpia de la certificació amb la diligència acreditativa de la seva aprovació per part del 
Ple municipal, i amb indicació de la quantitat a transferir, i aquest haurà de realitzar 

l’ingrés en un termini màxim de vint dies a partir d’aquesta comunicació. 

 

Cinquena.- Justificació subvenció Diputació 

Atès que a ambdós ajuntaments els hi ha estat atorgat un ajut econòmic per part de la 

Diputació de Barcelona que caldrà justificar per tal de percebre l’import establert, 
d’acord amb les instruccions de gestió de les actuacions derivades de les Meses de 

concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, a través del tràmit “M400”, 
cada ajuntament justificarà la part proporcional que li correspon assumir de cada 

certificació d’obra o de les factures d’obres auxiliars, complementàries o addicionals. 

 

Sisena.- Regularització despeses justificades  

Tot i l’establert a la clàusula anterior, i com sigui que a la signatura d’aquest conveni 

l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès ja ha tramitat davant la Diputació de Barcelona la 
justificació de la certificació d’obra núm. 1, per import de 29.347,45€, per tal de respectar 

el que s’ha acordat en l’esmentada clàusula, en el moment que s’hagi de justificar la 
certificació d’obra núm. 2, amb els percentatges que corresponen a cada ajuntament, 

l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès deduirà la part justificada de més en la primera 
certificació, i l’Ajuntament de Subirats afegirà aquesta part en la justificació. Aquesta 

diferència és de 14.154,28€. 
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Setena.- Vigència del conveni 

La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data de la seva signatura, prèvia la 
realització dels tràmits que corresponguin, i s’acabarà amb la devolució de la garantia 

definitiva dipositada per a respondre de la correcta execució de les obres i posta en 
funcionament de la nova EDAR. 

Per tant, el present conveni regula l’execució del contracte i la justificació i gestió de la 

subvenció atorgada, de forma que per al posterior funcionament i gestió de la nova 
instal·lació caldrà establir un nou conveni entre els dos ajuntaments interessats. 

 

Vuitena.- Liquidació i regularització de les despeses 

Abans de l’acabament de la vigència d’aquest conveni, ambdues part es comprometen 
a dur a terme una liquidació dels costos totals de les despeses generades amb motiu de 

l’execució d’aquesta actuació, en funció dels percentatges acordats, i es realitzaran les 
compensacions econòmiques que correspongui de forma que cada ajuntament hagi 

assumit la part que li pertoqui, amb la premissa que la subvenció atorgada, en el seu 
conjunt, és suficient per assumir la totalitat de les despeses que es produeixin. 

Si per qualsevol imprevist, això no fos així, l’excés de despesa sobre el cost total de l’ajut 
econòmic obtingut es repercutirà proporcionalment entre els dos municipis en la 

proporció establerta en aquest conveni.  

 

 

Novena.-  Jurisdicció competent 

Les diferències que puguin sorgir entre ambdues parts en la interpretació i aplicació 

d’aquest conveni, se sotmetran a la competència i jurisdicció dels tribunals de la província 
de Barcelona. 

I llegit el present contracte, que s’estén en duplicat exemplar i a un sols efecte, els 

atorgants el ratifiquen i el signen en el lloc i la data assenyalats en l’encapçalament,  

 

L’ALCALDE-PRESIDENT,                                         L’ALCALDE-PRESIDENT, 

d’Avinyonet del Penedès,                                           de Subirats, 

 

Davant meu                                                                 Davant meu 

EL SECRETARI d’Avinyonet del Penedès,                 La SECRETARIA de Subirats” 
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Segon.- Facultar a l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Subirats per a la 
formalització del Conveni assenyalat i la realització de quants tràmits siguin necessaris 

per a l’execució del mateix.  

Tercer.- Publicar el Conveni, un cop formalitzat, en el portal de transparència de 
l’Ajuntament de Subirats, en compliment de les obligacions de publicitat previstes per 

la normativa vigent. 

 

Quart.- Donar trasllat d’aquest acord a l’àrea de territori i a serveis econòmics de 
l’Ajuntament, així com a l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès. 

 

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, explicació que és ampliada pel 

l’Alcalde-President senyor Pere Pons Vendrell. 
 

 
VOTACIÓ: 

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

 
 
6.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre el terme municipal de Subirats 
i el terme municipal de Vallirana, signada en data 20 de juny de 2017. 
 
 
Es posa en consideració dels assistents a la sessió la proposta d’acord, el text de la 

qual, literalment diu: 
 

Vist que en data 20 de juny de 2017 es varen reunir les comissions de delimitació de 
termes municipals dels ajuntaments de Subirats i Vallirana, amb els representants 

tècnics de la Generalitat de Catalunya i les representacions municipals de cadascun 
dels ajuntaments afectats, i varen signar l’acta de les operacions de delimitació entre 

els termes municipals de Subirats i Vallirana.  

Vist allò que es disposa en l’article 31.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel 

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

l’acta esmentada sigui aprovada pels plens dels ajuntaments afectats, per la majoria 
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absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, i en el termini màxim de tres 
mesos des de la data de les operacions de delimitació. 

Per la qual cosa, es proposa al Ple municipal adopti els següents: 

 

ACORDS: 

Primer.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre el terme municipal de 
Subirats i el terme municipal de Vallirana signada en data 20 de juny de 2017. 

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

Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya així com a l’Ajuntament de 
Vallirana. 
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TORN INTERVENCIOSN: 

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

 
L’Alcalde Pere Pons Vendrell explica la proposta d’acord amb l’assistència de la 

secretària-interventora municipal que amplia aquestes explicacions.  
 

VOTACIÓ: 
 

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

 

 

7.- Aprovar la nova relació de béns i drets afectats per l’execució de les obres de la 
separata del projecte d’urbanització de la Muntanya Rodona. 
 
Es posa en consideració dels assistents a la sessió la proposta d’acord, el text de la 
qual, literalment diu: 

 
El Ple de la corporació reunit en sessió ordinària celebrada el dia 2 de novembre de 

2015 va aprovar inicialment la separata del projecte d’urbanització de la Muntanya 
Rodona i la relació de béns i drets afectats per l’execució de les obres de la separata 
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del projecte d’urbanització de la Muntanya Rodona que va ser notificada 
personalment a cada un dels propietaris afectats atorgant-los un termini d’audiència 

de 15 dies i l’acord es va sotmetre a informació pública mitjançant la publicació 
d’edicte al Butlletí Oficial de la Província de 23 de novembre de 2015, al diari El 3 de 

vuit de 20 de novembre de 2015, al web i al taulell d’anuncis de la corporació. 

El Ple de la corporació en sessió extraordinària celebrada el dia 21 de desembre de 

2015, va aprovar la relació de béns i drets afectats per la servitud de pas de les 
canalitzacions per a l’execució de les obres de la depuradora de la urbanització de la 

Muntanya Rodona que va ser notificat personalment als propietaris afectats atorgant-
los un termini d’audiència de 15 dies i l’acord es va sotmetre a informació pública 

mitjançant la publicació d’edicte al Butlletí Oficial de la Província de 25 de gener de 
2016, al diari El 3 de vuit de 22 de gener de 2016, al web i al taulell d’anuncis de la 

corporació.  

Durant els terminis d’informació pública esmentats no es va presentar cap al·legació o 

reclamació en contra. 

El dia 19 de setembre de 2016 el Ple de la corporació va aprovar definitivament la 

separata del projecte d’urbanització de la Muntanya Rodona. 

Amb posterioritat ha estat detectat un error en la relació aprovada pel Ple de la 

corporació el dia 2 de novembre de 2015. 

Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 7 de juny de 2017 que tot seguit 

es transcriu en la seva part important: 

“Objecte del present informe 

L’objecte del present informe és el d’aprovar de nou la relació de bens i drets afectats 
per l’execució de les obres de la separata del projecte d’urbanització de La Muntanya 

Rodona situades en sòl no urbanitzable (depuradora, pou de bombeig i 
canalitzacions). 

Aquesta nova aprovació es proposa perquè s’ha detectat un error en la relació 
aprovada el dia 2 de novembre de 2015 que consisteix en que el propietari de la finca 

2 (cadastral  08273A013000500000QT) figura al cadastre (Hereus de Melchor Vendrell 
Linares), no coincideix amb el propietari registral (finca registral 3201, propietat de Pere 

Martí Tetas). 

S’ha consultat amb el senyor Melcior Vendrell Amat, hereu del senyor Melchor Vendrell 

Linares i ha confirmat que actualment ja no és el titular de la finca. 

 

Paràmetres urbanístics i titularitat dels terrenys 
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Una part dels terrenys afectats per les instal·lacions estan situats en sòl urbà i una part 
en sòl no urbanitzable.  

Els terrenys situats en sòl urbà afectats per les instal·lacions són de titularitat pública o 
privada. 

- Els de titularitat pública són municipals i estan classificats de sistema viari (clau 
B.5 - els que corresponen als carrers) o bé d’Espai de protecció i definició del 

perímetre urbà (clau A3).  

- Els de titularitat privada estan classificats de zona residencial d’edificació 

aïllada, subzona d’unihabitatge aïllat intensitat I (clau 4.1) i correspon a les 
canalitzacions que passen per l’interior de les parcel·les. L’espai de pas 

d’aquestes canalitzacions està contemplat com una servitud en el projecte de 
reparcel·lació del polígon. 

Els terrenys situats en sòl no urbanitzable són de titularitat privada. D’aquests, uns són 
propietat de la Junta de Compensació de la urbanització i la resta són de particulars. 

Aquests darrers corresponen a quatre zones: 

- La que preveu contenir el dipòsit d’aigües de l’ADF i la canalització fins a 

aquest dipòsit. Els terrenys estan qualificats d’espai d’especial interès agrícola 
(clau 8). 

- La que contindrà el pou de bombeig i les canalitzacions des del carrer fins a 
aquest pou. Es situen en uns terrenys qualificats de xarxa de serveis tècnics (clau 

B.8). El projecte de reparcel·lació contempla aquests terrenys com una servitud 
externa al polígon (SE-II) amb una superfície de 232,02 m2, però mesurades les 

dimensions del pou i canalitzacions s’estima que caldrà ocupar una superfície 
de 240 m2. 

- La que contindrà l’estació depuradora, que es situa en uns terrenys qualificats 
de xarxa de serveis tècnics (clau B.8). El projecte de reparcel·lació contempla 

aquests terrenys com una servitud externa al polígon (SE-III) amb una superfície 
de 96,00 m2, però mesurades les dimensions de l’estació depuradora es 

considera que caldrà ocupar una superfície de 120 m2. 

- La que conté una part de les canalitzacions que porten les aigües a la 

depuradora, en una part qualificada d’espai d’especial interès agrícola (clau 
8) i en l’altre d’espai d’interès pels valors naturals (clau 11).  El projecte de 

reparcel·lació contempla aquests terrenys com una servitud externa al polígon 
(SE-I) amb una superfície de 345,08 m2. 

Obtenció dels terrenys de la depuradora, del pou de bombeig i de pas de 
canalitzacions 

1. Caràcter d’equipaments dels serveis tècnics i interès públic d’aquests 
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Els terrenys on es preveu emplaçar l’estació depuradora i el pou de bombeig estan 
classificats de sòl no urbanitzable i inclosos a la xarxa de serveis tècnics (clau B.8), 

segons el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Subirats. El mateix POUM, 
a l’article 303.2, considera que tenen el caràcter d’equipaments. 

L’article 34.5 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC) considera que 
estan dins el sistema d’equipaments comunitaris els serveis tècnics, entre d’altres.  

L’article 33.3 del RLUC considera que els serveis tècnics, que formen part del sistema 
urbanístic d’equipaments comunitaris, comprenen, entre d’altres, les instal·lacions de 

sanejament. 

L’article 47.4 del TRLUC considera que les instal·lacions i les obres necessàries per a 

serveis tècnics com les xarxes de sanejament són d’interès públic i poden ser objecte 
d’actuacions específiques per a destinar-los a activitats o equipaments d’interès públic 

que s’hagin d’emplaçar en medi rural. 

L’article 109.1 del TRLUC considera que l’aprovació d’un projecte d’urbanització 

implica la declaració d’utilitat pública de les obres i la necessitat d’ocupació dels 
terrenys als fins d’expropiació i d’imposició de servituds o bé d’ocupació temporal dels 

terrenys.  

2.  Obtenció dels sòls destinats a sistemes urbanístics públics per expropiació. 

L’article 34.8 del TRLUC i l’article 208.2 del RLUC esmenten que els terrenys reservats per 
a sistemes urbanístics públics que no siguin compresos en un àmbit d’actuació 

urbanística sotmès al sistema de reparcel·lació es poden adquirir mitjançant l’actuació 
expropiatòria que correspongui. 

L’article 212 del RLUC especifica la tramitació de l’expropiació urbanística en 
procediments individualitzats: 

- Formulació de la relació de bens i drets afectats per l’actuació expropiatòria. 
Cal descriure els aspectes materials i jurídics dels bens i drets, identificant la 

causa de l’expropiació i l’instrument de planejament que dóna lloc a 
l’actuació. 

- Sotmetiment a informació pública i a audiència de les persones interessades 
pel termini de 15 dies. 

- Inici de l’expedient d’expropiació amb l’aprovació de la relació de bens i drets, 
una vegada examinades les al·legacions, concretant la necessitat d’ocupació.  

Els articles 15 a 55 de la Llei d’expropiació forçosa (Llei de 16 de desembre de 1954) 
determinen el procediment per a l’expropiació dels terrenys, que segueix el següent 

ordre: 
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- Inici de l’expedient amb la declaració d’utilitat pública o d’interès social i 
l’acord de la necessitat d’ocupació dels terrenys. 

- Publicació de l’acord i obertura d’informació pública pel termini de quinze dies, 
i notificació individualitzada a les persones afectades pel procediment. 

- Fixació del preu just. Comença per un requeriment als propietaris afectats 
perquè presentin full d’apreuament en el termini màxim de 20 dies, si s’accepta 

s’ha de procedir al seu pagament, si no s’accepta cal fer un full d’apreuament 
i presentar-lo al propietari. Aquest en deu dies ha d’acceptar-lo o rebutjar-lo. Si 

el rebutja s’ha de passar al jurat d’expropiació. 

- Pagament i presa de possessió. Cal fer el pagament en el termini màxim de 10 

dies.  

3. Relació de bens i drets afectats 

Finca Referència 
cadastral 

Naturalesa Finca 
registr
al 

Polí
gon 

Par
cel
·la 

Sup. 
expropiac
ió 

Sup. 
Ocupació 
temporal 

Classificació 
urbanística 

1 08273A01300
0250000QX 

No 
urbanitzable 

2199 13 25 240 m2 240 m2 Sòl no 
urbanitzable 

2 08273A01300
0500000QT 

No 
urbanitzable 

3201 13 50 120 m2 120 m2 Sòl no 
urbanitzable 

3 08273A01300
0340000QU 

No 
urbanitzable 

1292 13 34  345,08 m2 Sòl no 
urbanitzable 

 

La titularitat de les finques objecte de l’ocupació temporal i afectació a servituds de 
pas, a efectes de notificacions són: 

Finca 1 – Maria Núria Vallès Santomà i Manuel Massana Vallès 

Finca 2 – Pere Martí Tetas 

Finca 3 - Antònia Piñol Canals i Joan Raventós Piñol 

Proposta 

Vist l’acord del Ple de la corporació de data 19 de setembre de 2016 d’aprovar 
definitivament la separata del projecte d’urbanització de la Muntanya Rodona.  

Vistos els acords de Ple dels dies 2 de novembre de 2015 i 21 de desembre de 2015 en 
els que s’aproven les relacions detallades dels bens i drets afectats per l’execució de 

les obres situades en sòl no urbanitzable. 
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Vist que s’ha detectat un error en la titularitat d’uns terrenys inclosos en la relació 
aprovada el dia 2 de novembre de 2015. 

Es proposa: 

Primer.- Aprovar una nova relació de bens i drets afectats per l’execució de les obres 

de la separata del projecte d’urbanització de La Muntanya Rodona situades en sòl no 
urbanitzable (depuradora, pou de bombeig i canalitzacions). 

Segon.- Fer constar, de forma expressa, que l’aprovació del projecte comporta la 
declaració de necessitat d’ocupació de les finques que consten en la relació 

concreta i individualitzada de la relació de bens i drets afectats, indispensable per al fi 
de l’expropiació. 

Tercer.- Sotmetre a informació pública la relació concreta i individualitzada dels bens i 
drets a expropiar per un termini de quinze dies, mitjançant edicte que es publicarà al 

BOPB i a un diari, així com efectuar la notificació als titulars de bens i drets afectats, 
donant-los audiència per un termini de 15 dies.”  

Vist que el Ple de la corporació de data 19 de setembre de 2016 va acordar aprovar 
definitivament la separata del Projecte d’urbanització de la Muntanya Rodona. 

Vist el que disposa l’article 212 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que fa a la tramitació de l’expropiació urbanística 

en procediments individualitzats. 

Vist l’establert pels articles 15 a 55 de la Llei de 16 de desembre de 1954 d’expropiació 

forçosa pel que fa al procediment a seguir per a l’expropiació dels terrenys.  

 

Per tot l’exposat, es proposa a la Comissió informativa d’Urbanisme dictamini sobre la 
següent proposat d’acords: 

 

Primer.- Deixar sense efecte la relació de béns i drets afectats per l’execució de les 
obres de la separata del projecte d’urbanització de la Muntanya Rodona aprovades 

pel Ple de la corporació en sessions dels dies 2 de novembre i 21 de desembre de 2015. 

Segon.- Aprovar la nova relació de béns i drets afectats per l’execució de les obres de 

la separata del projecte d’urbanització de la Muntanya Rodona, situades en sòl no 
urbanitzable (depuradora, pou de bombeig i canalitzacions), i que consta a la part 

expositiva d’aquest acord. 

Tercer.- Fer constar, de forma expressa, que l’aprovació del projecte i la relació de 

bens i drets comporta la declaració de necessitat d’ocupació de les finques que 
consten a la relació concreta i individualitzada, donant lloc a l’inici de l’expedient 

expropiatori. 
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Quart.- Sotmetre a informació pública la relació concreta i individualitzada dels béns i 
drets a expropiar 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 Pere Pons Vendrell 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.  
 
 
 
8.- Elecció del Jutge de Pau substitut del municipi de Subirats.  
 
Es posa en consideració dels assistents a la sessió la proposta d’acord, el text de la 
qual, literalment diu: 

 
Vist que ha finalitzat el termini de 4 anys pel qual es va nomenar el càrrec de Jutge de 

Pau substitut del municipi de Subirats. 

Vist que l’article 101.1 de la LOPJ disposa que els jutges de Pau i els seus substituts seran 

nomenats per un període de quatre anys per la Sala de govern del Tribunal Superior de 
Justícia corresponent, i que el nomenament recaurà en les persones escollides pel 

respectiu Ajuntament.  

Vist que els tràmits que s’han de seguir per a proposar les persones que hauran 
d’ocupar aquests càrrecs es troben recollits als articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, 

de 7 de juny, dels jutges de pau.  

Vist que l’article 5 preveu que les vacants en el càrrec de jutge de pau titular i substitut 
s’anunciaran per l’Ajuntament respectiu amb la suficient antelació, mitjançant 

convocatòria pública, amb indicació del termini i lloc de presentació d’instàncies. Es 
publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i mitjançant edictes en el taulell d’anuncis 

de l’Ajuntament, en el jutjat de primera instància i instrucció del partit o jutjat Degà i en 
el propi Jutjat de Pau.  

Vist que d’acord amb allò que disposa l’article 101.2 LOPJ, l’òrgan competent per a 
l’elecció dels jutges de pau i els seus substituts serà el ple de l’Ajuntament, amb el vot 
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favorable de la majoria absoluta dels seus membres, entre les persones que, reunint les 
condicions legals, així ho sol·licitin. Si no hi hagués sol·licitants, el ple elegirà lliurement 

amb subjecció als mateixos requisits de procediment.  

Atès que el Sr. Alcalde mitjançant convocatòria pública en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 30 de març de 2017, va donar a conèixer aquesta 

circumstància per a que qualsevol interessat pogués sol·licitar per escrit la seva elecció; 
les vacants també s'han anunciat mitjançant edictes en el tauler d'anuncis de 

l'Ajuntament, en la pàgina web municipal, en el Jutjat Degà de Vilafranca del Penedès i 
en el Jutjat de Pau de Subirats. 

 

Vist que durant el termini de presentació de les sol·licituds, es varen presentar les que tot 

seguit es relacionen: 

- Sr. Luis Miguel Romero Ysanta, RE 925/207 de 21 d’abril de 2017. 
- Sra. Elisenda Giralt Vidal, RE 938/2017 de 24 d’abril de 2017. 

Vist que corresponia al Plenari municipal escollir, per majoria absoluta, el candidat a 
Jutge de Pau substitut. 

 

Vist que per acord plenari de 10 de maig de 2017, l’Ajuntament de Subirats va proposar 

el nomenament de la Sra. Elisenda Giralt Vidal com a Jutge de Pau substituta del 
municipi de Subirats. 

Vist que posteriorment a l’adopció d’aquest acord, la senyora Giralt va presentar en 
data 2 de juny de 2017 renuncia al càrrec, per motius personals. 

Vist que l’altre candidat que es va presentar, el senyor Luis Miguel Romero, exerceix 
d’advocat i aquesta professió, sigui quin sigui l’àmbit d’assessorament jurídic, resulta ser 

incompatible amb el càrrec de jutge de pau, d’acord amb l’article 14.2 del Reglament 
de Jutges de Pau. 

Vist que no hi ha cap més candidat presentat per a ocupar la plaça de Jutge de Pau 
substitut. 

Vist que quan es va aprovar la convocatòria es va fer constar expressament que si no hi 
hagués sol·licitants, el ple elegirà lliurement amb subjecció als mateixos requisits de 

procediment. 

Vist que la veïna senyora Natàlia Colet Cremades reuneix les condicions i aptituds 
necessàries per a ocupar la plaça assenyalada. 

Vist que la senyora Natàlia Colet manifesta el seu interès en ocupar la dita plaça i a 
aquests efectes presenta la documentació requerida.  

 

En conseqüència, es proposa al Ple de l'Ajuntament l’adopció del següent acord: 
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Primer.- Deixar sense efecte la proposta de nomenament de jutge de pau substituta  
feta per acord plenari de 10 de maig de 2017.  

 

Segon.- Elegir, per unanimitat del Ple de l’Ajuntament de Subirats  i,  per tant, havent 

obtingut com a mínim el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la 
Corporació com exigeix la normativa, a la senyora Natàlia Colet Cremades, amb DNI 

37636005-R, les circumstàncies personals de la qual obren degudament incorporades a 
l’expedient.  

 

Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord al Jutjat degà de primera Instància i Instrucció de 

Vilafranca del Penedès, així com al Departament de Jutges de Pau del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, en compliment del previst en l'article 7.1 del Reglament 3/1995 

abans citat, proposant el nomenament de la persona escollida i acompanyant a 
aquests efectes la documentació acreditativa de la seva identitat i aptitud. 

 
 

TORN INTERVENCIOSN: 
 

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

La secretària-municipal, a petició de l’Alcalde-President, explica als regidors el 
contingut de 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.  
 

 

9.- Aprovar inicialment el Reglament del Mercat del préssec d’Ordal, del municipi de 
Subirats. 
 

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

qual, literalment diu: 
 

Vist l’avantprojecte de Reglament del “Mercat del Préssec d’Ordal”, elaborat per la 
regidoria de Turisme de l’Ajuntament i vist l’informe del tècnic de data 2 de juny de 

2017 que s’incorpora e l’expedient, en compliment tot això del que es disposa en 
l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 

179/1995, de 13 de juny. 

Atès que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al 
Ple de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de 

la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
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Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix l’aprovació 
inicial, la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i 

l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre. 

Atès que, en no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del Reglament 
orgànic de la corporació, aquest Reglament només requereix l’aprovació per la 

majoria simple, sense que calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril. 

Atès que l’article 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de 

Catalunya, disposa que les ordenances s’entendran aprovades definitivament amb 
caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació durant la 

informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial. 

Atès el que es disposa en l’article 128 i ss de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. 

Vist el que es disposa en l’article 133 de la Llei 39/2015 abans assenyalada, i vist que 

segons informe tècnic obrant a l’expedient, per a la formulació i redacció del projecte 
de Reglament s’ha obtingut l’opinió i les aportacions dels professionals i associacions  

que es veuen afectats, de manera directa o indirecta, per la norma que es proposa 
aprovar.  

Vist el Decret 162/2017, de 14 de juliol, de venda no sedentària en marcats de 

marxants.  

Vist l’informe de la Secretaria-interventora municipal, de data 29 de juny de 2017. 

Per tot l’exposat, l’Alcalde sotasignat proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents, 

 

ACORDS: 

 

Primer.- APROVAR INICIALMENT el Reglament municipal del “Mercat del Préssec 

d’Ordal” de Subirats, segons el text que s’adjunta als presents acords, passant a formar 
part integrant dels mateixos. 

Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’expedient pel termini de trenta dies, a fi 

que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels 
anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat 

de Catalunya, a un diari de major difusió a la comarca, al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament i al web municipal. El termini d’informació pública començarà a comptar 

des del dia següent al de la publicació de l’anunci en el BOP. 

Tercer.- DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública, el Reglament que ara s’aprova inicialment quedarà aprovat 

definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la 
publicació íntegra del text del Reglament en el Butlletí Oficial de la Província, i en 

quants altres mitjans siguin escaients d’acord amb la normativa vigent. 
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REGLAMENT DEL “MERCAT DEL PRÉSSEC D’ORDAL”  

DEL MUNICIPI DE SUBIRATS 

 

PREÀMBUL 

 

El “Mercat del Préssec d’Ordal” està ubicat a la plaça Subirats de Sant Pau d’Ordal i és 

l’espai destinat, bàsicament, a la venda directa d’aquest producte emblemàtic. 

El préssec d’Ordal es produeix als municipis de Subirats i Avinyonet del Penedès (Alt 
Penedès), i és un dels productes de més qualitat de la zona. 
Es tracta d’un cultiu de secà en un terreny argilós i molt calcari, característiques que 
fan que el fruit que se’n deriva tingui unes qualitats excepcionals. Així doncs, es tracta 
d’un préssec de gran qualitat amb gust i aroma intens i depenent de la varietat la seva 
carn pot ser de textura més carnosa o més sucosa. Podem trobar diverses varietats ben 
diferents entre elles. 

El marc de plantació dels presseguers d’Ordal és ampli, el que fa que els camps de 
presseguers es puguin treballar còmodament durant tot l’any i el presseguer pugui 
créixer vigorós. Un dels treballs claus per tal de que en surtin préssecs de qualitat amb 
un gust intens i a la vegada amb una mida adequada es dur a terme un aclarit 
profund durant els mesos previs a la collita i a la maduració del fruit. 

La collita comença a principis de juny i finalitza a mitjans de setembre  

Aquest mercat respon a la voluntat de promoure el cutiu del Préssec d’Ordal , com 
d’altres productes de temporada i el contacte directe de pagesos i elaboradors amb 

els consumidors a través de la venda directa.  

 

Article 1. Objecte 

Aquesta normativa té per objecte regular les condicions amb què s’ha de 

desenvolupar el “Mercat de Préssec d’Ordal” a Sant Pau d’Ordal i amb les condicions 
que s’han d’atorgar les autoritzacions als/les pagesos/es productors i artesans per tenir 

un lloc de venda en aquest mercat. 

 

La finalitat principal d’aquest mercat és que els productors del Préssec d’Ordal  puguin 
vendre directament la producció pròpia de préssec d’Ordal  i/o complementar-la 

amb altres productes de temporada que produeixen. Aquesta finalitat es podrà 
complementar amb la venda de productes d’elaboració pròpia elaborats per part 

dels artesans del municipi. 
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L’existència del “Mercat del Préssec d’Ordal, en un nucli no ha d’impedir l’establiment 
d’altres mercats per a la venda de proximitat o l’atorgament de llicències per a 

d’altres punts de venta directa a pagesos/es en el municipi. En tot cas aquest no es 
podran desenvolupar sota el nom “Mercat del Préssec d’Ordal”.  

 

Article 2. Definicions 

Les que apareixen al Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l’acreditació de la venda 
de proximitat de productes agroalimentaris, en el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de 

venda no sedentària en mercats de marxants, i en la normativa complementària. 

 

Article 3. Emplaçament, periodicitat, horaris i taxes. 

1.- Aquest mercat s’emplaça a la Plaça Subirats de Sant Pau d’Ordal, segons consta 

en plànol a l’annex 1. 

2.- Té una periodicitat de caps de setmana, dissabtes i diumenges, en funció de la 
temporalitat de la producció, en principi, durant els mesos de juny a setembre, 

ambdós inClosos. 

3.- L’horari serà de 9 a 14 hores.  

4.- Per causes excepcionals i motivades, l’Ajuntament podrà ampliar o reduir l’horari 

així com acordar un emplaçament puntual alternatiu de les parades.  

 

Article 4. Nombre de llocs de venda i requisits de les parades i productes 

Les parades de préssec només tindran la limitació pròpia de la capacitat de l’espai i 

les parades dels artesans no podran superar la meitat proporcional en relació amb les 
parades dels productors de préssec. 

Requisits de les parades: 

 

• Hauran de ser desmuntables i en la seva instal·lació no es poden utilitzar 
materials o estris que malmetin el paviment no el domini públic. 
 

Horari de muntatge i desmuntatge de les parades: (per assegurar el descans veïnal i 

l’ordre públic): 
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A les 9 del matí les parades han d’estar ja muntades, coincidint amb l’obertura del 
mercat i el seu desmuntatge es farà a partir de les 2 del migdia, hora en què s’acaba 

el mercat. 

 

Productes a vendre: 

Només es podran vendre els productes que constin expressament autoritzats en la 

pertinent autorització atorgada per l’Ajuntament. 

 

Article 5.  Requisits per l’obtenció de l’autorització d’un lloc de venda  

Els pagesos i/o artesans que vulguin participar en el mercat hauran de complir els 

següents requisits: 

 

a) Esser productor del Préssec d’Ordal. 
 

b) Ser titulars d’una explotació, les dades de la qual constin en el sistema integrat de 
dades d’explotacions agràries de Catalunya que gestiona el departament 
competent en matèria d’agricultura i alimentació. En el cas de les agrupacions de 
productors agraris aquest requisit l’han de complir els membres que siguin 
productors agraris. Aquest requisit no serà d’aplicació als elaboradors artesans. 

  

c) En el cas dels artesans, caldrà estar en disposició de l’acreditació que atorga la 
Generalitat o organisme competent.   
 

d) Estar donats d’alta al règim de la Seguretat Social que correspongui, tant la 
persona titular com les persones treballadores que estiguin al lloc de venda, i estar 
al corrent de les obligacions de la Seguretat Social i la Hisenda Pública. 

 

e) Complir els requisits que estableixin les reglamentacions específiques a la 
producció, elaboració, comercialització i traçabilitat dels productes 
agroalimentaris així com els requisits higiènic sanitaris, disposant del corresponent 
registre sanitari d’acord amb el que estableixi la normativa sectorial aplicable. 

 

f) Disposar d’assegurança de responsabilitat civil per una cobertura mínima de 
100.000 euros. 

 

g) Quan es tracti de cooperatives agràries, s’haurà d’acreditar que totes les persones 
sòcies treballadores estan adscrites en el mateix Règim de la Seguretat Social 
(General o Especial de treballadors autònoms), d’acord amb el que s’estableix en 
els Estatuts socials de la cooperativa. 
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Article 6. Sol·licitud de participació 

 

 

La sol·licitud per a participar en el procediment d’atorgament de les autoritzacions  
s’haurà de presentar en el Registre general de l’Ajuntament de Subirats (Plaça de 

l’Ajuntament, s/n, 08739 Sant Pau d’Ordal), una sol·licitud en model oficial i normalitzat, 
que es facilitarà gratuïtament a les dependències municipals o a la pàgina web 

http://www.subirats.cat, adreçada a l’Il·lustríssim Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament 
de Subirats. També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a 

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

 

1. La sol·licitud anirà acompanyada d’una breu memòria descriptiva que contingui, 
com a mínim, el tipus de producte que es comercialitzarà, origen, aportació de 
certificació, si fos el cas, temporada de producció a la vegada que cada pagès 
només podrà vendre el seu producte.  
 

2. La preceptiva documentació acreditativa del compliment dels requisits 
esmentats a l’article 5è. 
 

3. Declaració responsable (veure model a l’Annex) en la que manifestin el 
següent  

 

a. Que dóna compliment als requisits establerts en la normativa/reglament 
municipal del “Mercat del Préssec d’Ordal”. 

 

b. Que està en possessió de la documentació que acrediti que pot iniciar 
l'activitat a partir de l'atorgament de l'autorització. 

 

c. Que mantindrà el compliment dels requisits exigits durant tot el termini de 
vigència de l'autorització.  

 

d. Que autoritza l'Ajuntament per tal que pugui efectuar les comprovacions 
que estimi convenients en relació al compliment de les obligacions 
tributàries i de Seguretat Social, així com la consulta telemàtica als registres i 
arxius d'altres administracions i entitats públiques que sigui necessària. 

 

 Article 7. Procediment de concessió de les autoritzacions 

El procediment de selecció per a l’atorgament de les autoritzacions, així com per 
cobrir les vacants que es puguin produir entre les ja atorgades, es realitzarà en règim 
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de concurrència competitiva, prèvia convocatòria pública i com a resultat d’un 
procediment basat en els principis de transparència, imparcialitat i publicitat. A tal 

efecte, l’Ajuntament aprovarà, amb la suficient antelació, les corresponents bases, 
que inclouran els requisits específics i els criteris d’adjudicació concrets per a cada 

convocatòria. L’aprovació de la convocatòria i de les bases específiques es farà amb 
estricta subjecció a aquest Reglament i al seu annex. 

 

Article 8. Imatge del Mercat  

Es faRà servir el logotip de Subirats, Capital de la Vinya, propietat de l’Ajuntament, en 
tot el material promocional. 

 

Article 9 . Taxes 

Els titulars dels llocs de venda i autoritzacions han de satisfer les taxes municipals que 
s’estableixen en les ordenances fiscals vigents. 

  

Article 10. Títol habilitant per a la venda al mercat 

Per poder disposar d’un lloc de venda al mercat serà imprescindible disposar de la 
corresponent autorització municipal  

 

L’autorització municipal haurà de constar en un lloc visible i permanent de la parada., i 
haurà de contenir la següent informació: 

 

- Les dades de la persona titular, i en el seu cas, de les persones 
autoritzades  

- El lloc on pot exercir l’activitat  
- Els productes autoritzats per a la venda  
- Els horaris i les dates en què podrà exercir l’activitat  
- La durada de l’autorització  
- La resta de dades exigides per la normativa sectorial que sigui 

d’aplicació 
 

 

Article 11. Durada de l’autorització  

L’autorització per a l’exercici de la venda no sedentària té una durada mínima de 
quinze (15) anys. Durant la vigència de les autoritzacions, els titulars de les 
autoritzacions estan obligats a acreditar anualment davant l’Ajuntament que estan al 
corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l’Administració Tributària, i 
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també de qualsevol altra obligació que els imposi l’Administració local, com ara el 
pagament de la corresponent taxa i tributs municipals, i que estan al corrent del 
pagament de l’assegurança de responsabilitat civil. 

 

L’autorització atorgada serà de caràcter personal i la parada haurà de ser ocupada 
pel titular de l’autorització. En cas que sigui una persona jurídica, caldrà que la persona 

que està al mercat pugui acreditar la seva relació laboral o empresarial o familiar amb 
la titular de l’autorització.  

 

Article 12. Distribució dels llocs de venda 

1. La distribució dels llocs de venda serà fixa. L’Ajuntament determinarà la ubicació 
dels mateixos.  

 

2. Cada lloc de venda tindrà assignat un número d’ordre que caldrà respectar en 
establir-se els llocs de venda en els mercats.  

 

3. En cas que es produeixin vacants, es resoldrà el més aviat possible les peticions 
existents per tal de poder ocupar l’espai del lloc de venda vacant. En cas que no 
hi hagi peticions per ocupar espais vacants, es repartiran els llocs de venda de 
forma homogènia de manera que no es vegin espais sense activitat. 

 

 

Article 13 Baixa voluntària del Mercat del préssec 

L'ocupant d'un lloc de venda al mercat haurà de comunicar la baixa a l'Ajuntament, 

amb una antelació mínima d'1 mes, per tal que es pugui dotar l'esmentat lloc de 
venda per part d'un nou titular.  

 

L'atorgament del lloc de venda vacant el realitzarà l'Ajuntament de conformitat amb 

les condicions establertes en la present normativa. 

 

Article 14 Supòsits d’extinció, revocació i pèrdua de l’autorització 

Les autoritzacions de participació en el mercat podran ser revocades a petició de 

l’ajuntament en els casos següents: 

 

a) Renúncia expressa i escrita formulada per la persona titular. 
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b) Absència injustificada del titular de l’autorització, o persona que el substitueixi 
degudament acreditada, al Mercat del Préssec d’Ordal durant un període 
consecutiu de 4 dies de mercat o de 9 dies alternatius. 

c) Pèrdua d’algun dels requisits exigits per obtenir l’autorització. 
d) Destinar la parada a la venda de productes diferents d'aquells contemplats a 

l'autorització. 
e) No pagament de les taxes establertes. 
f) Desaparició del mercat. 

 

La resolució que deixa sense efecte l’autorització per la venda al mercat comporta 

que la persona beneficiària ha de posar fi a qualsevol forma d’ús d’aquesta 
acreditació. Aquests supòsits d’extinció, revocació i pèrdua de l’autorització no donen 

dret a indemnització ni compensació de cap mena.  

 

Aquelles persones que han deixat de ser beneficiàries de l’acreditació per la venda al 

mercat no poden tornar a ser-ne beneficiàries fins al cap de 1 any a comptar des de la 
data de la notificació per part de l’Ajuntament. 

 

Article 15 Actualització de les dades de l’autorització 

 

Si es produeix qualsevol modificació en l’autorització d’una persona titular o d’una 
agrupació de productors agraris, aquesta s’ha de comunicar a l’Ajuntament 

corresponent a través d’instància normalitzada. 

 

Un cop feta aquesta comunicació, l’Ajuntament modifica les dades corresponents de 

la base de dades i lliura, en el termini de 15 dies, a la persona interessada, una nova 
autorització en la que queda reflectida la modificació efectuada. 

 

Article 16 Obligacions dels participants del  mercat del préssec 

Les persones titulars de les autoritzacions dels llocs de venda tindran les següents 
obligacions: 

 

- Neteja de l’espai del mercat com de la zona del maridatge “Música a 
les Vinyes”. 

- Gestió de residus d’una manera responsable. 
 

Article 17 Del control municipal del mercat del préssec 
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L’ajuntament designarà a personal tècnic per garantir el bon funcionament del 
“Mercat del Préssec” el qual realitzarà : 

 

- El control del Mercat i el registre dels titulars dels llocs de venda i del personal 
venedor i el compliment dels requisits per a l’adjudicació dels llocs de venda 
establerts en la normativa municipal “Mercat del Préssec”. 

 

- El posicionament dels/les ocupants als seus respectius llocs de venda. 
 

- La resolució de les incidències que poguessin sorgir mentre s’instal·la i realitza el 
Mercat 

 

- Tot allò que afecta a l'ordre sanitari i a la disciplina del Mercat. 
 

Es podran efectuar les advertències i requeriments amb advertiment verbal, que no es 
consideraran com a sancions, per tal que s’apliqui els articles del present normativa 

reflectits en la normativa municipal del mercat. 

 

Les autoritats competents podran realitzar en qualsevol moment els controls i les 

inspeccions que consideri necessàries per tal de verificar el compliment de les 
obligacions exigides en aquest Normativa. 

 

Article 18 Del control de l’origen dels productes al mercat del préssec 

 

L’Ajuntament vetllarà pel compliment dels compromisos adquirits pels titulars dels punts 
de venda i pel que fa als aspectes lligats a la verificació de la procedència dels 

productes en venda. 

 

Article 19. Tipus d’infraccions 

Les infraccions comeses pels titulars dels llocs de venda es qualifiquen de lleus, greus i 
molt greus.  

 

Les infraccions prescriuen: 

• Lleus, als sis mesos. 

• Greus, als dos anys. 

• Molt greus, als tres anys.  
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A l’efecte del còmput del termini de prescripció, aquest es considera iniciat a partir de 
la data que es comet la infracció. En el cas d’infraccions continuades, es té en 
compte la data de finalització de l’activitat il·lícita. 

 

Infraccions lleus 

Tenen consideració d’infraccions lleus: 

1. El comportament que produeixi molèsties al públic o a altres paradistes i el 
contrari als bons costums i a les normes de convivència en l’espai destinat al  
mercat. 

2. No tenir en lloc visible la identificació o el distintiu de la parada. 

3. La negligència a dipositar de manera correcta els embolcalls i productes 
excedents de l’activitat. 

4. L’incompliment dels horaris de descàrrega, venda i desmuntatge de les 
parades o dificultar l’accés habitual dels vehicles.  

5. L’ocupació per part de la parada de més espai de l’autoritzat i l’exposició de 
mercaderies fora del lloc assignat. 

6. No tenir a disposició del públic els fulls oficials de reclamació. 

7. No exhibir els preus de venda al públic de les mercaderies. 

8. L’incompliment de qualsevol de les disposicions que conté aquest Reglament 
que no tinguin el caràcter de greus o molt greus. 

9. L’absència injustificada del lloc reservat al mercat sense la deguda justificació i 
comunicació a l’Ajuntament durant un període consecutiu de 2 dies de mercat 
o de 5 dies alternatius. 

10. S’exclou el període normal de vacances. 

11. No tenir la documentació necessària com a titular de la parada. 

12. El canvi d’emplaçament sense autorització.  

 

Infraccions greus 

Tenen consideració d’infraccions greus: 

1. La reincidència d’infraccions lleus en el període d’un any. 

2. La manca de neteja del lloc reservat i el seu entorn, tant mentre es realitza la 
venda com un cop finalitzat el mercat i retirades les instal·lacions. 

3. La negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la informació que 
pugui requerir el personal autoritzat amb vista al compliment de les funcions 
d’informació, investigació i inspecció en les matèries objecte d’aquest 
reglament, com també el fet de subministrar informació inexacta. 

4. Les discussions que produeixen escàndol en l’espai destinat al mercat.  

5. La inobservança de les instruccions que, discrecionalment i pel bon 
funcionament del mercat, doni el personal del mercat.  

6. L’actuació expressa que provoqui danys a béns públics o privats.  

7. L’ocupació o el dipòsit de materials en els espais previstos com a pas entre 
parades laterals. 
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8. La manca de condicions higienicosanitàries dels llocs de venda, dels 
manipuladors, dels vehicles de transport d’aliments, així com dels productes i 
aliments posats a disposició del consumidor. 

9. La venda de productes no compresos en l’autorització corresponent.  

10.  Llençar brossa o deixalles de qualsevol mena fora dels espais habilitats. 

11.  La modificació de la configuració, grandària i ocupació de la parada sense 
autorització del personal del mercat o sense ajustar-se a les condicions 
d’aquesta. 

12.  Les infraccions a la normativa vigent en matèria comercial, de seguretat i 
alimentària. 

13.  La música o qualsevol mena de difusió de sons per megafonia, a excepció 
de les parades específicament destinades a la venda d’articles o 
complements musicals, sempre que no s’excedeixin els decibels permesos. 

14.  La connivència amb la venda il·legal. 

1. L’absència injustificada del lloc reservat al mercat sense la deguda 
justificació i comunicació a l’Ajuntament durant un període consecutiu de 3 
dies de mercat o de 7 dies alternatius. 

15. . S’exclou el període normal de vacances. 

 

Infraccions molt greus 

Tenen consideració d’infraccions molt greus: 

2. La reincidència d’infraccions greus en el període d’un any. 

3. El fet de subministrar informació o documentació falsa. 

4. Les baralles amb empentes o cops en l’espai del mercat. 

5. El sotsarrendament o cessió de part o de la totalitat de l’espai autoritzat.  

6. Tenir menors, en edat d’escolaritat obligatòria, treballant a la parada. 

7. La resistència, la coacció o la represàlia, o la temptativa de fer-ne, contra els 
funcionaris facultats per a l’exercici de la funció d’investigació, de vigilància 
o d’inspecció en les matèries objecte d’aquest Reglament. 

8. L’absència injustificada del lloc reservat al mercat sense la deguda 
justificació i comunicació a l’Ajuntament durant un període consecutiu de 4 
dies de mercat o de 9 dies alternatius. 

9. S’exclou el període normal de vacances. 

10. La utilització de l’autorització per part de persones diferents a les 
autoritzades. 

11. Les infraccions per frau, adulteració o engany. 

12. Exercir l’activitat sense autorització municipal. 

13. Donar-se de baixa, el titular o els treballadors que aquest tingui contractats, 
del règim de la Seguretat Social durant la vigència de la llicència. 

14. Donar de baixa l’assegurança de responsabilitat civil durant la vigència de la 
llicència segons l’import establert en aquest Reglament.  

 

Article 20. Sancions 
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Les sancions que es poden imposar consisteixen en multes pecuniàries i en la suspensió 
o revocació absoluta de l’autorització. Les sancions les imposa l’òrgan competent 
municipal establert.  

 

Infraccions lleus: 

I. Advertiment  
II. Multa fins a 750,00 € 

 

Infraccions greus: 

I. Suspensió de l’autorització d’1 a 6 mesos 
II. Multa de 750,01 € fins a 1.500,00 € 

 

Infraccions molt greus:  

I. Revocació de l’autorització 
II. Multa de 1.501,00 € fins a 3.000,00 € 

 

Es poden imposar aquestes sancions sens perjudici d’altres mesures complementàries 
com ara: 

- El cessament immediat de l’activitat de venda no sedentària quan s’exerceixi sense 
disposar de la preceptiva autorització. 

 

Article 21. Graduació de les sancions 

L’aplicació de la sanció es gradua tenint en compte les circumstàncies següents: 

• L’esmena dels defectes derivats de l’incompliment d’aquestes normes, sempre 
que d’aquest incompliment no se n’hagin derivat perjudicis directes a tercers. 

• La reincidència quan no sigui determinant de la infracció. 

• El grau d’intencionalitat. 

• El nombre de consumidors i usuaris afectats. 

• La quantia del benefici il·lícit. 

• El volum de vendes. 

• La situació de predomini de l’infractor al mercat. 

• La gravetat dels efectes socioeconòmics. 

 

A l’efecte de la reincidència no s’hi computen els antecedents infractors cancel·lats. 

 

 

ANNEX . DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PARTICIPACIÓ AL “ MERCAT DEL PRESSEC 
D’ORDAL” 
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A l’atenció de l’Il·lm alcalde de ____________________________ 

 

 

Jo, _______________________ , amb DNI __________ i domicili a efecte de 

notificacions............................................, declaro: 

 

 

• Estar en possessió de la documentació que acredita que puc exercir l’activitat 
al Mercat del préssec d’Ordal de venda de _______________________ a partir del 
_____ de _________de 201____________  i durant total la vigència de 
l’autorització. 
 

• Em comprometo a donar compliment dels requisits establerts en el REGLAMENT 
MUNICIPAL DEL “MERCAT DEL PRESSEC D’ORDAL” . 

 

• Em comprometo a mantenir el compliment dels requisits anteriors durant el 
termini de vigència de l’autorització. 

 

• Autoritzo a l’ajuntament per tal que pugui fer les comprovacions en relació al 
compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, o consulta 
telemàtica als registres i arxius d’altres administracions i entitat públiques. 

 

• Autoritzo a l’ajuntament per tal que puguin fer directament o mitjançant tercers 
les comprovacions en relació al compliment pel que fa a l’origen i naturalesa 
dels productes venuts, i qualsevol altra documentació que acrediti que estic en 
possessió de tots els requisits i exigències normatives per a poder exercir 
l’activitat.  

 

Per a que així consti, signo la present: 

 

 

 

 

 

(Lloc i data) 
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TORN INTERVENCIOSN: 

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

 
La regidora Àngels Pinyol Batet 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.  
 

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

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

 
189/2017 04/05/2017 Convocatòria Junta de Govern 10/05/2017  Poble 

190/2017 08/05/2017 Acceptar la pròrroga de la comunicació d’obres 
corresponent a l’exp. 119/2016 

 Territori 

191/2017 08/05/2017 Comunicació d’obres al camí del Busquet, 1 de Sant 
Pau d’Ordal 

61/2017 Territori 

192/2017 08/05/2017 Liquidació definitiva comunicació obres al C/ Sant 
Sadurní, 24 a nom de Raquel González Medina,  

37/2017 Territori 

193/2017 09/05/2017 Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos  
del procés de selecció d’un oficial electricista 

 Poble 

194/2017 09/05/2017 Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos 
del procés de selecció d’un peó per a la brigada 
municipal 

 Poble 

195/2017 09/05/2017 Contractació adquisició de  de diverses plantes per a 
diferents nuclis del municipi de Subirats 

 Territori 

196/2017 09/05/2017 Comunicació d’obres al carrer de les flors, s/n de Can 
Cartró 

57/2017 Territori 

197/2017 09/05/2017 Comunicació d’obres al carrer Sant sadurni,73 de la 
Urbanització Casablanca Sud 

59/2017 Territori 

198/2017 09/05/2017 Comunicació d’obres al carrer Can Batista , 20 de Can 
Batista 

62/2017 Territori 
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199/2017 10/05/2017 Incoar expedient de protecció de la legalitat 
urbanística contra Cristian Olivares Pérez, carrer La 
Rosa, núm. 15 – Urb. Muntanya Rodona 

 Territori 

200/2017 10/05/2017 Inici expedient responsabilitat patrimonial Sr. Antonio 
Guilera 

 Secretaria 

201/2017 11/05/2017 Aprovació factures  Intervenció 

 

202/2017 12/05/2017 Contractació anunci a La Fura, El Cargol i El 3 de Vuit 
per fer difusió de la festa de Medi Ambient el dia 21 de 
maig de 2017 a Lavern 

 Territori 

203/2017 15/05/2017 Aprovació factures  Intervenció 

204/2017 15/05/2017 Contractació de servei de l’activitat juguem amb 
energia- Festa Medi Ambient 2017 

 Territori 

205/2017 15/05/2017 Comunicació d’obres al Passatge del Blat,1 del nucli 
Can Batista 

69/2017 Territori 

206/2017 15/05/2017 Comunicació d’obres al carrer Can Batista, 15 del nucli 
de Can Batista 

67/2017 Territori 

207/2017 16/05/2017 Comunicació d’obres al carrer Pere Grau,28 del nucli 
de Lavern 

55/2017 Territori 

208/2017 16/05/2017 Comunicació d’obres al Passatge dels Rosers, 54 del 
nucli de C’Avi - LEE ANN RUTH MILLIN 

 

56/2017 Territori 

209/2017 16/05/2017 Acceptar la comunicació d’inici d’obres d’ATLL per 
adequació de passos subterranis d’instal·lacions de la 
xarxa Ter-Llobregat 

 Territori 

210/2017 18/05/2017 Convocar tribunal qualificador per efectuar la 
valoració de mèrits del procés de selecció peò brigada 
municipal. 

 Poble 

211/2017 18/05/2017 Convocat tribunal qualificador i proves de fase 
d’oposició del procés de selecció d’electricista. 

 Poble 

212/2017 

 

18/05/2017 Aprovar Pla de seguretat i salut de les obres 
d’Urbanització de dos trams de carrer a Torreramona 

 Territori 

213/2017 18/05/2017 Convocatòria Junta de Govern 24/5/2017  Poble 

214/2017 19/05/2017 Estimar recurs de reposició interposat per l’ATLL contra 
el Decret d’alcaldia núm. 216/2016 

 Territori 

215/2017 22/05/2017 Estimar recurs de reposició interposat per l’ATLL contra 
el Decret d’alcaldia núm. 161/2016 

 Territori 
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216/2017 23/05/2017 Comunicació d’obres a l’Av. Països Catalans, 2 Lavern 71/2017 Territori 

217/2017 23/05/2017 Comunicació d’obres al carrer Transformador,24 Urb. 
Casablanca Sud 

70/2017 Territori 

218/2017 23/05/2017 Comunicació d’obres al carrer Ginesta,29 Urb. 
Muntanya Rodona  

60/2017 Territori 

219/2017 24/05/2017 Nòmines maig 2017  Intervenció 

220/2017 26/05/2017 Permís per ocupar la Plaça del Pedret de St Pau 
d’Ordal el dia 29 de juliol de 20 a 21’30 hores 

 Territori 

 

221/2017 26/05/2017 Permís per ocupar la Plaça del Centre de Lavern el dia 
25 de juny de 10 a 16 hores 

 Territori 

222/2017 26/05/2017 Aprovació factures  Intervenció 

223/2017 26/05/2017 Contractació del servei d’ETT per a la provisió d’un/a 
guia turístic/a de manera temporal fins a la resolució 
del concurs de mèrits  

 Poble  

224/2017 29/5/2017 Concessió llicència parcel·lació de la finca registral 
3894 a Can Vendrell de la Codina 

65/2017 Territori 

225/2017 29/05/2017 Comunicació permís d’ocupació via publica per raó 
d’obres  al  carrer Transformador, 2 Sant pau d’Ordal 

134/2016 Territori 

226/2017 30/05/2017 Comunicació d’obres a l’Avinguda Barcelona, 37 del 
nucli d’Ordal Montserrat Llorens Rovira 

64/2017 Territori 

227/2017 02/06/2017 Aprovació factures  Intervenció 

 

228/2017 02/06/2017 Modificació pressupostaria 05/2017  Intervenció 

 

229/2017 02/06/2017 Delegació funcions pròpies d’alcaldia al segon tinent 
d’alcalde Sr. Marcos Pérez López 

 secretaria 

230/2017 02/06/2017 Comunicació obres al carrer Forn, 5 nucli Urbanització 
Casablanca -Sud  Manuel Pedragosa Rodríguez 

45/2017 Territori 

231/2017 02/06/2017 Convocatòria Junta de Govern 7/6/2017  Poble 

232/2017 05/06/2017 Abonaments i talonaris piscines 2017 – contractat a 
Gràfiques Kerpe 

 Poble 
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233/2017 06/06/2017 Compra 10 exemplars llibre Historia del Castell i 
esglésies de Subirats 

 poble 

234/2017 06/06/2017 Contractar socorristes  poble 

235/2017 06/06/2017 Adquisició 24 sacs de pinso per a gats  Territori 

236/2017 07/06/2017 Contractació educadora llar d’infants suplència 
puntual 

 poble 

237/2017 08/06/2017 Autorització per col·locar una carpa informativa de 
l’ACN territori de Subirats a la plaça Subirats de Sant 
Pau d’Ordal. 

 Territori 

238/2017 08/06/2017 Inadmissió revisió del Decret 52/2011, de 2 de juny de 
2011 

 Secretaria 

239/2017 09/06/2017 Concedir llicència de divisió horitzontal a Can Vendrell 
de la Codina 

76/2017 Territori 

240/2017 09/06/2017 Aprovació factures  Intervenció 

241/2017 09/06/2017 Aportació econòmica a CEPVi   

242/2017 09/06/2017 Autoritzar a la Societat de Caçadors de Subirats a fer ús 
de camins municipals per batudes del porc senglars 
(temporada 2017-2018) 

 Territori 

243/2017 09/06/2017 Inici expedient sancionador abocament residus Sr. 
Antonio Esteve 

 Territori 

244/2017 12/06/2017 Inici expedient sancionador abocament residus LA 
NOCCIOLA TOSCANA, S.L. 

 Territori 

245/2017 12/06/2017 Aprovació llista provisional admesos i exclosos Pla 
d’Ocupació 2017 

 Poble  

246/2017 13/06/2017 Audiència propietari carrer Sant Jaume, 5 de Ca l’Avi 
per neteja de parcel·la 

 Territori 

 

247/2017 13/06/2017 Audiència propietaris C/Verge Montserrat-C/ de la 
Penya d’Ordal per neteja de parcel·la 

 Territori 

248/2017 14/06/2017 Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos del 
procés de selecció d’un guia turístic/a 

 Poble 

249/2017 14/06/2017 Audiència propietari C/ Novençà d’Ordal per neteja 
parcel·la 

 Territori 

 



43 

 

250/2017 14/06/2017 Audiència propietari C/ Barcelona, 43-45 d’Ordal per 
neteja parcel·la 

 Territori 

251/2017 14/06/2017 Audiència propietaris C/ de la Penya d’Ordal per 
neteja parcel·la 

 Territori 

252/2017 14/06/2017 Audiència propietaris Ctra. Barcelona, 21 de 
Cantallops per neteja parcel·la  

 Territori 

253/2017 14/06/2017 Adjudicació contracte neteja viària del municipi de 
Subirats  

 Medi 
Ambient 

254/2017 14/06/2017 Audiència propietaris C/ Verge de Montserrat i C/ de la 
Penya d’Ordal per neteja parcel·la 

 Territori 

255/2017 14/06/2017 Comunicació d’obres al carrer del sol núm, 1 d’Ordal 
Francisco José Jiménez 

73/2017 Territori 

256/2017 14/06/2017 Comunicació d’obres a Ca L’Artigas S/N 75/2017 Territori 

257/2017 14/06/2017 Comunicació d’obres a L’Avinguda Països Catalans de 
Lavern 

76/2017 Teritori 

258/2017 14/06/2017 Permís tall de carrers de sant Pau d’Ordal el dia 17 de 
juny Associació Diables Sant Pau 

7/2017 Territori 

259/2017 14/06/2017 Convocatòria Junta de Govern  poble 

260/2017 16/06/2017 Comunicació d’obres menors al carrer Moreres,7 de la 
Urbanització Muntanya Rodona 

77/2017 Territori 

261/2017 16/06/2017 Contractar el servei de desinsectació contra 
vespes/formigues per al municipi 

 Territori 

262/2017 16/06/2017 Convocatòria Ple extraordinari 19-6-2017  poble 

263/2017 19/06/2017 Aprovacio de factures  Intervenció 

264/2017 19/06/2017 Autoritzar l’accés de l’escola Sant Jordi de Sant Pau a 
la piscina municipal de Sant Pau 

 poble 

265/2017 19/06/2017 Autoritzar la celebració d’un correfoc i cercavila  poble 

266/2017 19/06/2017 Rectificació d’error de data d’autorització del decret 
237/2017 

 Territori 
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267/2017 20/06/2017 Delegació funcions pròpies d’alcaldia al segon tinent 
d’alcalde Sr. Marcos Pérez López 

 secretaria 

268/2017 20/06/2017 Nomina juny + paga extra  intervenció 

269/2017 22/06/2017 Comunicació d’obres al carrer sant Pere,11 de Sant 
Pau d’Ordal  Carme Massana Massana 

79/2017 Territori 

270/2017 22/06/2017 Audiència propietària polígon 13 parcel·la 3 per neteja 
parcel·la 

 Territori 

271/2017 

 

22/06/2017 

 

Llista aspirants admesos i exclosos pla ocupació  poble 

272/2017 23/06/2017 Aprovació de factura  Intervenció 

273/2017 23/06/2017 Contractar l’adquisició i instal·lació de dues bombes de 
calor per a la llar d’infants de Sant Pau d’Ordal 

 Territori 

274/2017 23/06/2017 Convocatòria comissió hisenda  Poble 

275/2017 23/06/2017 Convocatòria comissió urbanisme  Poble 

276/2017 26/06/2017 Contractar el servei de sonorització i il·luminació del 
PorroFest 2017 

 Poble 

277/2017 26/06/2017 Aprovació llista definitiva d’admesos i exclosos al 
procés de selecció d’un/a guia informador/a turístic/a  

 Poble 

278/2017 26/06/2017 Requeriment documentació adjudicatari contracte 
enllumenat públic  

 Territori 

279/2017 26/06/2017 Permís per a ocupar la Plaça Reverend Castellví de St 
Pau d’Ordal el dia 15 de juliol per sopar de veïns 

 Territori 

280/2017 27/06/2017 Requeriment documentació adjudicatari contracte 
arranjament Can Batista 

 Territori 

281/2017 27/06/2017 Certificat secretaria abonament quotes llar   Intervenció 

282/2017 28/06/2017 Adjudicació de l’equip de so i el personal tècnic per al 
concert de les Nits a la Fresca que es celebraran al 
Castell de Subirats 

 Poble 

283/2017 28/06/2017 Comunicació d’obres a la Carretera de Barcelona, 4 – 
Cantallops a nom de Pere Ràfols Surià 

 Territori 
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284/2017 29/06/2017 Concessió llicència d’obres per a obertura de rasa i 
estesa de cable subterrani a Endesa 

66/2017 Territori 

285/2017 29/6/2017 Compra material divers oficina  Poble 

286/2017 29/6/2017 Acceptar comunicació prèvia concert a pista 
poliesportiva de Lavern 

 Poble 

287/2017 30/06/2017 Aprovar la certificació segona i última de les obres 
d’Adequació d’habitatge social a la planta baixa a 
Ordal i aprovació de dues factures 

4.31/2016 Territori 

288/2017 30/06/2017 Convocatòria Ple 5-7-2017  Poble 

 

 
Tots els regidors es donen per assabentats  
La regidora Sra. Anna Baqués pregunta pel Decret 228/2017, vist que es tracta d’una 
modificació pressupostària acordada per Decret, a lo que l’Alcalde explica que per la 

naturalesa i contingut d’aquesta modificació la Llei i les bases d’execució del 
pressupost li atorguen la competència, i explica el contingut de la modificació que 

inclou la dotació de crèdit necessàri per a l’adquisició de bicicletes per a destinar-les a 
l’activitat turística del municipi, l’aportació econòmica anual a favor del Cepvi, que 

fins l’any 2016 la realitzava el Patronat de Turisme de Subirats, i l’import corresponent a 
l’adquisició dels terrenys necessaris per a executar el projecte aprovat per la Junta de 

Govern Local de l'Ajuntament de Subirats de data deu de maig de dos mil disset de la 
"Creació d'un espai de benvinguda i millores a l'oficina de turisme de l'estació 

vitivinícola de Subirats". 
 

 
ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
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, justificant la seva inclusió i urgència en que 
quan es va convocar la sessió plenària encara no es disposava d’aquesta proposta, i 

ara sembla ser que la Generalitat demana es comuniquin les dates en un termini que 
no permet esperar a la celebració d’una propera sessió plenària:  

 
“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 
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. 
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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    30 de gener  i 29 de març (Dijous Sant) 

- Can Rossell     3 d’abril i 29 de març (Dijous Sant) 
- El Rebato i Torre-Ramona   3 d’abril i 29 de març (Dijous Sant) 

- Els Casots     10 d’abril i 29 de març (Dijous Sant) 
- Lavern                  29 de juny i 29 de març (Dijous Sant) 

- Can Batista     3 de juliol i 29 de març (Dijous Sant) 
- Urb. Casablanca    7 de juliol i 29 de març (Dijous Sant) 

- Urb. Can Rossell    28 de juliol i 29 de març (Dijous Sant) 
- Ordal      7 d’agost i 29 de març (Dijous Sant) 

- Ca l’Avi     30 d’octubre i 29 de març (Dijous Sant) 
- Can Cartró     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 2017.  

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: 
 

Tots els regidors observen que les dates que consten en la proposta no són correctes. 

El grup municipal APS-CUP manifesta que es mostren indignades 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 fan 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. 

Finalment els regidors aproven, per SET VOTS A FAVOR, manifestats pels grups de 
PDeCAT, PSC i ERC, i TRES ABSTENCIONS dels grup APS-CUP, deixar l’assumpte sobre la 

taula als efectes que la proposta es pugui modificar demanant a la secretària 
municipal estudiï la possibilitat que les dates siguin fixades directament per l’Alcalde 

sense necessitat de sotmetre novament la proposta a deliberació i debat del Ple.  
 

 
 
11.- Precs i preguntes. 
 
Regidora Sra. Montserrat Garcia: 
 
- Pregunta si ja s’ha seleccionat una persona per a ocupar la plaça de guia 

turístic, a lo que la regidora Sra. Àngels Pinyol explica com ha anat el 

procediment de selecció i que aquest ha quedat desert per quant tan sols 
varen presentar-se dos candidats, un que no va superar el procediment i l’altre 

que ha renunciat voluntàriament al lloc de treball per motius personals. 
Comenta que temporalment hi ha una persona contractada a través d’una ETT 

i que s’espera iniciar en breu un nou procés de selecció. 
La regidora Sra. Garcia comenta que potser s’hauria de mirar de fer més difusió 

d’aquestes convocatòries per tal que arribin al major nombre de persones, a lo 
que la regidora Sra. Pinyol assenteix dient que és veritat, que cal més difusió.  

- Pregunta per l’estat del Pla d’Ocupació de l’Ajuntament de Subirats per aquest 
any 2017, a lo que la secretària explica en quina fase del procediment de 

selecció es troba.  
- També pregunta per l’import de la subvenció pel Porrofest, a lo que la 

secretària respon que segons dades obrants a secretaria són 600 euros.  
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- Observa les irregularitats que s’han succeït en la piscina d’Ordal que s’ha tingut 
inclús de tancar, a lo que l’Alcalde reconeix que no s’ha fet bé. 

- També pregunta si hi ha un pla de manteniment d’herbes del municipi vist que 
els carrers no estan com haurien d’estar, a lo que el regidor Sr. Llorenç Ros 

contesta que sí hi ha un pla de manteniment. Per la seva banda, l’Alcalde Pere 
Pons reconeix que, en quant a aquest any, les coses no s’han  fet bé i ningú 

copiaria el seu model de gestió.  
- Manifesta que el carrer Pere Grau de Lavern està molt brut i hi ha rates, a lo que 

el regidor Sr. Llorenç Ros diu que li sembla que ja s’ha enviat a fer els 
tractaments pertinents. 

- Manifesta que es varen canviar les finestres de la vivenda social i varen deixar 
la finestra antiga al contenidor, a lo que l’Alcalde diu que aquesta servei es va 

fer per mitjà d’una empresa contractada i que és la responsabilitat d’aquesta 
empresa el tractament dels residus i deixalles. No obstant, demana a la 

regidora que li envií la fotografia.  
 

Regidora Sra. Anna Baqués: 
 
- Pregunta també pel pla de manteniment del municipi i esmenta que la 

brigada, pel que sembla ser, no esta funcionant, vistos els incidents que estan 

succeint darrerament. 
- Pregunta s’hi ha fet quelcom de l’assumpte de Casablanca que es va 

comentar en l’últim Ple, al que l’Alcalde respon que ja s’han demanat 
pressuposts i es vol fer una participació. 

- Pregunta qui ha de fer el manteniment de les reixes dels desaigües dels carrers, i 
l’Alcalde respon que correspon a l’Ajuntament. 

- Pregunta per unes obres que s’estan realitzant a la casa que hi ha davant del 
camp de futbol, a lo que l’Alcalde respon que creu que varen demanar 

llicència però que en qualsevol cas caldria que la placa d’obres estigués 
visible. 

- També esmenta que al Camí de Martivell hi ha moltes branques amb la qual 
cosa pressuposen que es deu haver fet alguna neteja. Que caldria que les 

branques es recollissin. 
- Pregunta si s’està fent alguna acció pel tema de l’habitatge social, a lo que la 

regidora Sra. Àngels Pinyol pregunta si va bé fer la Comissió de Poble la 
setmana vinent on s’informarà detingudament i s’ensenyaran els projectes.  

- També demana informació de fins a quin punt l’Ajuntament està implicat amb 
l’assumpte de l’Intermunicipal de Sant Sadurní, i l’Alcalde explica la situació tot 

apuntant que el secretari de l’entitat ha fet un informe on realitza certes 
observacions vers la gestió econòmica de l’entitat, pel que fa sembla ser a una 

incorrecta aplicació de despeses i ingressos, i potser s’acaba proposant als 
Ajuntaments que en formen part sufragar una part de la despesa del centre, 

aspecte aquest que encara no està acordat i caldrà valorar i estudiar en el seu 
moment.  
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I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les vint-i-
tres hores i nou minuts del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe. 

 

 
L’alcalde,       la secretària-interventora  


