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SESSIO ORDINARIA DE PLE 1ª Convocatòria 

 
Data: 17 de juliol de 2017 
 
Hora d’inici: 19:30 hores 
 
Alcalde-President: Sr. Miquel Solà i Navarro (ERC-AM) 
  
Regidors assistents:  Sr. Jordi Riera i Heredia (ERC-AM)  

Sr. Alexandre Samaranch i Jover (ERC-AM)   
Sr. Josep Estradé i Calmet (GIC-FEM COLLBATO-E) 

   Sra. Maria Teresa Casanovas Archs (CiU) - PdeCAT 
   Sra. Ana Úbeda Vázquez (IND)(SdeC-CP) 

Sra. Concepció Alsina Solé (SdeC-CP) 
   Sr. Josep Maria Martín Jorge (SdeC-CP) 
   Sr. Salvador Valls Cuello (SdeC-CP) 

Sr. Oriol Castells Parera (SdeC-CP)   
Sr. Jordi Serra i Massansalvador (GIC-FEM COLLBATO-E)-regidor no 

adscrit. 
 
Regidors absents que han excusat la seva assistència: Cap 
 
Regidors absents que no han excusat la seva assistència: Cap 
 
Secretaria: Pilar Ferrer Garrido, la qual fa constar que el Ple es constitueix vàlidament per 
existir el quòrum legal establert a l‘art. 90.1 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, 
Reglament d‘Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
La sessió ha estat convocada amb caràcter ordinari amb el següent ordre del dia: 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta sessió ordinària de ple celebrat en data 22 de maig de 
2017. 
2.- Proposta de fixació de les dues festes locals per a l’any 2018. 
3.- Proposta designa de dos festius per a l’autorització d’obertura dels establiments 
comercials de Collbató, per a l’anualitat de 2018. 
4.- Proposta d’aprovació de la modificació de la ordenança fiscal núm. 38- Taxa per la 
prestació del Servei d’Atenció domiciliaria.  
5.- Proposta d’aprovació de la modificació de la ordenança fiscal núm. 44, reguladora de 
la Taxa per la prestació del servei de Tallers, activitats i cursos organitzats per diferents 
àrees de l’Ajuntament de Collbató. 
6.- Proposta d’’aprovació de la modificació de l’Ordenança núm. 61, reguladora del Preu 
Públic pel subministrament i serveis de medi ambient. 
7.- Proposta d’aprovació del Pla Local de Joventut de Collbató. 
8.- Proposta de modificació de la naturalesa jurídica de la plaça d’arquitecte de la 
plantilla de personal de l’Ajuntament de Collbató. 
9.- Proposta de concessió administrativa d’us privatiu d’un bé de domini públic. 
10.- Proposta d’aprovació modificació de crèdit núm. 10 del pressupost prorrogat de 
2016, mitjançant de suplement de crèdit finançat amb incorporació de romanent lliure. 
11.- Precs i preguntes. 
 
 
El Sr. alcalde dona la benvinguda als Srs. regidors i públic assistent i passa, tot seguit, a tractar 
el primer punt de l‘ordre del dia. 
 
 
1.- Proposta aprovació acta sessió ordinària de ple de data 22 de maig de 2017. 
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El Sr. alcalde pregunta si algun regidor ha de formular esmenes o modificacions a l‘acta de ple 
ordinari celebrat el dia 22 de maig de 2017. 
 
Demana la paraula el Sr. Jordi Serra qui diu que no entra en el contingut dels debats, però 
troba que es continua parlant dels grups municipals quan en aquesta Ajuntament no n‘hi ha. 
 
La Sra. Alsina indica que a la pàgina 36, en la formulació d‘un prec al Sr. Samaranch relatiu a 
la revista municipal, el regidor va contestar que s‘ho estudiarà, i no consta en acta. 
 
Acceptada la proposta de modificació de la pagina 36, es sotmet a votació l‘acta redactada 
corresponent a la sessió de ple ordinari de data 22 de maig de 2017, restant aprovada a 
l‘obtenir 10 vots a favor d‘ERC-AM, GIC-Fem Collbató-E, PdeCat i SdeC-CP i un vot en contra 
del Sr. Jordi Serra 
 
 
2.- Proposta de fixació de les dues festes locals per a l’any 2018. 
 
Publicada l‘Ordre de festes laborals per a l‘any de 2018, mitjançant anunci al DOGC de data 
31/05/2017, per l a qual s‘estableix el calendari de festes laborals per a l‘any 2018. 
 
D‘acord amb  l‘art. 37 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, pel qual s‘aprova el Text Refós de 
l‘Estatut dels treballadors, que indica que de les catorze festes laborals, dues tindran caràcter 
local i, d‘acord amb el Decret 177/1980, de 30 d‘octubre, modificat per Decret 17/1982, de 28 
de gener en el qual s‘estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre de la 
Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies a proposta dels municipis respectius, cal que 
l‘Ajuntament faci arribar les propostes de festes locals per a l‘any 2018 tenint en compte que els 
dies proposats no poden escaure en diumenge ni coincidir amb cap dels dies festius que 
s‘indiquen a l‘Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, per la que s‘estableix el calendari oficial de 
festes laborals a Catalunya per a l‘any 2018. 
 
 
Atès que la competència per a la determinació de les festes locals del municipi correspon al Ple 
de l‘Ajuntament,  
 
Amb la finalitat de donar compliment a la petició rebuda de la Conselleria i als terminis 
establerts per la seva tramitació, es proposa als Srs. regidors l‘adopció dels següents acords 

 
 
Primer.- Proposar les dues festes locals per a l‘any 2018 següents:  
 
- Dia 21 de maig – Segona pasqua 
- dia 17 de setembre – Sant Corneli 
 
 
Segon.- Comunicar els presents acords als Serveis Territorials a Barcelona de la Conselleria 
de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
 
El Sr. Serra exposa que es fa una proposta per establir la data del 21 de maig i el 17 de 
setembre, Sant Corneli. En relació al 17 de setembre, cap problema però a la data del 21 de 
maig, no hi troba justificació. Entén que aquest és un element de patrimoni i aquesta data no té 
elements de tradició, no es justifica la mobilitat d‘aquesta data i no sap d‘on surt la proposta. 
 
El Sr. alcalde respon que als últims anys ja s‘ha establert la segona pasqua com a festa local –
a excepció de l‘any 2016- per tant, no es modifica allò que ja es venia fent anys enrere. 
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El Sr. Serra diu que en qüestions de patrimoni hi ha d‘haver un informe que sustenti el que es 
proposa i pregunta per que no es demana aquest informe tècnic. 
 
El Sr. alcalde diu que hi ha molts arguments que sustenten la proposta, des de fa anys s‘ha 
marcat aquesta data, i mai hi hagut cap informe tècnic per justificar-ho 
 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada amb 10 vots a favor dels grups d‘ERC-AM, GIC-
Fem Collbató-E, PdeCat i SdeC-CP i un vot en contra del Sr. Jordi Serra 
 
 
3.- Proposta designa de dos festius per a l’autorització d’obertura dels establiments 
comercials de Collbató, per a l’anualitat de 2018. 
 
Vista l‘Ordre EMC/127/2017, de 16 de juny, per la qual s'estableix el calendari d'obertura dels 
establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2018 i 2019 en la què es fa 
referència a l'article 1.2.c) de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d'horaris comercials i de mesures 
per a determinades activitats de promoció (DOGC núm. 6568, de 24.2.2014), que determina 
que el nombre màxim de diumenges i festius que els establiments comercials poden romandre 
oberts durant l'any és de vuit.  
 
Altrament, afegeix que cada ajuntament ha de designar dos festius addicionals per al seu àmbit 
territorial municipal, que s'han de comunicar d'acord amb el que estableixi l'ordre del 
departament competent en matèria de comerç. 
 
El punt 1 de la disposició addicional de la Llei 3/2014, esmentada, preveu que, mitjançant una 
ordre del departament competent en matèria de comerç, escoltat el Consell Assessor de la 
Generalitat de Catalunya en matèria de comerç, s'ha d'establir anualment el calendari dels 
diumenges i els festius que poden obrir els establiments comercials. 
 
El punt 3 de la disposició addicional de la mateixa Llei 3/2014, permet als ajuntaments la 
possibilitat de substituir dates del citat calendari d'obertures comercials autoritzades amb 
caràcter general. D'acord amb aquesta previsió els articles 2, 3 i 4 d'aquesta Ordre regulen 
l'exercici de la facultat per substituir fins a dues dates del calendari de festius amb obertura 
comercial autoritzada amb caràcter general. 
 
 
En relació amb els dos festius addicionals anuals que els ajuntaments han de designar, pel que 
fa als anys 2018 i 2019, l'article 5 d'aquesta Ordre estableix la data de l‘1 de novembre de 
2017, per a l‘any 2018 el termini màxim del qual disposaran els consistoris per presentar la 
comunicació preceptiva a la Direcció General de Comerç. 
 
Per raons de seguretat jurídica l'article 6 d'aquesta Ordre preveu dos dies festius addicionals, 
que s'afegirien al calendari general de 8 festius, que seran d'aplicació als termes municipals 
dels ajuntaments que no hagin presentat la comunicació en els terminis que s'hagin establert i 
que es determinen el 15 d‘agost i el 30 de desembre, en el cas de l‘any 2018. 
 
D‘acord amb aquests antecedents, es proposa als Srs. regidors l‘adopció dels següents acords: 
 
 
Primer.- Designar els següents dies festius, com a dates autoritzades per a l‘obertura dels 
establiments comercials al municipi de Collbató per a l‘anualitat de 2018: 
 
- 30 de març – Divendres Sant 
- 15 d‘agost 

 
Segon.- Notificar els presents acords al Departament d‘Empresa i Coneixement per al seu 
coneixement i als efectes oportuns. 
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El Sr. alcalde explica que es va traslladar als establiments comercials els calendaris amb les 
dates en les que podien fer propostes; es va rebre una resposta que és la que ara es proposa. 
 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada amb 10 vots a favor dels grups d‘ERC-AM, GIC-
Fem Collbató-E, PdeCat i SdeC-CP i una abstenció del Sr. Jordi Serra 
  
 
4.- Proposta d’aprovació de la modificació de la ordenança fiscal núm. 38- Taxa per la 
prestació del Servei d’Atenció domiciliaria.  
 
Es proposa la modificació del redactat de l‘article 4 eliminant la referència a l‘exercici 2016 de 
l‘indicador de referència, per tal que sigui vigent per cada anualitat mentre no es produeixi 
modificació.  
 
Per altra banda, a l‘article 5 s‘aclareix que l‘Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya 
aprovat és aplicable des de l‘any 2015. 
 
Vist el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals i que estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l‘aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals; 
 
Atès que la modificació que es proposa no té incidència en les tarifes ni en la previsió d‘ingressos 
derivats de l‘aplicació de l‘ordenança, i que es troba justificat en l‘informe emès per la tècnica de 
Serveis Socials. 
 
Vist l‘informe emès per Secretaria-Intervencio, es proposa al Ple l‘adopció dels següents acords: 
 
 
Primer.-  Aprovar provisionalment la modificació de la ordenança fiscal núm. 38- Taxa per la 
prestació del Servei d‘Atenció domiciliaria: 
 

1. Eliminant de l‘art. 4 la referència a l‘exercici 2016 de l‘indicador de referència, per tal 
que sigui vigent per cada anualitat mentre no es produeixi modificació.  

2. A l‘article 5 s‘aclareix que indicador de Renda de Suficiència de Catalunya aprovat és 
aplicable des de l‘any 2015. 

 
Segon.- Exposar al públic,mitjançant inserció de l‘anunci en el butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i  al tauler d‘anuncis de l‘Ajuntament l‘anterior acord provisional, així com el text 
l‘Ordenança fiscal en la part que ha estat modificada, durant el termini de trenta dies hàbils, 
comptats des del dia següent al de la publicació de l‘anunci d‘exposició en el Butlletí Oficial de 
la Província. 

 
Durant el període d‘exposició pública de l‘Ordenança, els qui tinguin un interès directe o resultin 
afectats, en els termes previstos a l‘article 18 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
podran examinar l‘expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes a les 
oficines de l‘Ajuntament, en horari d‘atenció al públic, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. 
Transcorregut el període d‘exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords 
adoptats restaran definitivament aprovats.  
 
 
El Sr. alcalde explica que la proposta es formula amb la finalitat de no haver-la d‘actualitzar 
cada any per motiu actualització de dates. 
 
 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada amb 10 vots a favor dels grups d‘ERC-AM, GIC-
Fem Collbató-E, PdeCat i SdeC-CP i una abstenció del Sr. Jordi Serra 
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5.- Proposta d’aprovació de la modificació de la ordenança fiscal núm. 44, reguladora de 
la Taxa per la prestació del servei de Tallers, activitats i cursos organitzats per diferents 
àrees de l’Ajuntament de Collbató. 
 
Des de la regidoria de serveis socials es proposa la modificació de l‘ordenança 44 reguladora 
de la Taxa per la prestació del servei de Tallers, activitats i cursos organitzats per diferents 
àrees de l‘Ajuntament de Collbató. 
 
Les modificació preveu la modificació de l‘article 5 – Beneficis fiscals, per establir l‘exempció de 
tributació de les persones amb rendes inferiors a l‘1,5 per cent de l‘IPREM, condicionada a 
l‘informe previ de serveis socials. 
 
També es proposa la reducció del 30 % de l‘import de la quota per als jubilats i/o majors de 60 
anys essent aplicable aquesta bonificació sobre la taxa dels cursos de 60 hores o més. 
 
Es determina que per gaudir d‘aquesta bonificació caldrà presentar el document que acrediti que té 
60 anys o més i/o que està jubilat/da. Per a les persones que no compleixin se‘ls aplicarà la taxa 
segons programa de tallers i cursos. 
 
I es millora el redactat actual per fer-lo mes entenedor per a la ciutadania. 
  
Aquestes modificacions requereixen  la modificació de la regulació actualment vigent. 
 
Vist el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals i que estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l‘aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals; 
 
Atès que l‘article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran 
com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d‘ingrés, així 
com les dates d‘aprovació i d‘inici de la seva aplicació. 
 
Realitzat l‘estudi econòmic que avalua les repercussions de les noves tarifes previstes en relació al 
conjunt de despeses del servei i, acreditat que les ingressos estimats no superen les despeses 
que la prestació del servei generen. 
 
Vist l‘informe emès per la Tècnica de Serveis Socials i per Secretaria-Intervencio, es proposa al 
Ple l‘adopció dels següents acords: 
 
 
Primer.-  Aprovar provisionalment la modificació dels següents articles de la ordenança fiscal 
núm.44 reguladora de la Taxa per la prestació del servei de Tallers, activitats i cursos 
organitzats per diferents àrees de l‘Ajuntament de Collbató, que queden redactats com s‘indica: 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
Exempcions 
 
Estaran exempts de pagar les quotes (Article 7. Quota tributària) les persones amb ingressos 
inferiors a 1,5 de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples vigent(IPREM),condicionat a 
l‘informe previ favorable de Serveis Socials. 
 
 
L’article 6.- Reducció de la quota tributaria.     

 
Bonificacions 
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No s‘aplicaran altres, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que 
els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa, que les que tot seguit es preveuen:  
 
Els imports dels cursos (Article 7. Quota tributària) es reduiran un 30% en cas que en els inscrits 
en els diferents cursos concorrin en les següents circumstàncies de manera independent o 
simultània. 
 
1.   Els jubilats i/o majors de 60 anys se‘ls aplicarà aquesta bonificació sobre la taxa dels cursos de 
60 hores o més . Per gaudir d‘aquesta bonificació caldrà presentar el document que acrediti que té 
60 anys o més i/o que està jubilat/da. Per a les persones que no compleixin se‘ls aplicarà la taxa 
segons programa de tallers i cursos. 
 
Els imports dels cursos (Article 7. Quota tributària) es reduiran un 15% en cas que en els inscrits 
en els diferents cursos concorrin en les següents circumstàncies. 
 
1. Inscripció a dos o més cursos, amb el mateix nombre d‘hores. 
 
Els imports dels cursos (Article 7. Quota tributària) es reduiran fins un màxim del 50 % en cas 
que en els inscrits en els diferents cursos concorrin en les següents circumstàncies: 
 
1. Persones amb dificultats econòmiques i/o socials previ informe valoratiu de la situació 

econòmica del sol·licitant elaborat pel departament de Serveis Socials de l‘Ajuntament.  
 
L‘import de la matrícula es reduirà un 50% per aquelles persones que durant el curs anterior  
hagin estat matriculades en un o varis cursos de més de 60 hores de manera ininterrompuda. 
 
Article 7- Quota tributaria: 
 
On diu Preu curs 2012/13, es modifica i s‘indicarà Preu/curs 
 
I es modifica la numeració a partir de l‘article 7, correlativament. 
 
Segon.- Exposar al públic,mitjançant inserció de l‘anunci en el butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i  al tauler d‘anuncis de l‘Ajuntament l‘anterior acord provisional, així com el text 
l‘Ordenança fiscal en la part que ha estat modificada, durant el termini de trenta dies hàbils, 
comptats des del dia següent al de la publicació de l‘anunci d‘exposició en el Butlletí Oficial de 
la Província. 

 
Durant el període d‘exposició pública de l‘Ordenança, els qui tinguin un interès directe o resultin 
afectats, en els termes previstos a l‘article 18 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
podran examinar l‘expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes a les 
oficines de l‘Ajuntament, en horari d‘atenció al públic, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. 
Transcorregut el període d‘exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords 
adoptats restaran definitivament aprovats.  
 
El Sr. Serra diu que hi ha algunes coses en la proposta que no s‘entenen; en primer lloc vol fer 
esment a una qüestió de forma i és que les propostes no estan signades, entenent que per que 
tinguin validesa ho haurien d‘estar. 
Per altra banda, respecte del contingut, en relació a l‘aplicació del 50 per cent de reducció per 
la inscripció a dos o mes cursos no entén que hi hagi d‘haver informe de serveis socials i 
demana quin serà el criteri que aplicarà serveis socials per saber si una persona pot gaudir 
d‘aquest benefici. 
 
El Sr. alcalde respon que aquest informe valora cas a cas si es dona el supòsit de bonificació. 
 
El Sr. Serra diu que què s‘entén com a dificultats econòmiques, com es valorarà?. 
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El Sr. alcalde diu que la única forma de saber-ho és a través de l‘informe que faci serveis 
socials de cada circumstancia. 
 
El Sr. Serra diu que entén que es podria haver indicat el barem objectiu que s‘aplicarà. 
 
El Sr. alcalde diu que Serveis socials valoraran cada cas, al que el Sr. Serra respon si ho 
valoraran al seu criteri.  
El Sr. alcalde respon que no, cas a cas i justament l‘informe de serveis socials es demana per 
aportar objectivitat. 
 
El Sr. Serra diu que, per altra banda, veu que no hi ha bonificacions per famílies nombroses ni 
monoparentals, es proposa una reducció del 15 per cent per la inscripció a dos cursos o mes i 
una reducció del 50 per cent si s‘inscriuen en anys consecutius; tot plegat no li sembla lògic i 
creu que podria estar millor justificat i més precís. 
 
La Sra Úbeda diu que estarien d‘acord amb l‘aplicació de beneficis fiscals per a famílies 
nombroses o monoparentals. 
Altrament creu que una manera més objectiva per aplicar aquests beneficis seria introduir 
criteris de tarifació social de tal manera que qui pugui pagar mes, que pagui mes i qui pugui 
pagar menys que pagui menys. 
 
El Sr. alcalde respon que l‘aplicació de criteris de tarifació social està obrint molt debat ja que 
esta comprovat que la tarifació social, en alguns contextos funciona però en altres no. 
 
La Sra. Úbeda diu que és cert però quan això passa és perquè els límits no s‘han avaluat bé i 
cal corregir-los; en definitiva es tracta de permetre l‘accés als serveis públics. 
 
El Sr. alcalde pregunta si la Sra Úbeda ho demana per incorporar-ho ara, al que la Sra. Úbeda 
respon que no, ho planteja per que es tingui en compte. 
 
El Sr. alcalde respon que es tindrà en compte per properes ocasions. 
 
La Sra. Úbeda diu que com que s‘exposarà al públic, poden estudiar la proposta, incorporar-ho 
i tornar a aprovar. 
 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada amb 10 vots a favor dels grups d‘ERC-AM, GIC-
Fem Collbató-E, PdeCat i SdeC-CP i un vot en contra del Sr. Jordi Serra. 
 
 
6.- Proposta d’’aprovació de la modificació de l’Ordenança núm. 61, reguladora del Preu 
Públic pel subministrament i serveis de medi ambient. 
 
Per acord de ple de data 21 de març de 2016 es va aprovar l‘establiment d‘una tarifa per la 
venda de paquets de bosses compostables. 
 
Vista l‘experiència d‘aquest any i escaig de vigència d‘aquest preu públic, per part dels serveis 
tècnics es proposa modificar els preus que varen ser aprovats en el seu dia, minorant els preus 
actualment vigents. 
 
Tenen la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que es satisfacin per 
la prestació de serveis i activitats efectuades en règim de Dret Públic quan, prestant-se també 
aquests serveis o activitats pel sector privat, siguin de sol·licitud voluntària per part dels 
administrats. 
 
Són ingressos financers dels ens locals que l‘art. 41 de la LRHL els inclou en la enumeració 
dels recursos de la hisenda de les entitats locals que sense constituir prestacions patrimonials 
de caràcter públic o coactiu, deriven de la prestació de serveis o realització d‘activitats de 
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competència local, existint una voluntarietat en la sol·licitud de la prestació o servei  per part de 
l‘interessat. 
 
EL  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l‘aprovació i 
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals, procediment aplicable 
analògicament a l‘aprovació i tramitació dels preus públics, d‘acord amb interpretació realitzada 
per la jurisprudència mitjançant sentencies del T.C. 233/1995, entre altres,  
 
Havent estat emes l‘estudi econòmic justificatiu que els imports que es proposen cobreixen els 
costos que la realització de l‘activitat genera en el servei. 
 
Vistos els informes emesos per la Tècnica de Medi Ambient de data 22 de juny de 2017 i 
Secretaria-Intervenció de data 3 de juliol de 2017, es proposa als Srs. Regidors l‘adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l‘article 5 de l‘ordenança núm. 61, 
reguladora del Preu Públic per al subministrament i serveis de Medi ambient aprovant els 
següents preus: 
 
Article 5. Quantia de les tarifes  
 
La quantia del preu públic es determinarà aplicant les tarifes següents:  
 
- 1 paquet de 30 bosses compostables 2 € (mida 45 x 43 cm).  

- 1 paquet de 10 bosses compostables 3,60 € (mida 90x120 cm). 
 
Segon.- Exposar al públic en el tauler d‘anuncis de l‘Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de l‘Ordenança, durant el termini de trenta dies hàbils, 
comptats des del dia següent al de la publicació de l‘anunci d‘exposició en el Butlletí Oficial de 
la Província. 

Durant el període d‘exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l‘article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar 
l‘expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d‘exposició pública sense que es presentin reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 
 
El Sr. alcalde explica que al març de 2016 es va proposar l‘aprovació d‘aquest preu públic. Ara, 
vist el recorregut de més d‘un any, s‘ha fet un nou estudi que permet rebaixar els preus 
actualment establert, ajustant les despeses administratives a la dedicació real que suposa la 
gestió. 
 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada amb 10 vots a favor dels grups d‘ERC-AM, GIC-
Fem Collbató-E, PdeCat i SdeC-CP i una abstenció del Sr. Jordi Serra 
 
 
7.- Proposta d’aprovació del Pla Local de Joventut de Collbató. 
 
Antecedents  
 
L‘Ajuntament de Collbató va sol·licitar a la Diputació de Barcelona, la redacció del Pla Local de 
Joventut de Collbató. 
 
Aquest Pla Local va ser lliurat a l‘Ajuntament al juliol de 2016. 
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El Pla Local de Joventut és el document que recull i defineix les línies estratègiques, els 
objectius, els programes i les accions que configuren les polítiques locals de joventut durant un 
període determinat. 
 
Neix de la necessitat de planificar les polítiques de joventut, partint de l‘anàlisi de la realitat, la 
detecció de necessitats, la formulació d‘objectius, el disseny, la implementació i l‘avaluació de 
serveis, programes i accions, i propiciant la implicació i participació dels joves. La  seva finalitat 
és oferir a la població jove millors condicions en el desenvolupament dels seus projectes vitals, 
garantint la igualtat d‘oportunitats i afavorint l‘exercici de la ciutadania activa, tot  donant 
resposta a les transformacions produïdes en la realitat juvenil de la ciutat durant aquests anys.  
 
La fase de diagnosi realitzada l‘any 2015 amb  les enquestes realitzades al jovent així com les 
dades sobre treball, educació i habitatge extretes de diferents fonts estadístiques fiables dóna 
una fotografia de quina es la situació del jovent a Collbató. 
 
Tot plegat, juntament amb les línies de treball que s‘estaven duent a terme des dels diferents 
departaments tècnics de l‘ Ajuntament ( educació, joventut, promoció econòmica, serveis 
socials, equipaments, guàrdia municipal) així com la visió dels mateixos sobre temes de 
joventut sumat a la línia política de la Regidoria de Joventut marquen un inici en el treball 
d‘elaboració del PLJ marcat per les següents premisses: 
 
- posar èmfasi en la participació juvenil, especialment en els joves més grans de 18 anys. 
- la voluntat d‘engegar mesures de treballar transversal amb les àrees de promoció econòmica i 
educació  
- minimitzar i/o evitar que el jovent a partir dels 18 anys desenvolupi tot el seu temps de lleure 
fora del municipi 
- crear espais on els joves menors de 18 anys puguin realitzar activitats. 
 
 Aquest treball d‘anàlisi de la realitat i definició del procés de treball s‘ha fet amb el suport de la 
Diputació de Barcelona seguint el model proposat per la Direcció General de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
 
Participació ciutadana 
 
Durant el treball d‘elaboració del PLJ es va organitzar un fòrum jove, segmentat en dues cites 
segons l‘edat – menors de 18 anys fet a l ‗institut per assegurar el màxim de participació juvenil 
i majors de 18 anys. 
 
A tots els cursos de l‘ institut es va treballar amb els professors facilitant-los unes fitxes de 
treball amb instruccions al professorat on l‘alumnat, recollint les diferents propostes. 
 
Tanmateix es van organitzar una sèrie d‘entrevistes individuals amb cadascun dels tècnics de l‘ 
Ajuntament i de treball transversal per compartir i posar en comú  objectius a assolir en el marc 
propi de Collbató. 
 
 
Aquest Pla resultant, es concreta tenint present el recull de projectes, programes i serveis 
adreçats a joves de tots els serveis municipals, i les propostes fetes per les persones 
participants. 
 
El document s‘emmarca dins el Pla Nacional de la Joventut de Catalunya 2010-2020 i té una 
durada fins a 2020. 
 
El desenvolupament del nou Pla Local de Joventut 2016-2020 ha de proporcionar els elements  
necessaris per fer accessible la informació a la gent jove, i potenciar la participació i la 
implicació juvenil en les decisions que els afecten. Aquests principis han d‘estar garantits pel 
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PLJ, ja que són elements necessaris en el procés d‘emancipació i de consolidació d‘un projecte 
autònom de vida.  
 
El desplegament del Pla Local de Joventut 2016-2020 es realitzarà amb els recursos existents 
en cada moment previstos al Pressupost municipal anual. 
 
Als efectes del seu desplegament i accions que s‘hi preveuen cal indicar que per poder accedir 
a les línies de subvenció de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya 
Disposar de Pla Local de Joventut vigent és fonamental, donat que, entre d‘altres motius, els 
Serveis de Joventut dels ens locals necessiten un PLJ aprovat pel Ple Municipal.  
 
D‘acord amb el disposat al Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril, pel qual s‘aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya; d‘acord amb aquests antecedents i 
vist l‘informe dels serveis municipals que acompanyen la proposta, es sotmet a consideració 
del Ple l‘adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el Pla local de Joventut 2016-2020 de l‘Ajuntament de Collbató 
 
Segon.- Donar compte de l‘aprovació del Pla local de Joventut a les entitats del municipi i als 
centres educatius, per al seu coneixement. 
 
Intervé la Sra. Alsina i diu: Crec que és un pla poc  ambiciós. La base és la que s‘havia 
establert en els anteriors mandats. La immensa majoria de les accions que es proposen ja 
estaven implementades. Pel que fa a les noves, la majoria,  és desenvolupen al casal de 
Cultura i l‘EM, serveis que vàrem crear al 2014 amb la voluntat d‘engegar projectes d‘aquest 
tipus. 
 
Algunes de les noves propostes no estan suficientment desenvolupades, com son les que fan 
referència a l‘habitatge, que no van acompanyades de cap pla d‘inversions.  
 
Fa la sensació que aquest PLJ sigui un tràmit més per tal d‘obtenir una subvenció.  
 
Hi trobem a faltar més compromís per part de l‘ajuntament. Trobem a faltar, per exemple, 
l‘aposta de l‘ajuntament a l‘hora de construir habitatge de lloguer per joves, la creació d‘espais 
d‘assaig per joves músics, el projecte TET (transició escola-treball), o el grup de teatre juvenil. 
Per citar un exemple, només, pel que fa a la dinamització de l‘esport juvenil, creiem que és 
poden fer moltes més accions. 
 
 En resum, com ja he dit abans, crec que estem desaprofitant una oportunitat d‘elaborar un PLJ 
que s‘adapti a les necessitats reals dels joves de Collbató, i ens hagués agradat poder 
col·laborar en la redacció d‘aquest pla, donat que la base d‘aquest document es fonamenta en 
la feina que el grup dels Socialistes de Collbató hem fet en les anteriors legislatures. 
 
El Sr. alcalde diu que, certament, hi havia treballs previs fets, perquè l‘encàrrec provenia de la 
legislatura anterior. 
En relació a les propostes d‘accions en polítiques d‘habitatge, s‘ha esmenat el Pla, recollint la 
seva proposta i pel que fa a la possibilitat d‘afavorir l‘habitatge per joves, es treballarà per 
aprofitar les oportunitats que sorgeixin; no obstant, es va comentar que era difícil gestionar la 
destinació de les cases abandonades per llogar pels joves i per això es va descartar de posar-
ho en el pla. 
 
El Sr. Riera intervé i diu que aquest ha estat un Pla Local de Joventut participat pel jovent i 
redactat per tècnics amb experiència. Potser sí que és un Pla de poca volada però les accions 
que es plantegen son les viables per aquest ajuntament i es voluntat que es plasmi en el Pla 
allò que es pot complir. 
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La Sra. Úbeda diu que els hauria agradat poder-hi participar; creu que s‘ha de fer per que en 
tots els programes electorals duien polítiques de joventut. 
Afegeix que és conscient que es proposa ara l‘aprovació per que és requisit per sol·licitar una 
subvenció, per aquest motiu s‘abstindran, però diu que aquests temes s‘han de treballar d‘una 
altra manera. 
 
El Sr. Serra creu que és un pla poc participatiu, en el document que es presenta es diu que es 
va dedicar 30 minuts a treballar-ho amb alumnes i cinc per la posta en comú. Respecte la 
sessió per joves de mes de 18 anys, no es justifica si s‘ha fet o no... entén que els joves han de 
ser els més interessats, però tampoc s‘ha consultat les entitats jovenils, les ampes i és veritat 
que els grups polítics van dur un programa amb propostes i s‘hauria pogut treballar 
conjuntament. 
 
Creu que potser un dels elements principals per l‘aplicació del Pla podria ser la creació d‘un 
consell de joves, o una coordinadora... al Pla s‘hi fa esment però no es concreta. 
En relació a les accions proposades, es diu que son les viables, però no es veu en el Pla la 
seva viabilitat. 
 
Amb caràcter general la diagnosi es limita a les enquestes, creu que és un pla insuficient per 
que no contacta amb la realitat. Entén que s‘ha de fer per que hi ha vinculada una subvenció 
però creu que es podria plantejar una revisió. 
 
El Sr. Riera diu que hi ha col·laborat les entitats de joves, el professorat, les escoles i les 
ampes, per tant, entén que es un Pla viable. 
 
 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada amb 5 vots a favor dels grups d‘ERC-AM, GIC-
Fem Collbató-E, PdeCat; 5 abstencions de SdeC-CP i un vot en contra del Sr. Jordi Serra. 
 
   
8.- Proposta de modificació de la naturalesa jurídica de la plaça d’arquitecte de la 
plantilla de personal de l’Ajuntament de Collbató. 
 
L‘Ajuntament de Collbató, disposa a la seva plantilla de personal, de la plaça d‘arquitecte, 
actualment definida com a personal laboral i amb una dedicació setmanal de 37,5 hores. 
 
L‘art. 92.2 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, disposa que, amb caràcter 
general, els llocs de treball a l‘administració local han de ser desenvolupats per personal 
funcionari. El personal funcionari és aquell que en virtut de nomenament legal, desenvolupen 
els seus serveis de caràcter permanent a l‘entitat local, han de figurar a la corresponent plantilla 
de personal i perceben les seves assignacions amb càrrec a les consignacions de personal del 
pressupost de l‘Entitat. 
 
Les funcions assignades a l‘arquitecte municipal requereixen l‘exercici de les potestats 
atribuïdes al personal funcionari, definides a l‘art. 9.2 de l‘EBEP com “l’exercici de les funcions 
que impliquin la participació directa o indirecta en l’exercici de les potestats públiques o en la 
salvaguarda dels interessos generals de l’Estat i de les administracions públiques corresponen 
exclusivament als funcionaris públics, en els termes que s’estableixi a la llei de desplegament 
de cada Administració pública.” 

En aquest cas, es troba definit a la plantilla de personal una plaça d‘arquitecte, configurat com 
a personal laboral i proveït actualment amb interinatge, essent d‘interès d‘aquesta corporació 
modificar la qualificació d‘aquesta plaça per tal que pugui desenvolupar les seves atribucions 
com a personal funcionari. 

Legislació aplicable: 
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— L'article 283 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 

— Els articles 25 i següents del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals 
aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol. 

— Els articles 31 i següents i 69 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat 
Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. 

— Els articles 22.2.i), 90.2, 92 i 92 bis de la Llei de 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del 
Règim Local. 

— Els articles 126.4, 127 i 129.3.a) del Text Refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de Règim Local, aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril. 

— L'article 15 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la 
Funció Pública. 

— Els articles 61 a 64 del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat 
per Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre. 

— El Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les 
retribucions dels funcionaris d'Administració Local. 

 
Atès que la proposta es justifica per que les funcions que correspon assignar a l‘arquitecte 
municipal requereixen l‘exercici de les potestats atribuïdes al personal funcionari, definides a 
l‘art. 9.2 de l‘EBEP com “l’exercici de les funcions que impliquin la participació directa o 
indirecta en l’exercici de les potestats públiques o en la salvaguarda dels interessos generals 
de l’Estat i de les administracions públiques corresponen exclusivament als funcionaris públics, 
en els termes que s’estableixi a la llei de desplegament de cada Administració pública.” 
 
Atès que és potestat del Ple de la corporació l‘aprovació anualment, en el document de 
pressupost, la plantilla que ha de comprendre tots els llocs de treball reservats a cada classe 
de personal. 

Atès que s‘ha donat compliment al deure d‘informar als representants dels treballadors, 
mitjançant acta signada en data 7 de juliol de 2017. 

Vistos els informes incorporats a l‘expedient, de Recursos Humans, de Secretaria-Intervencio, 
es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la Legislació aplicable, es 
proposa al Ple de la Corporació l‘adopció dels següents acords: 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal municipal que té per 
objecte la modificació de la següent plaça: 

Definició actual: 

Identificació: Personal Laboral 

Denominació: Arquitecte 

Grup: A1 

 

Nova definició: 

Identificació: Personal Funcionari 

Escala: Administració Especial  

Subescala: tècnica 

Denominació: Arquitecte 

Grup: A1 
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Segon. Sotmetre el present acord a informació pública per termini de quinze dies mitjançant 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant aquest termini els interessats 
podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin pertinents. Transcorregut 
aquest termini, si no s'han presentat al·legacions, s'entendrà elevat a definitiu aquest acord 
d'aprovació inicial. 

Tercer.- Donar compte dels presents acords a la representació dels treballadors, per al seu 
coneixement. 

El Sr. alcalde explica que existeix un informe de la Diputació de Barcelona que recomanava 
aquesta transformació a personal funcionari. A nivell retributiu no suposa major despesa ja que 
els salaris estan equiparats amb els del personal laboral. 
 
La Sra. Úbeda diu que hi estan d‘acord i demana que consti en acta l‘agraïment als serveis 
prestats per la Sra. Erika Blancas; felicitacions per la tasca realitzada, al que el Sr. alcalde diu 
que s‘hi sumen. 
 
El Sr. Serra diu que és clar que una vacant s‘ha de cobrir amb concurs, per tant, quan es 
convoquin les places ja veuran les bases. El procediment és el correcte. 
 
Pensa que és important que l‘ajuntament faci un reconeixement públic de la tasca de l‘Erika 
que ha desenvolupat la seva tasca amb estimació pel patrimoni i es mereix aquest 
reconeixement. 
 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada amb 10 vots a favor dels grups d‘ERC-AM, GIC-
Fem Collbató-E, PdeCat i SdeC-CP i una abstenció del Sr. Jordi Serra 
 
 
9.- Proposta de concessió administrativa d’us privatiu d’un bé de domini públic. 
 
I.- Descripció del bé de domini públic. 
 
L‘Ajuntament de Collbató és propietari d‘un bé immoble de domini públic situat al carrer Lleida 
núm. 2 des del 4 de setembre de 1984. Aquest immoble està inscrit al Registre de la Propietat 
núm. 2 d‘Igualada, al Tom 1329, Llibre 36, Foli 87, Finca 2639.  
 
La descripció del bé correspon a la que consta al Registre de la Propietat, i que és la següent: 
 
―URBANA: Porció de terreny destinat a ―Camp de futbol‖ i per ―pistes de tennis‖, situat en el 
terme municipal de Collbató, en el sector ―Bosc del Missé‖, que ocupa la superfície aproximada 
de SIS MIL NOU-CENTS TRENTA-QUATRE METRES QUADRATS, equivalents a 183.542,98 
pams també quadrats. Llindars: Nord, part amb Pere Ollé, part amb Josep Ollé; Sud, part amb 
Pere Ollé, part amb Josep Ollé i part amb Joaquim Ollé; Est, part Josep Ollé i part Joaquim 
Ollé; i Oest, amb l‘avinguda principal‖. 
 
Càrregues: 
 
―Gravada amb un servitud perpètua i gratuïta entre la finca d‘aquest número, que serà PREDI 
SERVENT i la finca propietat del Sr. Josep Ollé Matalonga, que és la resta de la registral 738, 
al foli 172, del Llibre 19, Tom 816, que serà el PREDI DOMINANT. A)SERVITUD de desguàs 
de la coberta dels vestuaris de les piscines que en una longitud de 32 metres podrà llençar les 
seves aigües al predi servent. B) SERVITUD de desguàs de la coberta del porxo, situat sobre 
els vestuaris del camp de futbol, d‘una longitud de 23 metres. C) SERVITUD de llums i vistes 
des del porxo existent sobre els vestuaris del Camp de Futbol, amb una longitud de 23 metres, 
més 5,70 metres a cada banda, per voladís del porxo sobre la finca del predi servent. D) 
SERVITUD de vistes des del recinte de la piscina, a cada banda del porxo abans expressat per 
una longitud de cinc metres per banda amb un total de deu metres de longitud. E) SERVITUD 
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de desguàs de les dutxes que existeixen a l‘aire lliure, entre els vestuaris de la piscina i el 
porxo. F) SERVITUD de pas dels tubs subterranis de la xarxa d‘abastament d‘aigua al predi 
dominant i pas de persones per a la seva reparació. G) SERVITUD de pas de tubs vistos, de 
subministrament d‘aigua a les piscines i al restaurant, i pas de persones per a la serva 
reparació. En escriptura del dos de maig de de mil nou-cents vuitanta-quatre pel Notari Sr. José 
Maria Valls Xufré.‖ 
 
Segons es desprèn dels antecedents que consten a l‘Ajuntament de Collbató, aquest bé 
immoble està qualificat urbanísticament com a ―Equipament: Instal·lacions esportives i 
d‘esbarjo a l‘aire lliure‖. 
 
La seva naturalesa segons l‘Inventari de béns municipals és la de bé de domini públic-servei 
públic, amb les càrregues que consten en el Registre de la Propietat descrites anteriorment.  
 
II.- Bé objecte de concessió administrativa de l’ús. 
 
L‘objecte de la concessió de bé de domini públic serà la part corresponent a les ―Pistes de 
tennis‖ (que són 3 pistes), i la graderia annexa, corresponent a 2.526,49 metres quadrats de 
superfície, i la seva valoració és de 193.347,10 euros. La finalitat d‘aquesta concessió serà el 
foment de l‘esport del tennis, i no podrà ser canviada aquesta finalitat. 
 
Aquest immoble forma part de la finca inscrita al Registre de la Propietat núm. 2 d‘Igualada, al 
Tom 1329, Llibre 36, Foli 87, Finca 2639. 
 
III.- Situació actual del bé de domini públic. 
 
En data 24 de juliol de 2013, la Junta de Govern Local va atorgar autorització d‘ús privatiu 
d‘aquest bé de domini públic, ―Pistes de tennis‖, al Club Tennis Collbató per un termini de 
quatre anys, la qual fineix concretament el dia 27 de juliol de 2017. 
 
Aquesta entitat ha presentat sol·licitud en diverses ocasions obtenir una concessió d‘aquest bé. 
 
 IV.- Naturalesa sobre el bé de domini públic. 
 
L‘Ajuntament de Collbató té la voluntat de preservar aquest bé de domini públic amb la mateixa 
finalitat que li correspon sobre mateix, sense canviar el destí jurídic ni alterar la seva 
naturalesa, que no és altra que la pràctica del tennis per part dels ciutadans. 
 
El servei públic és l‘activitat mitjançant la qual l‘Administració dispensa determinades 
prestacions materials als ciutadans. 
 
E bé objecte d‘aquesta concessió és un bé de domini públic. Un bé de domini públic és aquell 
que es destina a un ús general i també es destina a un servei públic. Atesa la vinculació entre 
el bé i l‘interès públic, els béns de domini públic es sotmeten a un règim especial d‘utilització i 
protecció caracteritzat per la inalienabilitat, la imprescriptibilitat i la inembargabilitat, com es 
descriu en l‘article 6 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions 
públiques. 
 
El domini públic pot ésser utilitzat per la pròpia administració, però també pot ser utilitzat per un 
tercer. Aquest ús per part de tercers es classifica en: ús comú (article 85.1 de la LPAP); ús 
privatiu (article 85.3 LPAP) i ús especial (article 85.2 LPAP). L‘ús comú no requereix cap títol 
habilitador per poder-lo utilitzar, mentre que l‘ús privatiu i l‘ús especial necessiten una 
autorització o una concessió (article 84 LPAP). 
 
Serà objecte d‘autorització si l‘ús del bé va acompanyat d‘instal·lacions desmuntables i la 
durada de l‘ús es perllonga en un període inferior als 4 anys; mentre que requerirà de 
concessió quan l‘ús del bé requereix instal·lacions fixes, i la durada de l‘ús és superior als 4 
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anys. Caldrà tenir en compte, també, que la revocació per part de l‘Administració d‘una 
autorització no genera dret a la indemnització pels danys que aquesta revocació provoqui a 
l‘interessat; en canvi, en la situació de la concessió sí que és clar que el rescat d‘aquest bé 
obliga a l‘Administració a sufragar a l‘interessat els danys i perjudicis derivats d‘aquesta decisió. 
Tot això, d‘acord amb l‘article 86 de LPAP. 
 
El cas que ens ocupa, l‘ús privatiu, és l‘ocupació d‘una porció del domini públic de forma que es 
limita l‘ús per als altres ciutadans (article 85.3 LPAP). 
 
D‘acord amb els articles 5 de LPAP, són béns i drets de domini públic els que, essent de 
titularitat pública, es trobin afectats a l‘ús general o al servei públic, així com aquells als quals 
una llei atorgui expressament el caràcter de demanials. 
 
L‘article 5 del Decret 336/1988, de 17 d‘octubre, pel qual s‘aprova el Reglament del patrimoni 
dels ens locals (RPEL), estableix que s‘entén que són afectes al servei públic els béns que, per 
la seva naturalesa o per les disposicions particulars d‘organització, s‘adeqüin essencialment o 
exclusivament al fi particular del servei, com ara, entre altres, els camps d‘esport. 
 
La gestió i administració d‘aquests béns de domini públic s‘ha d‘ajustar a allò que estableix 
l‘article 6 de LPAP, i que l‘Administració ha de preservar. 
 
V.- Objecte de la concessió administrativa. 
 
És voluntat de l‘Ajuntament de Collbató preservar el bé de domini públic amb la mateixa finalitat 
que hi recau, que és el de ―Pistes de tennis‖.  Correspon a l‘Ajuntament fomentar l‘esport i, en 
conseqüència, fomentar l‘esport de tennis a practicar sobre aquest bé de referència. Així 
també, correspon a l‘Ajuntament el manteniment en bon estat i realitzar les obres necessàries 
d‘aquest bé per a poder practicar l‘esport que recau, és a dir, per a la pràctica del tennis. 
 
La concessió administrativa d‘aquest bé per part d‘un tercer és la figura jurídica més idònia per 
preservar les necessitats a cobrir i preservar el bé de domini públic. La utilització privativa en 
cap cas comportarà aparellada una utilitat econòmica pel concessionari, o, encara que existeixi 
utilitat, aquesta comportarà condicions o contraprestacions per part del beneficiari que 
anul·laran o faran irrellevant la mateixa. És per això, que no s‘establirà cànon. Per tant, per tal 
de complir el caràcter social sense utilitat econòmica, el perfil més idoni correspon al d‘una 
entitat o associació sense finalitat de lucre.   
 
L‘objecte de la concessió de bé de domini públic serà la corresponent a 2.526,49 metres 
quadrats de superfície de les ―pistes de tennis‖, que són 3 pistes, i graderia, i la seva valoració 
és la que consta en la Memòria. 
 
L‘immoble haurà de ser destinat a les activitats i a les finalitats establertes en l‘adjudicació de la 
concessió tenint en compte en tot cas l‘oferta presentada per l‘adjudicatari i acceptada per la 
Corporació municipal, respectant en tot cas l‘ús establert sobre aquest bé. 
 
Així mateix, per preservar el caràcter de bé de domini públic, el concessionari no podrà destinar 
l‘immoble a d‘altres activitats i finalitats que les establertes en l‘adjudicació de la concessió, 
amb les modificacions que en el seu cas s‘autoritzin amb posterioritat i en els termes establerts 
pel corresponent plec de clàusules administratives. 
 
 
Vist l‘informe de Secretaria-Intervenció de data 7 de juliol de 2017, pel qual estableix la 
legislació aplicable, el règim jurídic aplicable a les concessions demanials, el procediment a 
seguir d‘acord amb l‘article 96 de la Llei 33/2003, de 13 de novembre, i l‘òrgan competent per 
aprovar i adjudicar la concessió administrativa d‘ús privatiu del bé de domini públic, essent el 
ple d‘acord amb l‘article 60 del Decret 336/1988, de 17 d‘octubre, pel qual s‘aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals i la durada de la concessió és superior a 5 anys. 
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Examinada la documentació que acompanya l‘expedient, i d‘acord amb allò que estableix 
l‘article 93. I 96 de la Llei 33/2003, de 13 de novembre, del patrimoni de les administracions 
públiques, i l‘article 60 i següents del Decret 336/1988, de 17 d‘octubre, pel qual s‘aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals. 
 
Es proposa al Ple l‘adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Iniciar el procediment de concessió administrativa d‘ús privatiu del bé de domini 
públic ―Pistes de tennis‖ corresponent a la descripció que consta a l‘antecedent II d‘acord amb 
l‘article 96 de la Llei 33/2003, de 13 de novembre, del patrimoni de les administracions 
públiques.   
 
SEGON.- Aprovar l‘expedient per la concessió administrativa d‘ús privatiu del bé de domini 
públic de referència. 
 
TERCER.- Aprovar la Memòria i el Plec de clàusules administratives particulars per a 
l‘adjudicació de la concessió administrativa d‘ús privatiu del bé de domini públic de referència. 
 
QUART.- Sotmetre la Memòria i el Plec de clàusules administratives particulars a informació 
pública mitjançant anunci a la pàgina web de l‘Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona per un termini de trenta dies hàbils, a l‘efecte de poder formular reclamacions i 
al·legacions. 
 
CINQUÈ.- Obrir el termini per a presentar les sol·licituds i proposicions durant el mateix termini 
que estigui exposat el plec de clàusules administratives particulars, convidant, mitjançant 
anunci públic, a altres possibles interessats. 
 
El Sr. Serra diu que ja era hora que la gestió es faci per concessió administrativa, considera 
que és una bona notícia i entrem en la normalitat. 
 
Planteja tot seguit el dubte en relació a les clàusules de la concessió ja que no es parla de 
tarifes que opina que és un aspecte que pot ajudar a valorar la proposta. 
 
El Sr. alcalde diu que no és indispensable, segons la llei, que hi hagi una taxa. 
 
La Sra. Úbeda diu que no s‘estableix tampoc cap tarifa. 
 
El Sr. alcalde diu que es pot posar con a informació però no és puntuable. 
 
La Sra. Úbeda diu que les tarifes proposades són un element a valorar, creu que les 
concessions administratives han de tenir un valor. 
 
El Sr. alcalde diu que les tarifes han de ser assequibles per la població. 
 
El Sr. Valls diu que celebra que es regli aquesta concessió dins del marc legal i esta molt 
content de la tasca que realitza el club de tennis. No obstant, fa temps que sabem que arribaria 
el 26 de juliol. 
Agraeix que l‘expedient s‘expliqués fa dos dimarts i també dimarts passat, sobre la que se‘ls 
van presentar uns dubtes sobre els que aquest migdia han rebut la informació. 
 
No te clar el tema de la concurrència limitada, dubta de la legalitat de la proposta en aquest 
sentit i, per altra banda, creu que hi ha una indefinició, ja que estem autoritzant l‘ús d‘un be 
públic que ha de garantir la salvaguarda de l‘interès públic i justament troben a faltar com es 
preveu vetllar per aquest interès públic. Per exemple, la limitació econòmica al concessionari 
preserva l‘interès públic. 
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Altres temes, activitats mínimes. Ha de sortir en el plec aquesta obligació per que es pot 
presentar una empresa que exploti el servei. 
 
L‘aplicació de 7 anys a la durada de la concessió –Per que? On està l‘estudi econòmic?. Fem-
ho de 10 anys. 
 
Hi ha una sèrie de punts a revisar i la secretaria fa un informe que no aclareix aquests temes; 
presentaran esmenes, presentaran aportacions i demana que allò que es faci es reguli dintre 
de la llei. 
 
El Sr. alcalde diu que aquest expedient no és fàcil; saben que ha anat evolucionant. Sobre la 
intervenció del Sr, regidor un parell de comentaris. A les reunions per tractar aquest tema no 
han presentat propostes per que les puguem estudiar i potser incorporar al plec i per altra 
banda, ahir a quarts de dotze de la nit es va rebre una petició d‘aclariments que se‘ls han 
contestat aquest migdia. Aquests plecs ham intentat acotar que no  es presentin empreses 
privades. 
 
Hauria agraït que es comentes la proposta, per exemple, canviar barems que es proposen o 
criteris, cap problema i hauria agraït que s‘haguessin fet propostes; si fan propostes, ho 
canviem, si presenten esmenes, ben rebudes seran mantenint sempre, però, la finalitat pública 
i social. 
 
El Sr. Valls diu que a la reunió ja van manifestar els dubtes sobre la concurrència, avantatges i 
inconvenients. Punts clau; es va manifestar el tema de les activitats que es poden fer que les 
trobaran a les motivacions dels anteriors acords de cessió. El Sr. alcalde va dir que estudiava la 
proposta i ell no té per que fer la feina. 
 
Per altra banda, certament és un tema complicat, si hagués estat fàcil ja s‘hauria fet fa temps 
però intentem-ho fer bé. 
 
El Sr. alcalde diu que presentin propostes, les estudiarem. 
 
La Sra. Casanovas intervé i diu que estem parlant de dues coses diferents; per una banda 
parlem de licitació oberta, per una altra de convidar a entitats sense ànim de lucre; al contingut 
del plec queda clar que la utilització en cap cas comportarà utilitat econòmica. 
 
El Sr. Valls pregunta si l‘escola de tennis pot cobrar, al que la Sra. Casanovas respon que no 
esta dient això, el que diu es que han de ser entitats sense finalitats de lucre. 
 
El Sr. Valls diu que vol dir que els beneficis, si n‘hi ha, no reverteixin en els socis. Poden fer 
activitats en el marc dels seus estatuts. 
 
La Sra. Casanovas respon que ell mateix ho ha dit, amb aquestes condicions no hi pot entrar 
una empresa. 
 
El Sr. Valls diu que la voluntat és la mateixa però cal que s‘analitzin els plecs per que presenten 
moltes fugues. 
 
El Sr. alcalde diu que la seguretat jurídica de la proposta queda aportada amb els informes que 
consten a l‘expedient. Si creuen que poden fer aportacions per millorar la proposta actual, 
encantats, però hi ha cobertura jurídica en allò que es presenta. Agraeix l‘oferta de fer 
aportacions però la seguretat jurídica és el que tenim més clar. 
 
El Sr. Serra felicita al Sr. Valls que l‘hagin convocat a una reunió per parlar del tema; té dubtes 
sobre el tema d‘entitats sense ànim de lucre, hi ha cooperatives, per exemple, o entitats amb 
projecció social que poden cobrir els objectius, entén que no calia restringir l‘accés. 
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El Sr. alcalde respon que la prioritat és que sàpiguen gestionar les pistes de tenis; a vegades 
les clàusules socials no garanteixen la finalitat que es persegueix. 
 
El Sr. Serra diu que la seva opinió és que també hi haurien de poder formar part. 
 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada amb 5 vots a favor dels grups d‘ERC-AM, GIC-
Fem Collbató-E, PdeCat i 6 abstencions de SdeC-CP i Sr. Jordi Serra. 
 
 
10.- Proposta d’aprovació modificació de crèdit núm. 10 del pressupost prorrogat de 
2016, mitjançant de suplement de crèdit finançat amb incorporació de romanent lliure. 
 
Antecedents: 
 
Per acord de Ple de l‘Ajuntament emès en data 22 de maig de 2017, es va aprovar l‘expedient 
de modificació de crèdit núm. 7/2017 del pressupost de 2016 prorrogat; Aquesta modificació 
incorporava els romanents de crèdit de l‘exercici de 2016 per atendre les inversions provinents 
de l‘anualitat de 2016 que resulten finançades amb romanent lliure i que es troben a 31 de 
desembre de 2016 en fase comptable AD. L‘import incorporat amb càrrec al romanent lliure va 
ser de 146.916,23 euros. 
 
El romanent lliure derivat del tancament de l‘exercici de 2016 es de 1.788.093,33 euros. 
Aplicada la modificació aprovada, per l‘import indicat, el romanent lliure resultant ascendeix a 
1.641.177,10 euros 
 
 
Suplement de crèdit finançat amb romanent lliure que es proposa 
 
Les necessitats derivades de l‘atenció d‘un servei de prestació mínima i obligatòria com és el 
subministrament d‘aigua potable al municipi, requereixen una inversió en la millora de l‘eficàcia 
del servei. 
 
Els recursos humans i econòmics que es destinen a la prestació d‘aquest servei, que com és 
sabut de fa temps presenta greus deficiències, requereix una atenció prioritària.  
 
Les greus pèrdues que presenta la xarxa son causa del pèssim rendiment del servei. En 
aquests moments tenim avaluades les necessitats que requereix el servei amb identificació de 
les accions prioritàries. S‘han realitzat també els estudis econòmics per avaluar les previsions 
de despesa que l‘atenció d‘aquestes deficiències del servei requereixen i que motiven la 
presentació de la proposta d‘utilització del romanent lliure.  
  
Altrament es necessari atendre les necessitats de millora dels equipaments educatius, centrat 
bàsicament en la millora de la llar d‘infants municipal. 
 
Finalment, es proposa una inversió en la millora dels equipaments culturals per adequar-los a 
les necessitats municipals i també a les de les entitats sovint usuàries d‘aquests equipaments. 
 
Els imports vinculats a la proposta que es presenta son els següents 
 

PARTIDA CONCEPTE 
DESPESA 
PREVISTA 

300-1610-61918 
Inversions en la millora dels sistemes tècnics dels serveis i 
a la xarxa d'aigua potable 551.697,45 

400-3230-63203 Inversió en millores equipaments educatius 10.000,00 

600-3301-63204 Inversió en millores equipaments culturals 25.000,00 

TOTAL ACUMULAT INVERSIONS PREVISTES 586.697,45 
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Vista la memòria d‘alcaldia, acreditativa de la necessitat de realització de la present modificació 
de crèdit, manifestant que aquesta es justifica per la necessitat d‘incorporar el romanent lliure 
provinent de l‘exercici liquidat de 2016, per la realizació de les inversions que es preveuen. 

Vist l‘informe emès en data 11 de juliol per Secretaria-Intervenció, pel qual es posa de manifest 
la necessitat de sotmetre a aprovació del Ple de la corporació en allò que correspon a la 
incorporació de romanent lliure, per ser-ne l‘òrgan competent, pel present, es proposa als Srs. 
regidors l‘adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Aprovar la modificació de crèdit núm. 10/2017 de suplement de crèdit del pressupost 
de l‘exercici 2016 prorrogat finançat amb romanent lliure corresponent a les inversions i 
quanties que s‘indiquen: 

 

PARTIDA CONCEPTE 
COMPROMISOS 

DE DESPESA 

300-1610-61918 
Inversions en la millora dels sistemes tècnics dels serveis i 
a la xarxa d'aigua potable 551.697,45 

400-3230-63203 Inversió en millores equipaments educatius 10.000,00 

600-3301-63204 Inversió en millores equipaments culturals 25.000,00 

TOTAL ACUMULAT INVERSIONS PREVISTES 586.697,45 

 

 

 
Segon.- Sotmetre a informació pública mitjançant inserció del corresponent anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i a la web municipal, durant el termini de quinze dies hàbils 
pe tal que els interessats puguin presentar reclamacions. En cas que durant l‘expressat termini 
no es presentin reclamacions o al·legacions, l‘acord esdevindrà definitiu sense necessitat de 
resolució expressa. 
 
El Sr. Estradé intervé i diu: Com ja hem reiterat en diverses ocasions, i com es recull en 
diversos estudis fets fins l‘actualitat, venim d‘una situació altament preocupant, resultat de 20 
anys de gestió ineficient i de manca d‘inversions. Per una banda, ens vam trobar amb un 
rendiment de xarxa de tant sols el 45%, cosa que vol dir que perdem un 55% de l‘aigua 
subministrada i, per un altre, un percentatge d‘aigua obtinguda per recursos propis de només el  
12%. Durant l‘any i mig de gestió directe hem pogut millorar quelcom el rendiment, degut a la 
millor eficàcia del manteniment i les recents actuacions de renovació de la xarxa de l‘Avda del 
Centenari i del Passeig Mansuet/Parellades, un sector on es perdia prop de 70% de l‘aigua. 
Medicions efectuades de matinada en aquest sector el passat mes de desembre van delatar 
que teníem un caudal de fuita permanent de més de 12m3/hora. Això equival a gairebé al 50% 
del consum de tots el abonats domèstics del municipi. Les darreres dades, després de les 
actuacions, aquesta fuita del sector, s‘ha reduït en un 60%. L‘objectiu traçat a mig termini és 
baixar les fuites fins obtenir un rendiment del 65% i a llarg termini situar-lo en un 75%. I la millor 
manera de fer-ho és mitjançant les actuacions que avui portem a aprovació: 
 
En primer lloc abordarem la telelectura, tant dels comptadors de zona com dels comptadors 
d‘abonat. Això ens proporcionarà lectures en temps real de tota la xarxa amb una freqüència 
d‘una lectura per hora o superior si s‘escau en moments puntuals. Així obtindrem una fotografia 
permanent de la xarxa identificant els punts de fuita. Les avantatges són: 
 

Per al servei/municipi: 

 

 Reducció  dels  temps  de  lectura  que  actualment  es  realitza  de  forma  manual. 

Assignació de recursos humans a d‘altres tasques de Servei. 
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 Establir hores de lectures exactes i comuns, sense les diferències 

provocades pels processos de lectures manuals. 

 Valoració del dimensionament correcte del comptador a partir dels anàlisis dels cabals. 

 Desaparició de les reclamacions per lectures estimades, en cas de problemes 

d‘accessibilitat del comptador. 

 Realització de balanços hídrics freqüents: Optimització dels rendiments de la 

xarxa amb la realització balanços hídrics de forma continua (horària, diària, 

setmanal) de forma que permetí la detecció de fuites en el sistema de forma 

preventiva, sense necessitat d‘esperar a le dades de la facturació. 

 Eliminar les molèsties pel recorregut dels lectors per les diferents centralitzacions 

de 

comptadors. Assignació de recursos humans a d‘altres tasques de Servei. 

 Emissió d‘alarmes quan es realitzen manipulacions del comptador, tant 

magnètiques com mecàniques. 

 Obtenir informació exacte del consum per respondre reclamacions del client. 

 Possibilitat d‘oferir més serveis de gestió als clients: Avís de fuita i de consum 

elevats, oferir al client informació respecte als seus patrons de consum, etc. 

 Possibilitat de aprofitar les infraestructures de comunicacions per altres serveis 

municipals: obtenir dades d‘altres instàncies, programar avisos en funció del 

consum per a la vigilància de les persones amb mobilitat reduïda, etc. 

 
Per a l’usuari Servei: 

 

A títol de enunciatiu, procedirem a enumerar els avantatges principals per a l‘usuari: 

 

 Accessibilitat a les dades derivades del consum: coneixement del seu patró de 

consum, informació referent a l‘evolució del consum per tal d‘aplicar mesures 

d‘estalvi, etc. 

 Realització  de  lectures  en  un  termini  programat,  evitant  les  problemàtiques  

de facturació de les quotes fixes i els blocs en funció dels dies de lectura. 

 Definició d‘alarmes per evitar malbaratament d‘aigua i facturacions elevades: 

Avís de cabal de fuita, avís de cabals elevats, etc. 

 Tenir informació acurada davant de qualsevol reclamació de consum presentada. 
 
 
Entre 2016 i el primer trimestre de 2017 s‘han facturat 39 rebuts detectats com a fuites amb un 
import total de 75.764 euros que, després d‘aplicar la tarifa especial de fuites ha quedat en 
39.103 euros. Parlem d‘un cabal molt important de fuites d‘abonat que actualment es detecten 
quan arriba el rebut trimestral. Amb una detecció immediata de la fuita s‘hauria generat un 
estalvi mitjà d‘uns 450 euros per abonat. La telelectura seria també un mitjà en la lluita contra el 
frau que és més freqüent del què podíem imaginar ja que tindrem un avis immediat també en 
cas de manipulació del comptador. En resum, la telelectura de comptadors permetrà una 
facturació més justa en la que l‘abonat pagarà realment allò que consumeix. 
 
En segon lloc proposem abordar la posada en servei de pous actualment fora de servei. Cal dir 
que fins l‘any 2011 l‘aigua subministrada per aquests equivalia a prop del 50% del total de 
l‘aigua subministrada a la xarxa, essent el 2011 l‘any millor arribant al 65% d‘aigua de pous. 
Per causes que a data d‘avui encara desconeixem, l‘any 2012 es van desmantellar els pous de 
can Bertran, es va limitar molt el pou de Can Feliu i es van fer modificacions en la sectorització 
de la xarxa. El resultat: l‘any 2014 el cabal subministrat pels pous va decaure fins el 12%. Les 
actuacions fetes en el  pou de Can Feliu ens han permes pujar al 20% però estem encara lluny 
del 60% que tenim com objectiu. 
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I en tercer lloc, la substitució de trams important de la xarxa on es presenten el major numero 
d‘incidències. 
 
L‘any i mig d‘experiència ens demostra que anem per bon camí, tots els diners generats pel 
marge de tarifa i pel fons d‘amortització, uns 120.000 euros anuals, s‘està reinvertint en millores 
de la xarxa a nivell de sectoritzacions i de substitució de trams amb fuites freqüents, com per 
exemple, els abans esmentats i també determinats trams del sector de Can Dalmases II que 
avarca Ronda d‘Urgell, Martorell i Panadella, una xarxa que té tant sols 12 anys i que dia si i 
dia també presenta fuites. Hem pogut conèixer a través de l‘empresa subministradora dels 
tubs, que la causa rau en la utilització de materials no homologats, fabricats per l‘empresa 
Futura Systems, empresa que la Generalitat va clausurar per no ser homologable el seu 
sistema de producció i que, ja sabem, rebentaran en la seva totalitat. I això amb l‘agreujant que 
l‘informe de l‘enginyer municipal ja va advertir de la manca d‘homologació però Sorea el va 
recepcionar. Aquest tema ens el reservem per fer-lo constar en la liquidació definitiva amb 
Sorea i per si cal accions de reclamació judicial. La substitució integral d‘aquests tubs tindrà un 
cost de més de 250.000 euros. I resem perquè el sector Querol/Manlleu estigui millor fet. 
 
Per complir els tres objectius que he exposat: reducció de fuites, increment d‘aigua de pous i 
millora del sistema de lectura, als que hauríem d‘afegir la conseqüència de tot plegat, que no 
serà altre que l‘estalvi, la cura del medi ambient i la rebaixa del preu de l‘aigua, cal ja 
actuacions urgents que requereixen d‘inversió. Concretament, avui portem a aprovació una 
inversió total de 748.292 euros, amb finançament previst extern de l‘ACA de 74.613 euros, 
finançament a càrrec del fons d‘amortització de 26.956 euros i aportació GIACSA de 55.025 
euros. A càrrec del Romanent de tresoreria serien doncs 586.697 euros. 
 
En definitiva, tenim ja avaluada part de la solució i disposem de recursos econòmic. No fer-ho 
d‘immediat seria, com els hi deia l‘altre dia, una greu irresponsabilitat política en la que no 
pensem incórrer. 
 
La Sra. Úbeda diu que sempre ha defensat que el canvi de sistema de gestió ha d‘anar 
acompanyat d‘inversions, per això, vol veure i parlar de les previsions d‘inversió per a l‘any 
2018. Per què invertir primer en comptadors d‘aigua i no en xarxa?. També li agradaria veure 
els números de la gestió de l‘aigua; els haurien de citar per parlar-ne. Sabem que el romanent 
no s‘acaba ara si no que continua al 2019, per això creu que cal que ens reunim i ens posem 
d‘acord, així tindran el vot favorable. 
 
El Sr. Estradé diu respecte si cal invertir en comptadors o en xarxa d‘aigua, que el que esta 
passant és que anem a cops de fuita i tal com ho tenim actualment no podem anar d‘una altra 
manera; el problema dura de fa anys i això ens porta al col·lapse. Diu que tenim la obligació de 
presentar aquestes inversions per que es perden molts diners cada dia, saben perfectament 
que es perden molts diners. 
 
Per altra banda, les inversions les saben, el centre de salut, el pont de Can Dalmases i la 
segona planta del Casal. 
 
Es pretén amb aquesta proposta no actuar a cop de fuita sinó tenir el coneixement per actuar i 
per acotar el tema de les fuites.  
 
El Sr. alcalde diu que diverses vegades se‘ns ha recriminat que no fem ús del romanent; es va 
informar que es feia una reserva pel tema ginesteres i proposem utilitzar el romanent lliure. 
Durant aquest temps s‘ha valorat el benefici directe que reporta als veïns la realització 
d‘aquestes inversions, que potser ho començaríem a veure d‘aquí un any i mig. És molt 
important i vostès ho vinculen al quadre d‘inversions. 
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Les inversions previstes que sol·licita estan vinculades a les meses de concertació de la 
Diputació de Barcelona. Tinguem acord o no sobre aquestes inversions, es troben finançades i 
en parlarem. El benefici polític el rebrà després de les eleccions. 
 
Continua el Sr. alcalde dient que sobre altres temes, potser es cert que parla poc, però sobre 
aquest tema justament, se n‘ha parlat. 
 
La Sra. Úbeda diu que aquest Ajuntament ha perdut oportunitats importants. Hi ha crèdits de la 
Diputació que es poden demanar i any que passa, any que es perd. Per al finançament del 
milió i mig que necessita la xarxa l‘ajuntament ha perdut oportunitats d‘inversió per no 
endeutar-nos. Volen parlar de les grans inversions; Si s‘hagués parlat d‘inversions aquest 
problema podia haver estat solucionat. 
 
El Sr. alcalde diu que la realitat de la xarxa ja la coneixen. Hi havia fugues directes d‘aigua que 
Sorea no havia detectat amb un volum de pèrdues important. 
 
El Sr. Estradé diu que es prioritzen les actuacions. L‘estudi d‘inversions que es va fer en el seu 
dia, plantejava invertir en el dipòsit, i ara s‘ha decidit que no es farà per que no cal. 
 
La Sra. Úbeda diu que el que cal explicar son els projectes que es faran. Pactem les inversions. 
 
El Sr. Estradé diu que d‘acord, però si avui no s‘aprova aquesta modificació, es tornarà a 
presentar al setembre. 
 
La Sra. Úbeda diu si no es vol pactar les inversions, al que el Sr. Estradé diu que no hi ha 
problema a pactar. La Sra. Úbeda diu doncs fem-ho. 
 
El Sr. Serra diu que creu necessari fer una proposta d‘inversions, creu que cal que aquestes 
inversions han de formar part del pla d‘inversions. 
 
El Sr. alcalde diu que el Sr. Serra ha vist el pla d‘inversions. 
 
El Sr. Serra diu que el que ha vist és que es va establir el servei i que hi havia inversions 
previstes. En aquell moment la intenció era anar invertint progressivament en petites quanties. 
 
El Sr. alcalde pregunta si aquestes inversions s‘han deixat de fer? I els anys anteriors hi havia 
inversions a xarxa?. 
 
El Sr. Serra diu que les inversions s‘han de planificar, no es poden fer a cop de projecte que es 
presenta al ple. 
 
Sotmesa a votació, la proposta és desestimada a l‘obtenir 6 vots en contra del grup SdeC-CP i 
Sr. Jordi Serra i 5 vots a favor dels grups d‘ERC-AM, GIC-Fem Collbató-E, PdeCat. 
 
 
11.- Precs i preguntes. 
 
El Sr. alcalde lliura al Sr. Serra la resposta a les preguntes formulades en el darrer ple ordinari, 
que varen quedar pendent de resposta. 
 
Resposta a la pregunta formulada, relativa al desplegament de la xarxa de fibra òptica a 
Collbató: 
 
Recentment, l’Ajuntament ha anunciat la reanudació del desplegament de la xarxa de fibra 
òptica al municipi.  
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Quin és el calendari previst d’execució de les obres? En quines zones del municipi es farà el 
desplegament de la xarxa? Tenint en compte que a Esparreguera, on la fibra òptica es va 
desplegar ara fa un any, n’han quedat exclosos barris com Can Rial o el Mas d’en Gall, cal 
preveure que algun barri de Collbató també en quedi exclòs? Per quin motiu? Per a l’extensió 
del cable es tornaran a aixecar les voreres de l’avinguda del Centenari, de la rambla Mansuet i 
del carrer de les Parellades que s’han aixecat aquest darrer mes per arranjar les canonades 
d’aigua? 
 
 
A finals del mes d‘abril, representants del Departament de relacions institucionals de la 
Companyia Movistar, amb els quals s‘ha mantingut contactes en els darrers mesos, ens 
comuniquen que han aprovat el desplegament de la fibra òptica al municipi. 
 
Les previsions de quan s‘executaran els treballs es situen durant aquest any 2017; Tenim 
pendent la presentació del corresponent projecte, que concretarà el traçat i el calendari de 
treballs..  
 
Tot i així, tal i com varen avançar en una reunió amb empreses del municipi, tenen la intenció 
de desplegar la fibra òptica a tot l‘àmbit urbà. 
 
 
Resposta a la pregunta formulada relativa a activitats de difusió del patrimoni vinculades 
al Parc Rural: 
 
El 2016, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va concedir una subvenció a 
l’Ajuntament de Collbató per a la realització de tallers de difusió del patrimoni cultura. Els tallers 
inclosos en la sol·licitud de subvenció eren dedicats a la construcció de marges de pedra seca i 
el conreu de l’olivera, i estaven vinculats al projecte de creació del Parc Rural del Montserrat 
 
S’han dut a terme els tallers previstos? En quines dates? Quants assistents han tingut? Qui els 
ha impartit? Quina valoració n’ha fet l’àrea de Patrimoni? 
 
 
Els tallers no s‘han pogut realitzar atès que la subvenció concedida i les disponibilitats 
pressupostaries no varen fer possible la seva realització. 
 
El pressupost previst per la realització d‘aquest projecte era de 6.050 euros i l‘Ajuntament va 
sol·licitar el 50 per cent de la despesa prevista: 3.025 euros. 
 
La subvenció concedida va ser per import de 958 euros, quantia que va fer inviable la seva 
realització. 
 
 
Resposta a la pregunta relativa a la llicència d’activitats del centre comercial Bonpreu: 
 
El 2015, l’Ajuntament va invalidar l’ampliació del supermercat Bonpreu amb l’argument que 
s’havia de considerar un negoci diferent, amb accessos i productes diferents. Per això es va 
emplaçar l’empresa a tancar les comunicacions entre els dos sectors del supermercat. Ara, 
aquestes comunicacions s’han obert i el centre comercial funciona com un supermercat 
ampliat, amb els seus espais connectats internament. 
 
Quines circumstàncies han canviat entre 2015 i 2017 perquè allò que no era permès aleshores 
ho sigui ara? Considera actualment l’Ajuntament que la superfície comercial oberta pertany a 
un sol establiment ampliat o bé a dos de diferenciats? 
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La Generalitat de Catalunya, mitjançant Llei  5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans 
establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, 
sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, publicada al 
DOGC de data 30 de març de 2017, a l‘article 226 modifica el Decret Llei 1/2009, d‘Ordenació 
dels equipament comercials i, en concret, afegeix a la Disposició addicional novena d‘aquest 
Decret Llei la lletra f) que diu: 
 
f) a Collbató, en l’àmbit de planejament del Pla parcial del Castell, una superfície màxima de 
venda de 3.000 m2 en un equipament col·lectiu, que pot incorporar un establiment individual 
dedicat a la comercialització de producte alimentaris i de consum quotidià en règim d’autoservei 
d’una superfície màxima de venda de 1.600 m2 
 
La Disposició Addicional novena del Decret Llei 1/2009 disposa quins són els àmbits del 
planejament urbanístic que resten exclosos del criteri de localització establert a l‘article 9 
d‘aquest Decret Llei. 
 
Amb l‘exclusió de Collbató de l‘àmbit d‘aplicació d‘aquest article 9, és admesa la superfície 
màxima de venda de 1.600 m2 d‘aquest establiment comercial que pot operar a Collbató amb 
una superfície única de venda. 
 
 
La Sra. Úbeda demana saber com estan les obres de les coves de salnitre i quines 
previsions hi ha d’obertura. 
 
El Sr. alcalde informa que: en relació a les obres de canalització de la xarxa elèctrica, estan en 
execució; la col·locació de les platees estan a punt d‘adjudicar-se i les obres de dinamització es 
troben en licitació. Es preveu que finalitzi tot a mitjans de setembre. 
 
La previsió seria obrir a primers d‘octubre. 
 
 
El Sr. Martin pregunta si hi ha alguna novetat sobre la fibra òptica. 
 
El Sr. alcalde informa que es va parlar amb ells i les notícies són que tenen previst el 
desplegament aquest any. 
 
El Sr. Martín diu que s‘havia comentat que potser seria abans de l‘estiu 
 
El Sr. alcalde respon que no, abans de l‘estiu no. 
 
 
El Sr. Valls demana un aclariment respecte l’accident de la piscina, l’incendi a la sala de 
bombes. 
 
El Sr. Riera informa que l‘asseguradora cobreix els danys. S‘ha hagut de renovar les bombes, 
el sistema de cloració i el dipòsit. Ara està en correcte funcionament 
 
El Sr. Valls pregunta si hi ha hagut altres problemes; al que el Sr. Riera respon que hi va haver 
una disfunció en el sistema de cloració, però es va solucionar de seguida. 
 
El Sr. Valls agraeix les respostes i diu que la seva pregunta només ha estat per contrastar la 
informació. 
 
 
El Sr. Serra formula una pregunta relativa a l’existència de cases i pisos d’ús turístic a 
Collbató 
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A diferents guies turístiques apareixen ofertes de cases i pisos particulars a Collbató que 
s‘ofereixen per a estades turístiques de dies, setmanes o mesos.  
 
Té algun control aquest ajuntament sobre aquestes ofertes d‘allotjament en forma d‘‖economia 
col·laborativa‖ o bé a títol exclusivament particular? Quants d‘aquests habitatges hi ha al 
municipi, segons l‘Ajuntament? Pot garantir l‘equip de govern que tots aquests habitatges 
disposen de la corresponent llicència d‘ús turístic i altres permisos necessaris per exercir 
l‘activitat? Quines actuacions pensa dur a terme l‘equip de govern en aquest àmbit? 
 
El Sr. alcalde diu que per evitar donar una resposta equivocada, el contestarà per escrit. 
 
 
El Sr. Serra formula la següent pregunta relativa a l’incident del 14 de juny a una finca de 
Can Dalmases. 
 
El 14 de juny passat es va produir una explosió i el consegüent esfondrament d‘una casa al 
barri de Can Dalmases. Després d‘una intensa recerca, l‘Ajuntament va anunciar que no s‘hi 
havia troba víctimes dins les restes de l‘edifici. Tot i això, dies després va aparèixer a la premsa 
la notícia de l‘aparició de ―restes humanes‖ entre la runa, que citava fonts dels Bombers. 
 
Té coneixement l‘equip de govern, a hores d‘ara, d‘alguna víctima per l‘explosió i 
l‘esfondrament de la casa esmentada? 
 
 
El Sr. alcalde diu que el contestarà per escrit. Aprofita per agrair públicament que el Sr. Castells 
es personés en el moment de l‘incident i també l‘interès de la Sra. Úbeda, cosa que el Sr. Serra 
no va fer. El Sr. Serra respon que això el Sr. alcalde no ho sap. 
 
Diu el Sr. alcalde que li contestarà per escrit la pregunta i l‘assabenta que va ser bombers qui 
va donar la notícia. 
 
Els bombers van treballar sense descans per desenrunar la finca per si es trobava el cos, en 
aquestes tasques es va traslladar les runes al terreny de l‘Ajuntament. La informació que vam 
donar va ser la que ens van traslladar mossos i bombers i en aquell moment es va donar la 
informació que es podia donar. 
 
Lamentablement, al solar on es van traslladar les runes s‘han trobat restes. 
 
El Sr. Serra agraeix la resposta. 
 
 
El Sr. Serra formula la següent pregunta relativa al nou pla de recollida de residus 
 
Els darrers mesos d‘abril i maig es va fer un ―procés participatiu‖ per triar un nou model de 
recollida de residus a Collbató, que va incloure una consulta als veïns i veïnes, amb el 
―compromís‖ per part de l‘equip de govern d‘aplicar allò que decidissin els veïns en aquesta 
consulta. 
 
A part d‘aquesta consulta, en quina data pensa portar l‘equip de govern al plenari del Consell 
de Medi Ambient les propostes de nou sistema de recollida de residus? Quan pensa debatre 
aquest nou model amb la resta de membres de la corporació? 
 
El Sr. alcalde diu que es contestara per escrit. 
 
 
El Sr. Serra formula la següent pregunta sobre transport dels residus orgànics a l’Ecoparc 
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L‘Ecoparc 4, dels Hostalets de Pierola, ha anunciat que a partir del 30 de juny deixa de prestar 
el servei de recepció de la matèria orgànica. Això afecta el servei de recollida i transport de 
residus a Collbató, que fins ara transportava la matèria orgànica a l‘Ecoparc 4. 
 
On es transporta ara la matèria orgànica de Collbató? Quina afectació té aquest canvi en el 
cost del servei, tenint en compte que l‘alternativa ha de comportar més quilometratge de 
transport? 
 
 
El Sr. alcalde informa que l‘Ecoparc ha d‘acollir els residus de l‘àrea metropolitana i, 
excepcionalment, recollia la d‘altres municipis. 
Ens van comunicar que tancaven i vam fer l‘estudi de les diferents opcions on traslladar 
aquests residus i la millor va ser la de Manresa. 
 
El Sr. Serra pregunta si s‘ha valorat l‘opció de Jorba, al que el Sr. alcalde respon que sí que es 
va valorar, però l‘horari de la planta de Jorba no coincidia amb el nostre horari d‘aportació. 
 
El Sr. Serra pregunta si aquesta opció suposa un increment de cost, al que el Sr. alcalde diu 
que el preu de l‘entrada del residu es bastant igual però el que s‘encareix és el cost del 
transport. 
 
No obstant el Sr. alcalde diu que el respondrà per escrit amb les xifres concretes. 
 
 
El Sr. Serra formula la següent pregunta relativa a una suposada “Comissió de Patrimoni” 
 
En un acord de la Junta de Govern Local de 22 de maig de 2017 es fa referència a una 
suposada ―Comissió de Patrimoni Municipal de Collbató‖, que presumptament s‘hauria 
pronunciat poques setmanes abans sobre un projecte d‘obres de rehabilitació en una masia de 
Collbató. Sobre aquest fet, es formulen les preguntes següents: 
 
En quina sessió plenària de l‘Ajuntament s‘ha decidit la creació d‘una ―Comissió de Patrimoni 
Municipal de Collbató‖? Quines persones componen aquesta Comissió? Amb quin criteri han 
estat nomenades? Qui n‘és el president? I el secretari? Quin és el reglament que regeix les 
actuacions de la suposada Comissió? Com es garanteix la participació ciutadana i l‘equitat en 
aquesta comissió? Per què no s‘ha informat els membres de la corporació de l‘existència d‘una 
Comissió d‘aquest tipus? 
 
Val la pena recordar que el Ple de l‘Ajuntament de Collbató va aprovar, el 19 de setembre de 
2003, la creació del Consell Assessor Municipal de Patrimoni, que es va dotar de reglament per 
acord plenari del 18 de gener de 2016. Aquest és l‘únic òrgan municipal assessor en matèria de 
patrimoni que consta oficialment, un òrgan ja constituït i pendent de ser convocat. 
 
 
El Sr. alcalde diu que el contestarà per escrit. El Sr. Serra diu que agrairia que a la resposta 
s‘adjuntés l‘acord corresponent. 
 
 
El Sr. Serra formula el següent prec relatiu a les respostes als precs i les preguntes 
 
El primer prec es refereix als precs. Demano que els precs siguin debatuts en ple i contestats 
per l‘equip de govern, i que aquest no es limiti a prendre‘n nota sense notificar si està disposat 
a atendre la petició o no, i per quins motius. El prec és definit en la normativa de funcionament 
dels plens com una ―formulació d‘una proposta d‘actuació adreçada a algun dels òrgans de 
govern municipal‖, tot i que no se sotmet a votació. D‘acord amb l‘article 97 del RD 2568/1986 
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(ROF), els precs s‘han de debatre en la mateixa sessió, o en la següent si el president ho 
considera necessari vista la naturalesa de la proposta. 
 
Igualment, en aplicació del principi de transparència, demano que les preguntes escrites, i les 
respostes a les preguntes tant orals com escrites, siguin llegides en veu alta durant la sessió 
plenària en què es produeixin. La imatge de lliurar sobres tancats durant el ple és 
contraproduent, genera suspicàcies i dificulta molt el coneixement d‘aquestes preguntes i 
respostes per part de la resta de membres de la corporació i del públic assistent. 
 
Demana el Sr. Serra si se‘l contestarà 
 
El Sr. alcalde diu que ha dit moltes coses, ho analitzarà. 
 
 
El Sr. Serra formula un prec relatiu a l’ús del català als expedients del Registre Civil 
 
S‘ha observat que les darreres setmanes el Registre Civil de Collbató publica els seus edictes 
relatius a expedients de matrimoni exclusivament en llengua castellana. La Llei 20/2011, del 
Registre Civil, estableix que els expedients de matrimoni han de ser tramitats pel secretari 
municipal i es regeixen, doncs, per la mateixa llei 20/2011, la normativa que afecta la gestió 
municipal i la Llei del procediment administratiu comú: 
 
Article 58. Expedient matrimonial.  
1. La celebració del matrimoni en forma civil correspon als alcaldes o als regidors en els quals 
aquells deleguin.  
2. La celebració del matrimoni requereix la tramitació d‘un expedient en què els contraents 
acreditin el compliment dels requisits de capacitat i la inexistència d‘impediments o la seva 
dispensa, d‘acord amb el que preveu el Codi civil. La tramitació de l‘expedient correspon al 
secretari de l‘ajuntament, el qual pot sol·licitar els informes i practicar les diligències pertinents 
per apreciar la legalitat i veracitat del matrimoni. La tramitació de l‘expedient esmentat es regeix 
pel que disposen aquesta Llei i el reglament que la desplegui i, supletòriament, pel que disposa 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.  
3. L‘expedient finalitza amb una resolució del secretari de l‘ajuntament en la qual s‘autoritzi o es 
denegui la celebració del matrimoni. La denegació ha de ser motivada i expressar, si s‘escau, 
amb claredat la falta de capacitat o l‘impediment en què funda la denegació.  
4. Contra aquesta resolució es pot interposar recurs davant l‘encarregat del Registre Civil, la 
resolució del qual s‘ha de sotmetre al règim de recursos davant la Direcció General dels 
Registres i del Notariat que preveu aquesta Llei.  
5. Resolt favorablement l‘expedient, l‘alcalde o regidor ha de celebrar el matrimoni en la forma 
que preveu el Codi civil i, a continuació, ha d‘estendre l‘acta amb la seva signatura, la dels 
contraents i testimonis i l‘ha de remetre, preferentment per via telemàtica, al Registre Civil. 
 
La Llei 1/1998, de Política Lingüística, estableix: 
 
-Article 9. La llengua de les administracions de Catalunya  
1. La Generalitat, les administracions locals i les altres corporacions públiques de Catalunya, 
les institucions i les empreses que en depenen i els concessionaris de llurs serveis han 
d'emprar el català en llurs actuacions internes i en la relació entre ells. També l'han d'emprar 
normalment en les comunicacions i les notificacions adreçades a persones físiques o jurídiques 
residents en l'àmbit lingüístic català, sens perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes a rebre-
les en castellà, si ho demanen. 
 
-Article 10. Els procediments administratius  
1. En els procediments administratius tramitats per l'Administració de la Generalitat, per les 
administracions locals i per les altres corporacions de Catalunya s'ha d'emprar el català, sens 
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perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes a presentar documents, a fer manifestacions i, si 
ho sol·liciten, a rebre notificacions en castellà. 
 
-Article 17. Els registres públics 
6. Els formularis i els altres impresos que estiguin a disposició del públic a les oficines dels 
registres han d'ésser redactats, almenys, en català. 
 
Per aquest motiu, demano que l‘equip de govern faci les gestions necessàries per tal que els 
edictes i la resta de comunicacions públiques del Registre Civil de Collbató es facin en llengua 
catalana, que és la llengua d‘ús normal en l‘administració local a Catalunya, independentment 
que també es puguin fer en castellà si la normativa de caràcter estatal n‘estableix l‘obligació. 
 
 
El Sr. alcalde diu que es contestarà. 
 
 
El Sr. Serra formula el següent prec relatiu a la nul·litat de processos judicials franquistes. 
 
El 29 de juny passat, el Parlament de Catalunya va aprovar la nul·litat dels processos judicials 
polítics del franquisme fets a Catalunya. Aquest acord afecta els processos seguits contra 15 
veïns de Collbató, que van ser condemnats injustament per defensar la democràcia. Entre els 
processos anul·lats ara hi ha el consell de guerra sumaríssim contra Joan Ollé, que va ser 
alcalde del municipi durant la Guerra Civil. En conjunt, la màxima autoritat política catalana 
restitueix la dignitat i honora la memòria dels collbatonins següents: 
 
- Urbici Bacarisas Solé 
- Joan Bros Tartera 
- Lluís Casanovas Solà  
- Francesc Casanovas Solé 
- Joan Claret Martí 
- Modest Cortada Brunet  
- Pere Cortadas Brunet  
- Francesc Elias Mora  
- Antoni Font Isanta  
- Francesc Ibáñez Marsal 
- Joaquim Llopart Salas  
- Joan Ollé Pujol 
- Conrad Soldevila Rafagues  
- Joan Solé Ventura  
- Àngel Tena Bellés  
 
L‘acord no cita, perquè van ser afusellats el 1939 sense judici i no consten, doncs, als arxius 
militars, nou collbatonins més represaliats: 
 
Abeyà Pujol, Isidre 
Bartrolí Rosell, Esteve 
Gibert Rovira, Vicenç 
Jorba Cirera, Antoni 
Jorba Cirera, Francesc 
Llacuna Subirana, Agustí 
Rovira Pons, Vicenç 
Rovira Soler, Joaquim 
Vidal Closelles, Josep (―Jep Boig‖) 
 
La majoria d‘aquests veïns ja van veure reconeguda oficialment la seva figura i la seva dignitat 
democràtica en un acord del Ple de l‘Ajuntament de 21 de setembre de 2015. Ara, a més, 
veuen anul·lades les seves condemnes. 
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Per aquests motius, es proposa a l‘equip de govern que inclogui la informació relativa a l‘acord 
del Parlament de Catalunya, amb el llistat dels collbatonins represaliats citada més amunt, al 
proper número del butlletí municipal, amb el reconeixement d‘aquest Ajuntament. 
 
 
El Sr. alcalde diu que hi està d‘acord, fins i tot, ho podria afegir més veïns ja que la reparació va 
del 39 al 75. 
 
El Sr. Serra diu que és veritat que la llista no és completa, no hi ha, per exemple els processats 
fora de Catalunya.  
 
El Sr. alcalde diu que li agafa la idea i afegirem la resta de represaliats. 
 
 
El Sr. Serra formula el següent prec relatiu a la convocatòria dels plenaris dels Consells de 
Medi Ambient i de Patrimoni 
 
En la perspectiva d‘assegurar l‘aplicació dels principis de transparència i participació en la 
gestió municipal, es demana que les sessions plenàries d‘aquests dos organismes siguin 
públiques, de lliure accés a tothom que hi estigui interessat, i que les convocatòries es donin a 
conèixer a través dels mitjans de comunicació municipal: butlletí (si és possible), web, pàgina 
de Facebbok i Twitter. 
 
 
El Sr. alcalde diu que es contestarà. 
 
 
El Sr. Serra formula el següent prec relatiu a un rètol de senyalització comercial. 
 
L‘any passat, l‘Ajuntament va instal·lar un rètol a la cantonada del passeig de Ronda i el carrer 
de la Muntanya amb un plànol del poble en què se situaven els diferents comerços de les 
diferents zones. Un any després, la majoria d‘aquestes informacions ja no són vàlides: entre els 
comerços que han tancat, els que han canviat de lloc o de nom i els pocs que s‘han obert de 
nou, el rètol en qüestió ha deixat de ser útil i crea més confusions que orientacions. 
 
Per això es proposa que s‘actualitzi la informació del rètol esmentat, fins i tot amb la col·locació 
d‘un codi QR que faciliti una actualització més àgil de les dades, o bé que es retiri per evitar 
confusions entre els visitants. D‘altra banda, i en relació amb això, demano que l‘equip de 
govern mediti seriosament sobre les estratègies que utilitza per incentivar el comerç local; és 
evident que accions com la col·locació d‘aquest rètol no són les més idònies, vista la situació 
dels nostres comerços. 
 
 
El Sr. alcalde diu que es contestarà. 
 
 
El Sr. Serra formula un prec relatiu a la casa natal d’Amadeu Vives. 
 
Recentment s‘ha conegut que la casa natal d‘Amadeu Vives, situada al carrer del mateix nom 
número 5 i en estat d‘abandonament, ha estat adquirida per la família del propietari amb la 
intenció de rehabilitar-la. Per tal de facilitar aquesta rehabilitació i, alhora, poder fixar els criteris 
que haurien de guiar aquesta rehabilitació, es proposa dur a terme els tràmits necessaris per tal 
que el Consell Comarcal del Baix Llobregat declari l‘immoble Bé Cultural d‘Interès Local (BCIL), 
segons la Llei del Patrimoni Català. Aquesta declaració hauria de ser independent del grau de 
protecció que es pugui derivar del Catàleg de Patrimoni i Pla Esecial de Protecció que ha 
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d‘acompanyar la redacció del POUM, ja que l‘aprovació del POUM es pot allargar durant anys i 
no es pot preveure, ara mateix, quan serà aplicable ni en quins termes. 
 
 
El Sr. alcalde diu que es contestarà. 
 
 
El Sr. Serra formula un prec relatiu als horts del Carrer Bonavista. 
 
En la mateixa línia, es proposa que es promogui la declaració de Bé Cultural d‘Interès Local per 
al conjunt format pels horts de la banda sud del carrer de Bonavista. Els horts, catalogats ara 
com a ―verd privat‖, constitueixen un cas força excepcional d‘espai agrari domèstic situat al 
davant de la casa corresponent i no al darrere (o ―eixida‖), com és habitual. Aquesta estructura 
es dóna a pocs municipis catalans i determina un model singular de relació de les persones 
amb l‘espai públic i l‘espai privat que convé preservar com un element important del nostre 
patrimoni històric. Els horts, a més, han estat objecte recentment de propostes de conversió en 
espai comercial, cosa que significaria la seva destrucció. 
 
 
El Sr. alcalde diu que es contestarà. 
 
 
I, sense mes assumptes a tractar, essent les 21:45 hores, el Sr. alcalde aixeca la sessió i en 
constància del tractat en redacto la present acta que, en senyal de conformitat, signa el Sr. 
alcalde, amb mi, que com a secretaria, en dono fe. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


