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SESSIO ORDINARIA DE PLE 1ª Convocatòria 

 
Data: 9 d’octubre 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) – Incorporat a la sessió a les 20:05 
hores.   

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.- Proposta d‟aprovació acta de la sessió ordinària de ple celebrada el dia 17 de juliol de 
2017. 
2.- Donar compte acords emesos per la Junta de Govern Local. 
3.- Donar compte Resolucions d‟alcaldia. 
4.- Proposta de ratificació de la dissolució de la Fundació Privada per la Integració 
Laboral –FIL i la cessió global d‟actius i passius de la Fundació FIL dissolta a favor de la 
Fundació Privada per la Inclusió Laboral Àuria. 
5.- Proposta d‟aprovació de l‟increment de l‟1% de les retribucions del personal laboral i 
funcionari de l‟Ajuntament de Collbató 
6.- Proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball de l‟Ajuntament de 
Collbató, aprovació de les fitxes descriptives i modificació de la plantilla de personal per 
a 2017. 
7.-  Proposta d‟aprovació de la modificació núm. 12/2017 del pressupost municipal de 
2016 prorrogat mitjançant suplement de crèdit finançat amb romanent lliure. 
8.- Proposta d‟aprovació de la modificació puntual del segon text refós de la Modificació 
Puntual del Pla General d‟Ordenació Urbana en l „àmbit 1 “Els Clots 2” i l‟àmbit 6 “Zona 
Esportiva” del Centre del poble. 
9.- Proposta de determinació de la oferta econòmica més avantatjosa en l‟expedient de 
concessió administrativa d‟us privatiu d‟un bé de domini públic. 
10.- Moció de condemna de la violència injustificada generada per l‟Estat espanyol, 
emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats. 
11.- Precs i preguntes. 
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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 d‟aprovació acta de la sessió ordinària de ple celebrada el dia 17 de juliol de 
2017. 
 
El Sr. alcalde pregunta si algun regidor ha de formular observacions o esmenes a l’acta 
redactada corresponent al ple ordinari celebrat el dia 17 de juliol de 2017. 
 
Demana la paraula la Sra. Úbeda qui diu que en el punt on es parlava de l’agraïment pels 
serveis prestats per l’arquitecte, pagina 13, es va dir el nom de l’arquitecte Sra. Erika Blancas; 
no consta en acta i hauria de constar. 
 
El Sr. Serra diu que a la pagina 25 primer paràgraf hi consten unes adreces que formaven part 
de les seves notes, però son dades que no haurien de constar a l’acte, proposa eliminar la part 
cursiva d’aquest paràgraf. 
 
També, a la mateixa pagina 25, el Sr. Serra apunta que a la pregunta relativa a l’incident de la 
finca de Can Dalmases, al tercer paràgraf, on l’alcalde agraeix al Sr. Castells i Sra. Úbeda 
l’interès, hi diu “cosa que el Sr. Serra no va fer.”; cal afegir la seva resposta que va ser que 
“això el Sr. alcalde no ho sap” 
 
Finalment, a la pagina 17 últim paràgraf, on diu “El Sr Serra agraeix al Sr. Valls”, ell va dir 
“felicita al Sr. Valls” 
 
Finalment el Sr. Serra reitera la seva disconformitat en la consideració com a regidor no adscrit 
ja que en aquest Ajuntament no hi ha constituïts grups municipals. 
 
Incorporades les modificacions proposades a les pagines 13, 17 i 25 en el sentit indicat, i 
sotmesa a votació, l’acta del ple ordinari celebrat el dia 17 de juliol de 2017, resta aprovada a 
l’obtenir 9 vots a favor d’ERC-AM, GIC-Fem Collbató-E, PdeCat i SdeC-CP i un vot en contra 
del Sr. Jordi Serra. 
 
 
2.- Donar compte acords emesos per la Junta de Govern Local. 
 
Es dóna compte al Ple dels següents acords adoptats en les sessions de Junta de Govern 
Local que s’indiquen: 
 
Acord adoptat en Junta de Govern Local de data 17 de juliol de 2017 
 

Aprovació de la contractació de peó del sr. N.T per cobrir, un lloc de treball de peó a la brigada 
municipal, per un període de 6 mesos, mitjançant un Pla d’ocupació, dins del marc d’ocupació 
2017.  
 
ANTECEDENTS: 
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 6 de març de 2017, va aprovar la 
convocatòria i les bases reguladores per a la creació d’una borsa de treball per a la 
contractació de personal i desenvolupament de serveis que es consideren prioritaris, en el marc 
del Pla d’ocupació local subvencionat per la Diputació de Barcelona. 
 
En data 21 d’abril de 2017 es constitueix el tribunal qualificador que, després de les sessions 
necessàries per donar compliment a les Bases Reguladores del procés, i segons consta a 
l’acta de data 21 d’abril de 2017, proposen la constitució de la borsa de treball amb l’ordre que 
es detalla a l’acta adjunta a aquesta proposta. 
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Atès l’anteriorment exposat: 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local 
 
Primer.- Aprovar la contractació del sr. N.T. amb NIE 349L, mitjançant un contracte d’obra i 
servei determinat, vinculat al Pla d’ocupació del “Programa complementari de foment de 
l’ocupació i de suport a la integració social per a l’any 2017”, per un període de 6 mesos, a 
partir del 18 de juliol de 2017, amb una jornada de 37,5h setmanals, a executar de dilluns a 
diumenge, segons les necessitats del servei, respectant la normativa vigent de treball i 
descansos del personal. 
 
Segon.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Tercer.-  Donar compte al Ple Municipal en la propera sessió que se celebri. 
 
Quart.- Traslladar la resolució a la representació del personal laboral de l’Ajuntament de 
Collbató.” 
 

Els Srs. regidors es donen per assabentats. 
 

 
3.- Donar compte Resolucions d‟alcaldia. 
 
Es dóna compte al Ple dels següents Decrets d’Alcaldia: 
 
Decret d’alcaldia núm. 99/2017 

 
Atesa l’aprovació per part del Parlament de Catalunya de la Llei del Referèndum per 
l’autodeterminació de Catalunya i del Decret de convocatòria signat pel Govern de la 
Generalitat per a celebrar-lo en data 1 d’octubre de 2017, 
 
L’alcalde de l’Ajuntament de Collbató, en exercici de les atribucions de representació, 
 
MANIFESTA: 
 
Primer-. El ple suport al Referèndum que s’ha convocat pel proper dia 1 d’octubre de 2017 i 
complir les previsions que es concreten a l’esmentada Llei. 
 
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 
ordinària que se celebri. 
 
Tercer.- Comunicar aquesta resolució al Govern de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a l’Associació de Municipis per la Independència 
(AMI). 
 
 
Decret d’alcaldia núm. 101/2017 

 
Vistos els escrits presentats pel Sr. Jordi Serra i Massansalvador, de reg entrada 3089, 3090  i 
3091, tots ells de data 24 d’agost de 2017; en presentació de recursos contra els edictes de 
publicació de diversos expedients tramitats per aquest Ajuntament i en els que s’al·lega amb 
idèntic contingut la manca de legitimitat de la signatura de l’anunci o edicte publicat, 
considerant que aquest ha estat signat pel regidor Sr. Josep Estradé i Calmet, quan a la 
candidatura GIC- Fem Collbató-E que es va presentar a la Junta Electoral d’Igualada, la 
identitat de que hi apareixia amb el numero 3 era José Estradé Calmet. 
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Antecedents 
 
Mitjançant Decret d’alcaldia núm. 83/2017 es va resoldre delegar en el Primer Tinent d’alcalde 
el Sr. Josep Estradé i Calmet les facultats de representació i substitució de l’alcalde per 
l’administració ordinària, des dels dies 24 de juliol al 2 d’agost de 2017, ambdós inclosos. 
 
En l’exercici de dita delegació, el Sr. regidor va signar, entre altra documentació, els edictes 
que s’indiquen i que varen ser publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a les 
dates següents: 
  

- En data 1 d’agost de 2017: Edicte relatiu a la publicació de l’acord de la Junta de 
Govern Local de 17 de juliol de 2017, d’aprovació de les bases i convocatòria que 
haurà de regir per a la constitució d'una borsa de treball d'un/a agent d’ocupació i 
desenvolupament local i altres possibles necessitats vinculades amb el 
desenvolupament econòmic de l'Ajuntament de Collbato. 

- En data 4 d’agost de 2017: Edicte relatiu a la publicació ordenada pel Ple de 
l'Ajuntament en sessió ordinària del dia 17 de juliol de 2017, d’aprovació provisional de 
la modificació de la naturalesa jurídica de la placa d'arquitecte de la plantilla de 
personal de l'Ajuntament de Collbato, per passar de l'actual regim de personal laboral 
per a qualificar-se com a personal funcionari. 

- En data 9 d’agost de 2017: Anunci d'adjudicació de contracte d’obres relatives al 
projecte de modificació i adaptació de l'estructura de suport de les platees de l'interior 
de Coves del Salnitre de Collbato. 

 
 
Al·legacions presentades. 
 
Es qüestiona pel Sr. Jordi Serra la legalitat dels edictes signats sota el nom de Josep Estradé 
Calmet en l’exercici de la delegació conferida per alcaldia, considerant que a la signatura de 
dits edictes no hi consta el nom real del regidor, que és el de José Estradé Calmet. S’indica que 
la diferencia entre els dos noms no pot ser considerada un error puntual d’escriptura, ja que el 
mateix error s’observa en totes les actes de la Junta de Govern local i del ple municipal de 
Collbató. 
 
Acompanya les seves al·legacions amb una fotocopia del full de presentació de candidatura 
que va ser presentada davant la Junta Electoral de zona d’Igualada en data 20 d’abril de 2015 
amb motiu de la convocatòria d’eleccions municipals de maig de 2015. 
 
Sol·licita que es consideri interposat, en temps i forma, recurs contra els anuncis i edictes 
publicats, indicats ut supra. 
 
 
Consideracions prèvies: 
 
El regidor Sr. Jordi Serra en els escrits presentats, posa de manifest que presenta un recurs. 
 
Circumscrivim l’objecte de la present resolució a les manifestacions presentades relatives a la 
legitimitat de la signatura publicada sota el nom de Josep Estradé i Calmet, quedant fora de 
l’anàlisi i objecte de la present resolució les altres al·legacions manifestades que seran objecte 
de la corresponent resolució per a l’òrgan corresponent. 
 
 
Legislació aplicable. 
 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. –LPA- 
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Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic. –LRJSP- 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. –LBRL- 
RD. 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals –ROF- 
 
 
Fonaments de Dret: 
 
1.- Òrgan competent per la resolució de les al·legacions presentades.  
 
S’impugna pel regidor Sr. Jordi Serra, el nom que apareix en els edictes publicats signats sota 
el nom de Sr. Josep Estradé Calmet. 
 
La signatura i rubrica dels edictes publicats, ha estat realitzada en l’exercici de les facultats 
delegades per l’alcalde en la seva resolució núm. 83/2017, de 20 de juliol de 2017 qui va 
delegar en el Primer Tinent d’alcalde Sr. “Josep Estradé i Calmet” la representació i substitució 
de les funcions de l’alcalde per l’administració ordinària, dels dies 24 de juliol al 2 d’agost de 
2017, ambdós inclosos. 
 
En l’exercici de dita delegació, l’administració ordinària en el període habilitat ha estat 
realitzada pel regidor delegat qui ha signat la documentació necessària sota el nom coincident 
amb el que consta al Decret núm. 83 indicat. 
 
L’art. 8 de la Llei 40/2015 LRJSP disposa que la competència s’exerceix per als òrgans 
administratius que la tenen atribuïda com a pròpia. 
L’art. 21 de la Llei 7/1985, LRBRL atribueix a l’alcalde les facultats de dirigir el govern i 
administració municipal. 
L’art. 47 del ROF disposa que els tinents d’alcalde tenen la facultat de substituir, per ordre de 
nomenament, les funcions de l’alcalde en casos d’absència.   
 
Entenem que les signatures efectuades pel Sr. Josep Estradé i Calmet i que son causa de les 
al·legacions presentades, han estat en exercici de les facultats delegades mitjançant decret 
núm. 83/2017 i sota el nom que consta a l’acord de delegació, en conseqüència, correspon a 
l’alcaldia la resolució de les al·legacions presentades relatives a aquest aspecte concret de la 
signatura. 
 
 
2.- Qualificació de les al·legacions presentades.  
 
El regidor Sr. Jordi Serra presenta un escrit que el considera “recurs”, contra un acte 
administratiu..  
 
Un acte administratiu és tota aquella declaració de voluntat, de judici, de coneixement o de 
desig realitzada per l’Administració en l’exercici d’una potestat administrativa creadora d’una 
situació jurídica, adreçat sempre a aconseguir una finalitat pública.  
 
L’edicte o anunci és una acció que ve ordenada per un acte administratiu que és l’objecte de la 
tramitació; l’edicte no constitueix un acte administratiu per si sol com, per exemple, tampoc 
constitueix acte administratiu un informe o un dictamen. La seva emissió té com objecte donar 
compliment al mandat d’un òrgan administratiu resolutori, ja sigui del ple, alcaldia o junta de 
govern; així els actes administratius son els acords que es sotmeten a publicitat i que son els 
generadors d’efectes en el marc de l’ordenament jurídic. 
 
 
3.- Declaració de nul·litat instada pel regidor Sr. Jordi Serra. 
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Les causes de nul·litat dels actes administratius es troben regulades a l’art. 47 de la Llei 
39/2015 de la LPA, que estableix els casos pels quals es pot declarar un acte administratiu com 
a nul de ple dret.  
 
Una de les causes de nul·litat de ple dret –art. 47.1a) fa referència als actes dictats per òrgan 
manifestament incompetent per raó de la matèria o territori. Aquest aspecte, si bé no ha estat 
invocat, posant-se en qüestió a les al·legacions la legitimitat de la signatura per la identificació 
de la persona signant, cal tenir present. 
 
En aquest sentit, i al marge de la manca de condició principal com és la consideració d’acte 
administratiu que l’edicte o anunci no té, tampoc és invocable la nul·litat regulada a l’art. 47.1a) 
pel fet que existeix una resolució de delegació de facultats –decret 83/2017-,  emès per òrgan 
competent –l’alcaldia- qui delega en el regidor que l’art. 47 del ROF disposa quan diu que 
correspon als Tinents d’alcalde per ordre substituir l’alcalde en cas d’absència, essent que el 
Sr. Josep Estradé Calmet és Primer Tinent d’alcalde d’aquest Ajuntament. 
 
 
4.- Identificació del signant de l‟edicte amb el regidor en exercici de les seves funcions 
delegades. 
 
La identificació de la persona amb el nom de “José” o “Josep” no provoca per si sol confusió 
d’identificació de la persona, al marge de  la identificació mitjançant el NIF, es pot confrontar 
acarament de signatures, per exemple; No obstant això, i als efectes de la legitimitat 
qüestionada s’escau referir-nos al fet que la credencial emesa per la Junta Electoral de Zona 
d’Igualada, presentada davant aquest Ajuntament, s’acredita al “Sr. JOSEP ESTRADÉ 
CALMET” com a “regidor per al municipi de Collbató” a l’estar inclòs en la relació de candidats 
presentada per GRUP D’INDEPENDENTS DE COLLBATÓ-FEM COLLBATÓ-ENTESA (GIC-
FEM COLLBATÓ-E) a les Eleccions Locals 2015”. 
 
I en conseqüència emprem per la identificació del regidor Sr. Josep Estradé Calmet, aquell nom 
que consta a la credencial lliurada per la Junta Electoral, que va presentar davant l’Ajuntament 
en la seva presa de possessió del càrrec i que l’acredita com  a regidor d’aquest Ajuntament de 
Collbató. 
 
Examinada la documentació que consta en l’expedient, vist l’informe de Secretaria de data 13 
de setembre de 2017, i d’acord amb allò que estableix l’article 53.1 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; amb 
allò que estableix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, pel present, 
 
 
Resolc: 
 
Primer.- Declarar la legitimitat de la signatura dels edictes, anuncis i les tramitacions signades 
pel regidor Sr. Josep Estradé Calmet en exercici de les facultats de delegació atribuïdes 
mitjançant decret d’alcaldia núm. 83/2017, de 20 de juliol per correspondre aquest nom amb el 
que consta a la credencial del Sr. regidor, emesa per la Junta Electoral de Zona en data 10 de 
novembre de 2015. 
 
Segon.- Inadmetre el recurs de nul.litat contra la signatura dels edictes publicats els dies 1, 4 i 
9 d’agost de 2017 per no ser constitutius d’acte administratiu i per no trobar-se la seva causa 
inclosa en les regulades a l’art. 47 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
Tercer.- Incorporar la present resolució en la tramitació dels expedients afectats i que varen ser 
objecte de publicitat, tot això sens perjudici de la corresponent resolució d’altres d’al·legacions 
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o recursos interposats contra els actes administratius publicats, que han de ser resolts per 
l’òrgan competent que els ha emès. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’interessat, amb la indicació dels recursos que pugui 
interposar. 
 
Cinquè.- Donar compte de la present resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 
ordinària que es celebri. 
 
 
Els Srs. regidors es donen per assabentats. 
 
 
4.- Proposta de ratificació de la dissolució de la Fundació Privada per la Integració 
Laboral –FIL i la cessió global d‟actius i passius de la Fundació FIL dissolta a favor de la 
Fundació Privada per la Inclusió Laboral Àuria. 
 
La Fundació Privada per a la Integració laboral de persones amb problemes d’inserció 
d’Abrera, Collbató, Esparreguera, Olesa de Montserrat i Sant Esteve Sesrovires (FIL) es va 
constituir el 29 de juliol de 2000 i consta inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de 
Catalunya en data 11 de gener de 2001, amb el número d’inscripció 1.492.  
 
La Fundació va ser promoguda pels Ajuntaments d’Abrera, Collbató, Esparreguera, Olesa de 
Montserrat i Sant Esteve Sesrovires (en endavant, els Ajuntaments) amb l’objectiu de promoure 
i fomentar la integració sociolaboral de persones, i en especial els residents als municipis 
promotors, amb qualsevol tipus de discapacitat psíquica, física o sensorial i sobretot d’aquelles 
que tenen especials dificultats per accedir al mercat laboral ordinari. 
 
L’any 2015, arran de les pèrdues acumulades en els darrers exercicis, que posaven en risc i 
comprometien la viabilitat futura de la Fundació, es va encarregar l’elaboració d’un Pla de 
viabilitat i sostenibilitat econòmica per tal de fer una diagnosi de la situació i donar continuïtat a 
les finalitats fundacionals. 
 
La crítica situació financera de FIL, afegida a l’aplicació de l’actual normativa en matèria de 
racionalització i sostenibilitat del sector públic, han motivat que el Patronat de la Fundació hagi 
acordat iniciar el procés de dissolució sense liquidació de l’entitat, mitjançant la simultània 
cessió global dels seus actius i passius a una fundació de nova creació.  
 
La Fundació FIL es regeix pels seus estatuts i per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer 
del Codi civil, relatiu a les persones jurídiques. 
 
Per acord del Ple municipal de data 22 de maig de 2017 es va aprovar l’inici del procediment de 
dissolució de FIL i el contracte programa 2017-2020, com a instrument que defineix el nou marc 
de relacions entre els Ajuntaments i la nova Fundació. 
 
Segons els articles 27 a 29 dels Estatuts de FIL, l’acord de dissolució ha de ser acordat pel 
Patronat per majoria qualificada de dues terceres parts dels seus membres i en la liquidació 
s’han de destinar els bens al manteniment dels centres i serveis de la Fundació que 
subsisteixin amb una altra personalitat jurídica o dependència i subsidiàriament, a favor d’altres 
fundacions, d’entitats públiques o privades, sense afany de lucre, amb finalitats anàlogues, 
segons acordi el mateix Patronat amb el mateix quòrum. 
 
En data 29 de maig de 2017 es va signar pels patrons el projecte d’acord de cessió global 
d’actius i passius, que suposa la dissolució amb liquidació simultània, d’acord amb el 
procediment regulat a l’article 314-7 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi 
civil, a favor de la Fundació Privada per la Inclusió Laboral Àuria com a entitat cessionària; així 
com la memòria justificativa de l’operació. 
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La Fundació Privada per la Inclusió Laboral Àuria, constituïda en escriptura pública de data 
23/06/2017 autoritzada pel Notari d’Igualada Sr. Carlos Jiménez Fueyo, núm. 1.507 del seu 
protocol, és promoguda per la Fundació Privada Àuria como a soci fundador i en ella participen 
com a membres nats del seu Patronat els alcaldes dels Ajuntaments d’Olesa de Montserrat, 
Esparreguera, Abrera, Collbató i Sant Esteve Sesrovires, si bé amb una posició minoritària en 
el si de l’òrgan rector. 
Segons l’article 7 del Estatuts de la nova Fundació, aquesta té per objecte, entre d’altres, oferir 
oportunitats de treball a les persones en situació o risc d’exclusió social i laboral, procedents 
prioritàriament de l’àmbit territorial del Baix Llobregat Nord. Finalitats, per tant, anàlogues a les 
que constitueixen l’objecte fundacional de FIL. 
 
El projecte d’acord de cessió global d’actius i passius adoptat pel Patronat FIL i la memòria 
justificativa de l’operació s’han publicat al DOGC de data 27/07/2017 i al BOP de data 
26/07/2017, per tal de donar compliment a l’article 314-7 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del 
llibre tercer del Codi civil (que estableix que els creditors podran oposar-se a la cessió en el 
termini d’un mes des de la publicació de l’acord), i per tal d’obrir un període de 30 dies 
d’informació pública a fi i efecte que qualsevol interessat pugui presentar les al·legacions o 
reclamacions que cregui convenients. 
 
Vist el certificat emès pel secretari del Patronat de FIL, amb el vistiplau del president, sobre el 
resultat del tràmit d’informació pública. 
 
Per tot el relacionat anteriorment, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que m’atorga la 
Llei, proposa al Ple municipal l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- RATIFICAR la dissolució de la Fundació Privada per a la Integració laboral de 
persones amb problemes d’inserció d’Abrera, Collbató, Esparreguera, Olesa de Montserrat i 
Sant Esteve Sesrovires (FIL). 
 
Segon.- RATIFICAR la cessió global d’actius i passius de la Fundació dissolta a favor de la 
Fundació Privada per la Inclusió Laboral. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord al Patronat de la Fundació FIL i als Ajuntaments de 
Collbató, Esparreguera, Olesa de Montserrat i Sant Esteve Sesrovires. 
 
 
El Sr. alcalde diu que amb aquesta nova orientació, s’ha assolit la finalitat perseguida pels 
ajuntaments fundadors de Fil, que era la protecció de la finalitat fundacional; s’ha aconseguit 
amb una entitat que ja forma part del sector i que es coneixedora i solvent d’aquests centres. 
 
La Sra. Úbeda agraeix que s’hagi pogut reorientar; diu que sap que per arribar aquí hi ha hagut 
molts esforços de l’equip tècnic, sindicats i treballadors per assolir-ho. 
 
El Sr. Serra també reconeix l’esforç de l’equip tècnic i sobre la proposta, diu que no hi te res a 
dir. 
 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada a l’obtenir 9 vots a favor 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 l‟increment de l‟1% de les retribucions del personal laboral i 
funcionari de l‟Ajuntament de Collbató 
 
L’article 18 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 
2017, possibilita al sector públic un increment en termes d’homogeneïtat, de les retribucions del 
personal laboral i funcionari de l’1 per cent respecte les que eren vigents a data 31 de 
desembre de 2016. 
 
En relació al personal funcionari, els imports a percebre en concepte de sou, triennis i 
complement de destinació venen fixats per aquesta llei i, d’acord amb la normativa d’aplicació 
han de ser els mateixos per a totes les administracions. Aquesta normativa té caràcter de 
bàsica i s’esdevé aplicable en els termes establerts a la Llei 3/2017 indicada. 
 
Pel que fa al complement específic, així com a qualsevol altre complement personal o de lloc 
assignat, s’incrementa, segons aprovació del ple corresponent,  prèvia conformitat dels 
representants dels treballadors. 
 
Al personal laboral amb estructura equiparada, com és el cas de l’Ajuntament de Collbató, se li 
aplica els imports de sou, triennis i complement de destinació de la mateixa manera que es fa 
amb el personal funcionari i pel que fa a la resta de conceptes, s’aplica el mateix criteri per 
analogia. 
 
Segons consta a l’acta de la reunió mantinguda amb la representació sindical, de data 
29/8/2017, aquest augment s’aplicarà de forma lineal a tot el personal, i s’abonaran els 
endarreriments a la primera nòmina que sigui possible, després de  l’aprovació corresponent 
pel Ple. 
 
L’aplicació de l’1 % sobre les retribucions del personal s’avalua en un import de 18.435,08 
euros, que s’afegeix a l’import que constitueix la masa salarial dels treballadors de l’Ajuntament 
de Collbató per a l’anualitat de 2017. 
 
S’ha avaluat per l’àrea de Recursos humans, la suficiència pressupostaria per fer front a la 
despesa que suposa l’aplicació de l’increment indicat sobre els sous dels treballadors 
mitjançant projecció de despeses previstes a data 31 de desembre de 2017. 
 
Es disposa del certificat d’intervenció conforme existeix al capítol 1 del pressupost de 2016 
prorrogat, suficiència pressupostaria per atendre la despesa que es preveu. 
 
D’acord amb aquests antecedents i vist l’informe emès en data 19 de setembre de 2017 per 
l’àrea de Recursos humans, es proposa als Srs. regidors l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’increment de l’1% sobre de les retribucions del personal laboral i funcionari 
de l’ajuntament, en els termes continguts a la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos de 
l’Estat per a 2017. 
 
Segon.- Comunicar els presents acords als representants dels treballadors, per al seu 
coneixement i efectes. 
 
El Sr. alcalde informa que aquest increment s’aplicaria amb efectes retroactius a gener de 
2017, tal i com la Llei possibilita. 
 
El Sr. Serra fa referència a l’informe tècnic que diu que la Llei estatal permet un increment de 
l’1% en termes d’homogeneïtat i recorda que fa un any s’observaven algunes irregularitats en 
les retribucions establertes a alguns treballadors, fruit de l’increment de tasques derivat de la 
pròpia evolució històrica i pregunta si s’ha previst alguna cosa per regularitzar-ho. 
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El Sr. alcalde respon que no es tracta d’irregularitats; es modifiquen a vegades les tasques 
assignades als treballadors per adaptar-nos a les noves realitats; el que ara es fa és aplicar el 
què diu l’Estat ja que per altres consideracions tenim moltes limitacions. Altra tema és si ens 
plantegem revisar les actuals fitxes descriptives. 
 
Respecte la proposta que es presenta –continua el Sr. alcalde- cal tenir present que l’acord al 
què es va arribar amb els representants dels treballadors era d’increment lineal. 
 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada a l’obtenir 9 vots a favor d’ERC-AM, GIC-Fem 
Collbató-E, PdeCat i SdeC-CP i una abstenció del Sr. Jordi Serra. 
 
 
6.- Proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball de l‟Ajuntament de 
Collbató, aprovació de les fitxes descriptives i modificació de la plantilla de personal per 
a 2017. 
 
Antecedents: 

Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 18 de setembre de 2007, es va aprovar la valoració 
de llocs de treball d’aquest Ajuntament. Acompanyava a la valoració la relació de llocs de 
treball així com les fitxes descriptives corresponents a les tasques assignades a cada lloc. 

Per acord del Ple de l’Ajuntament celebrat en data 18 de gener de 2016, es va aprovar 
inicialment el pressupost corresponent a l’anualitat de 2016, el qual incorporava, entre altra 
documentació, la plantilla de personal de la corporació. 

Per resolució d’alcaldia núm. 11/2017, de data 26 de gener de 2017, es va aprovar la pròrroga 
del pressupost de l’exercici 2016. 

 
Modificacions que es proposen: 
 
1.- Modificació de la relació de llocs de treball 

D’acord amb els informes emesos per l’àrea de Recursos humans d’aquest Ajuntament, es 
justifica la necessitat de modificar la relació de llocs de treball d’aquest Ajuntament i es proposa 
la incorporació a la RLLT de: 
  

- Un lloc de treball de direcció de biblioteca 
- Un lloc de treball d’auxiliar de suport logístic 
- Un lloc de treball de tècnic/a de Cultura i Patrimoni. 
- Un lloc de treball de tècnic/a d’Esports i Joventut. 
 

Aquests dos últims llocs de treball resulten del fet que d’acord amb les necessitats dels serveis, 
es considera viable la creació de dos llocs de treball amb determinades funcions actualment 
assignades a la fitxa corresponent al tècnic de Cultura, Esports i Joventut. 

S’adjunta a cada lloc de treball proposat la corresponent fitxa descriptiva. 

 

2.- Modificació de la plantilla de personal. 

Es proposa per l’àrea de Recursos humans la incorporació d’una plaça a la plantilla de personal 
laboral, relativa a la Direcció de la biblioteca municipal. 

En dates 7 de juliol de 2017 i 6 de setembre de 2017, es varen reunir els representants dels 
treballadors i l’Ajuntament als efectes d’informar de la present proposta de modificació de la 
RLLT, acordant que es presenti al ple de l’ajuntament, entre altres, les modificacions que es 
presenten  
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Consta a l’informe emès per Recursos Humans que la modificació de la Relació de Llocs de 
treball que es proposa així com la modificació de la plantilla del personal va ser negociat amb 
els representants dels funcionaris i del personal laboral. 

Vistos els informes emesos per l’àrea de Recursos Humans de data 19 de setembre de 2017, 
justificatius de les propostes que es formulen i de secretaria-intervenció de data 20 de 
setembre de 2017, es proposa als Srs. regidors l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de RLLT proposada, per la qual s’incorpora a 
l’actual relació de llocs de treball de l’Ajuntament els següents llocs: 
 

- Un lloc de treball de direcció de biblioteca 
- Un lloc de treball d’auxiliar de suport logístic 
- Un lloc de treball de tècnic/a de Cultura i Patrimoni. 
- Un lloc de treball de tècnic/a d’Esports i Joventut. 

 
Segon.- Aprovar les fitxes descriptives corresponents a cadascun dels llocs de treball indicats 
al punt anterior. 
 
Tercer- Aprovar la modificació de la plantilla de personal per la creació d’una plaça laboral de 
Director/a de Biblioteca, configurada com a personal laboral dins del grup A2 i nivell 18. 
 
Quart.- Exposar al públic durant el termini de quinze dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial 
de la Província, termini durant el qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar 
reclamacions que consideri adients 
Aquestes modificacions es consideraran definitivament aprovades si durant el citat termini no 
es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes per resoldre-
les. 

Cinquè.- Aprovada la modificació de la Relació de Llocs de treball i de la plantilla de 
treballadors, en el termini de trenta dies, es remetrà còpia a l'Administració de l'Estat i al 
Departament de Governació de la Generalitat i es publicarà la modificació integra en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província. 

La Sra. Casanovas explica que es proposa la creació d’un lloc de director de biblioteca, atès 
que el conveni signat amb la Diputació, que requereix la disposició d’aquesta figura. Afegeix la 
regidora que aquesta proposta no suposa l’increment del capítol 1 ja que la despesa ve 
finançada per Diputació de Barcelona. 
 
Altrament, s’ha fet una revisió de l’actual lloc de tècnic de cultura, esports i joventut fruit de 
l’increment d’activitats tan de les entitats com les generades per l’Ajuntament, el que ha 
comportat una saturació de la persona responsable que fa reconsiderar l’actual configuració i 
establir les funcions d’acord amb les necessitats actuals. 
 
En relació al lloc d’auxiliar tècnic logístic, recordar que primer es va contractar una persona com 
a conserge a través d’un pla d’ocupació; les necessitats del servei requereixen una major 
especialització i ampliar el ventall de funcions. 
 
La Sra. Úbeda diu que les propostes li semblen raonables; els agradaria conèixer millor com 
s’estructura el servei; voldrien veure i poder analitzar les funcions des de la globalitat de la 
plantilla de treballadors i també saber el temps en què es preveu cobrir aquests llocs; de 
moment, s’abstindran amb aquesta justificació. 
 
El Sr. Serra diu que coincideix amb els arguments manifestats per la Sra. Úbeda i afegeix que 
per ell es tracta d’un pla d’actuació municipal i hauria estat bé marcar objectius amb terminis. 
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Afegeix el Sr. Serra que algunes propostes les troba lògiques, com ara la direcció de la 
biblioteca; les altres propostes presentades no hi troba justificació tècnica a part del que diu 
recursos humans. Es parla d’una xarxa d’equipaments municipals que no coneix i es evident 
que no pot aprovar allò que no coneix; Altrament, la modificació de la plantilla es sol aprovar 
conjuntament amb el pressupost. 
 
El Sr. alcalde diu que sobre la maduresa que ens fa presentar aquestes propostes és 
l’experiència de dos anys; en relació al projecte de xarxa d’equipaments li sorprèn que li digui 
que no el coneix ja que es va aprovar quan el Sr. Serra formava part de l’equip de govern i que 
definia la necessitat de disposició d’un tècnic d’equipaments i un suport logístic, del que se’n va 
donar compte al ple. 
 

 En aquest moment, essent les 20:05 hores s’incorpora al Ple el Regidor Sr. Castells 
 
Continua el Sr. alcalde dient que el projecte existeix i la maduresa també; és evident que tenim 
un poble mot actiu al que es pot donar resposta de manera més eficient. 
 
La Sra. Casanovas diu que el projecte es va crear  amb la finalitat de mantenir i millorar els 
equipaments existents. 
 
La Sra. Úbeda diu que així com per la direcció de biblioteca no s’incrementa masa salarial, els 
altres no ho te clar. 
 
El Sr. alcalde diu que en principi no hi ha d’haver increment de la masa salarial. 
 
La secretaria aclareix que d’acord amb la proposta, la plantilla només es modifica per la 
direcció de biblioteca; les altres s’hauran de treballar amb el pressupost. 
 
La Sra. Úbeda diu que actualment hi ha moltes limitacions al respecte, al que el Sr. alcalde 
respon que n’és conscient. 
 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada a l’obtenir 5 vots a favor d’ERC-AM, GIC-Fem 
Collbató-E, PdeCat, 5 abstencions de SdeC-CP i un vot en contra del Sr. Jordi Serra. 
 
 
7.-  Proposta d‟aprovació de la modificació núm. 12/2017 del pressupost municipal de 
2016 prorrogat mitjançant suplement de crèdit finançat amb 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. 
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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.  
 
Es preveu executar també l’aplicació del pont de Can Dalmases, ara que s’està redactant el 
projecte executiu i que ja es disposa d’una estimació econòmica de la despesa. 
  
Altrament es necessari atendre les necessitats de millora dels equipaments educatius i també 
es preveu 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 610.000,00 

300-1514-61922 Ampliació Pont de Can Dalmases 106.000,00 

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 751.000,00 

 
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 realització de les inversions que es preveuen. 

Vist l’informe emès en data 20 de setembre 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. 12/2017 de suplement de crèdit del pressupost 
de l’exercici 2016 prorrogat finançat amb romanent lliure per import de 751.000 corresponent a 
les inversions i quanties que s’indiquen: 
 

PARTIDA CONCEPTE DESPESA PREVISTA 

300-1610-61918 Inversions en la millora dels sistemes tècnics dels serveis i a la xarxa 
d'aigua potable 610.000,00 

300-1514-61922 Ampliació Pont de Can Dalmases 106.000,00 

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 751.000,00 

 

 
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 
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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 diu que l’objectiu de la modificació que es presenta ja es va explicar en el darrer 
ple, però ho recordarà. Pel que fa a la inversió en xarxa de servei d’aigua es proposa invertir en 
tres objectius: 
 

- La col·locació de comptadors de telelectura per sectorizar la xarxa. El projecte preveu 
subdividir la xarxa en deu sectors, el que facilitarà disposar a cada moment 
d’informació relativa al funcionament, possibles pèrdues o disfuncions del servei. 

- La col·locació de comptadors de telelectura als abonats. Significa dedicar menys temps 
a la lectura de comptadors, podent-ne fer les lectures per dies i garantir que el consum 
que es factura es correspon amb la dels mesos exactes que correspon aplicar la tarifa. 
No s’hauria de fer factures estimades i s’optimitza la xarxa permetent la detecció de 
fuites en temps real; es generen alarmes per irregularitats en el comptatge i s’evita 
facturació de consums excessius per fuites no detectades. 

- Posta en marxa de pous. Actualment s’ha millorat el rendiment del pou de Can Feliu i 
s’ha arribat a un 50 %de proveïment amb recursos propis. 

 
Per altra banda, informa el Sr. Estradé que es va demanar subvenció a l’ACA per la posta en 
funcionament dels pous de Torrefarrera, Skate i el segon pou de Can Feliu, subvenció que ara 
ja sabem que se’ns ha concedit per import de 98.000 euros. S’espera amb aquesta posta en 
funcionament dels pous, abastir-nos amb recursos hídrics propis fins al 80 per cent de les 
necessitats del municipi; això suposaria un important estalvi en compra d’aigua i permetria 
inversions a xarxa. 
 
La inversió en el Pont de Can Dalmases és una reclamació veïnal de fa molt de temps i en 
relació al segon Pont, s’està treballant en el CAUM. 
 
El Sr. Samaranch explica que en relació a la inversió en equipaments educatius, hi ha la petició 
de l’escola Mansuet per adaptar lavabos i vestidors a les noves necessitats; per altra banda, 
l’escola La Salut necessita un canvi en els equips de refrigeració ja que tan als mesos 
d’entrada a l’estiu com al setembre treballen amb temperatures molt elevades. 
 
La Sra. Casanovas, en relació a les inversions de cultura explica que les previsions és per al 
canvi de fusteries del Casinet i reformes en general; assabenta que hi ha previsió d’inversió per 
adequar l’espai al volum d’activitats que anem tenint.  
 
La Sra. Úbeda diu que varen condicionar l’aprovació de la modificació de crèdit a què es parlés 
d’inversions. S’ha parlat i ells han proposat les seves; una es la recuperació del triangle i l’altra 
és activar la urbanització del Bosc del Miser; aquest últim és un projecte car i complexa però 
ara que l’ajuntament està en condicions econòmiques per tirar endavant els agradaria avaluar 
les possibilitats; actualment l’ajuntament es pot endeutar per que l’endeutament és baix i l’equip 
de govern ha dir que ho estudiarà, per tant, donen la seva conformitat a la proposta esperant 
que aquest compromís es compleixi. 
 
El Sr. Serra diu que la viabilitat de la proposta depèn del pla d’inversions que hi hagi. Celebra 
que l’equip de govern parli d’inversions però es nega a parlar-ne amb ell i considera que es 
tracta de parlar de possibilitats i viabilitat. 
En relació a la proposta, hi ha inversions que considera lògiques, com ara la millora dels 
equipaments; respecte el pont de Can Dalmases caldria parlar-ne i en relació a les inversions 
en xarxa d’aigua ara es proposa invertir 294.000 euros en canviar comptadors i es pregunta si 
aquesta és la prioritat que té el municipi, en tot cas, se n’hauria de parlar i de moment, no es 
parla amb ell d’inversions ara mateix i creu que se n’hauria de parlar. 
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El Sr. alcalde diu que es parla amb els grups que tenen legitimació al ple. 
 
El Sr. Serra diu que ell esta legitimat. 
 
El Sr. Estradé informa que la necessitat de disposar de comptadors amb lectura per telecontrol 
ve donada per la experiència d’aquest temps de gestió de l’aigua. Assabenta que hi ha hagut 
molts cassos que degut a defectes de comptatge o avaries no detectades, les famílies quan 
han tornat de vacances s’han trobat amb la sorpresa d’un consum desmesurat. Hem tingut una 
factura de 30.000 euros que de cap de les maneres es viable.  
 
Continua el Sr. Estradé dient que estem parlant d’estalvi i detecció de fuites; aquest 
coneixement genera estalvis en compra d’aigua i aquests estalvis permetran a mig termini 
disposar de recursos per fer altres inversions; Recomana al Sr. Serra que surti de la caverna. 
 
Afegeix el Sr. Estradé que la implantació de la telelectura ens permet disposar d’una foto de 
fuites de xarxa ja que el comptador disposa d’aquest sistema de detecció de fuites i permet 
intervenir; això avui per avui ens és impossible. 
 
La Sra. Úbeda fa dues preguntes: una per aclarir si això és romanent lliure i l’altra si son 
inversions financerament sostenibles, al que la secretaria respon que si. 
 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada a l’obtenir 5 vots a favor d’ERC-AM, GIC-Fem 
Collbató-E i PdeCat; 5 abstencions de SdeC-CP i un vot en contra del Sr. Jordi Serra. 
  
 
8.- Proposta d‟aprovació de la modificació puntual del segon text refós de la Modificació 
Puntual del Pla General d‟Ordenació Urbana en l „àmbit 1 “Els Clots 2” i l‟àmbit 6 “Zona 
Esportiva” del Centre del poble. 
 
Antecedents: 
 
En data 19 de setembre de 2003, el Ple de l’Ajuntament de Collbató va encomanar la redacció 
d’un estudi que es pronunciés sobre la definició, localització i creació d’un espai de centralitat 
que concentrés el comerç, els locals comercials i habitatge assequible, integrat a l’entorn, amb 
l’objectiu que s’acabés redactant una modificació de planejament.  
 
A resultes del resultat obtingut, l’Ajuntament va redactar la Modificació del Pla General 
d’Ordenació Urbana de Collbató en diversos sectors del Centre de la Població, amb la finalitat 
de modificar els paràmetres urbanístics a l’àmbit definit d’intervenció i que tenia com objectius 
donar compliment als principis que inspiraven la aleshores vigent Llei d’Urbanisme i també a 
les línies estratègiques del Pla d’Acció Ambiental de Collbató. 
 
Els objectius de la modificació tramitada eren: 

 
A) Agrupar l’edificació en una zona propera al nucli històric i ben comunicada amb els 

barris de Collbató de manera que: 
 
-   Es donava compliment al principi de sostenibilitat recollit a l’article 3 apartat primer 

de la LU, evitant la materialització de l’edificació en horitzontal amb la conseqüent 
ocupació del territori, 

- Es potenciava l’edificació residencial concentrada en el centre gravitatori del 
municipi propiciant la viabilitat econòmica d’un tipus d’habitatge assequible i d’un 
espai comercial del què els habitants de Collbató no disposen. 

  
B) Obtenir habitatge de protecció pública, també en compliment dels principis 

informadors de la LU i de la política d’habitatge de protecció pública; 
C) Obtenir la cessió anticipada d’una zona verda de grans dimensions, destinat a la 
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protecció ambiental dels boscos; 
D) Racionalitzar la vialitat del municipi de manera que resulti menys costosa i satisfaci 

les necessitats de mobilitat d’acord amb les existents i noves implantacions 
d’habitatge; 

E) Agilitar la gestió de l’obtenció de sistemes fent-la menys costosa i reduir despeses 
energètiques i de manteniment; 

F) L’ampliació immediata dels equipaments municipals. 
 

Objectius que encaixaven amb les línies estratègiques definides a les línies estratègiques del Pla 
d’Acció Ambiental de Collbató.  
  
El document incorporava l’avaluació dels beneficis i càrregues de la proposta i l’equilibri de la 
diferencia de valors entre l’Ajuntament i els propietaris de l’àmbit de la modificació puntual, es 
resolia mitjançant una compensació econòmica formalitzada en Conveni que s’aprovà 
simultàniament amb la modificació puntual del sector centre i que s’annexà com a part integrant 
d’aquest, seguint el tràmit de publicitat que li era preceptiu. 
 
Per acord del Ple de l’Ajuntament de Collbató d data 30 de desembre de 2004, es va aprovar 
inicialment la Modificació del Pla General d’Ordenació Urbana de Collbató en diversos sectors 
del Centre de població. Efectuat el tràmit de publicitat resoltes les al·legacions presentades, la  
 
 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en data 6 de juny de 2006 acorda l’aprovació 
definitiva ordenant la publicació en el DOGC, aprovació que es publica en data 31 d’octubre de 
2006. 
 
Posteriorment, a l’any 2014 es tramitava una modificació del PGOU del sector centre, el 
principal objectiu de la qual era la delimitació d’un polígon d’actuació d’àmbit discontinu per 
facilitar la gestió urbanística un cop que es varen acreditar les dificultats que comportava  
l’aplicació del planejament aleshores vigent i que afectava en concret a l’àmbit 1 denominat “Els 
Clots 2” i àmbit 6 “Zona esportiva”  
 
Aquesta modificació va ser aprovada per la Comissió Territorial d’Urbanisme, supeditant la 
eficàcia a la verificació d’un text refós que incorpores les modificacions aprovades en aquest 
sector i els requeriments que la CTUB proposava. Aquest text refós va ser aprovat per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme en data 6 de novembre de 2014 i acordada la seva 
executivitat en data 19 d’abril de 2016, insertant el corresponent anunci en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de data 3 de juny de 2016. 
 
 
Modificació que es proposa: 
 
Es proposa l’aprovació d’un segon text refós l’objecte del qual és esmenar les errades materials 

existents, que es detallen a continuació: 

 

1. Adequar el plànol “O.2 Condicions d’ordenació. Àmbit 1 “Els Clots 2”” a l’article 11.3 de 

la normativa del 2n Text Refós, que determina: 

“3.La separació mínima de les edificacions al límit del carrer serà de 10 metres i 

5 a la resta.” 

Fet que comporta modificar la separació mínima de l’edificació respecte al llindar de 

la parcel·la veïna, disminuint-la de 10 metres a 5 metres, d’acord amb la normativa. 

 

2. Esmenar l’errada material del plànol “O.2 Condicions d’ordenació. Àmbit 1 “Els Clots 2”” 

referent a l’alçada reguladora màxima (ARM) d’acord amb el que es detalla a 

continuació:  
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ARM 9,50 metres PB+2PP  (no pateix modificació) 

ARM 9,50 metres PB+1PP+Sotacoberta correspon a ARM 9,50 metres PB+1PP+Àtic  

(d'acord amb el planejament anteriorment vigent MP PGOU en el Centre del Poble i 

cal esmenar-la) 

ARM 7,50 metres PB+1PP+Sotacoberta (no pateix modificació) 

 

Fet que comporta modificar el text que determina el nombre màxim de plantes 

establertes en el plànol O.2 i esmenar la llegenda del plànols d’acord amb l’exposat. 

 

3. Regular la planta “Àtic” que no es troba regulada a la normativa. 

 

Esmenar algunes errades materials en la normativa respecte a contingut i nomenclatura de 

plànols. 

 
Vistos els informes emesos per l’arquitecte municipal i secretaria, de data 20 de setembre de 
2017, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual del segon Text Refós del la Modificació 
puntual del Pla General d’Ordenació Urbana en l’àmbit 1 “Els Clots 2” i l’àmbit 6 “Zona 
Esportiva” del Centre del poble i que integra la següent documentació: 
 
La Memòria justificativa 
La normativa 
El Programa d’actuació 
Els Plànols d’informació  
 
Segon.- Aprovar la suspensió a l’àmbit de la present modificació de l’atorgament de llicències 
de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de 
construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions 
municipals connexes establertes per la legislació sectorial durant un termini d’un any. 

 
Tercer.- Sotmetre a informació pública l’expedient administratiu relatiu a la Modificació Puntual 
del segon Text Refós del la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana en l’àmbit 
1 “Els Clots 2” i l’àmbit 6 “Zona Esportiva” del Centre del poble de Collbató durant el període 
d’un mes mitjançant la inserció dels corresponents anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, un dels diaris de major tirada, com a mínim. 

 
Quart.- Notificar els presents acords a les persones interessades en la present modificació, 
propietaris de sòl compres dins l’àmbit que afecta la modificació puntual  
 
El Sr. Estradé explica que la modificació que es proposa és molt simple. Diu que s’esmena 
l’actual planta+pis+sotacoberta i es defineix com a planta+pis+àtic i regulem l’àtic; s’esmena 
també un plànol que defineix les distancies a vial atès que es va detectar una discrepància 
entre la part escrita i la part gràfica; es tracta d’una errada material i es corregeix. 
 
La Sra. Úbeda diu que hi estan d’acord; l’únic que varen demanar és que el CAUM donés 
resposta a aquest tema, per tant, s’abstenen a l’aprovació inicial i si el CAUM no hi posa 
problemes, estaran d’acord amb l’aprovació provisional. 
 
El Sr. Serra diu que entén que es tracta d’una correcció tècnica, però estem parlant d’un 
projecte que va néixer al 2004 i potser valdria la pena fer una reflexió i veure si avui té la 
mateixa vigència. Si es tractament de corregir una errada material no hi ha problema però 
abans d’apostar per aquest projecte crec que convindria fer una reflexió. 
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El Sr. Estradé respon que en els treballs del POUM, tots els programes de participació 
ciutadana que s’han realitzat recomanen disposar d’una centralitat. 
 
 Sotmesa a votació la proposta és aprovada a l’obtenir 5 vots a favor d’ERC-AM, GIC-Fem 
Collbató-E, PdeCat i 6 abstencions de SdeC-CP i Sr. Jordi Serra. 
 
 
9.- Proposta de determinació de la oferta econòmica més avantatjosa en l‟expedient de 
concessió administrativa d‟us privatiu d‟un bé de domini públic. 
 
ANTECEDENTS 
 
I.- Vist que el Ple municipal en sessió celebrada el dia 17 de juliol de 2017, va aprovar iniciar el 
procediment de concessió administrativa d’ús privatiu del bé de domini públic “Pistes de tennis”, 
d’acord amb l’article 96 de la Llei 33/2003, de 13 de novembre, del patrimoni de les 
administracions públiques. 
 
II.- Vist que en el mateix Ple municipal, es va aprovar l’expedient, la Memòria i el Plec de 
clàusules administratives particulars, i es va sotmetre a informació pública mitjançant anunci a 
la pàgina web de l’Ajuntament de Collbató i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
durant un termini de trenta dies hàbils a comptar des de la publicació que fou el dia 17 d’agost 
de 2017, a l’efecte de poder formular reclamacions i al·legacions. 
 
III.- Vist que en el mateix Ple municipal, es va obrir simultàniament  el termini per presentar 
sol·licituds i proposicions durant el mateix termini d’exposició del plec de clàusules 
administratives particulars, convidant a altres possibles interessats. 
 
IV.- Vist que en data 18 d’agost de 2017 es va convidar, amb comunicació escrita a altres 
possibles interessats, essent totes les entitats esportives sense finalitat de lucre del municipi, 
essent: 
 
-Club Esportiu La Taca. 
-Societat de Caçadors. 
-Associació Esportiva Do-kai Collbató. 
-Centre Esports Collbató. 
-4000 Peus Associació Excursionista de Collbató. 
-Escola Taekwondo Collbató. 
-Penya Blaugrana de Collbató. 
-Club Ciclista amb Bici. 
-Club Tennis Taula Collbató. 
-Club Patinatge Collbató. 
-Club Atletisme Collbató. 
- Esportiva Aeròbic-Ball D8n8 
-Club Tennis Collbató. 
 
V.- Vist que durant el període d’informació pública no s’ha presentat al·legacions ni 
reclamacions. 
 
VI.- Vist que durant el termini de presentació de proposicions s’ha presentat una única 
proposició. 
 
VII.- Vist l’informe jurídic de 4 d’octubre de 2017, respecte el Sobre 1 “Documentació 
administrativa” de l’única proposició presentada, pel qual es conclou que l’entitat CLUB 
TENNIS COLLBATÓ acredita la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica i 
professional. 
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VIII.- Vist l’informe jurídic de 4 d’octubre de 2017, respecte el Sobre 2 “Memòria de l’activitat 
proposada” de l’única proposició presentada, pel qual es conclou que l’oferta econòmicament 
més avantatjosa és l’única proposició presentada per l’entitat CLUB TENNIS COLLBATÓ amb 
una puntuació total de 83,5 punts. 
 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
-Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques. 
 
-Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens 
locals. 
 
-Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 
 
 
Vist tots els antecedents i examinada la documentació, es considera que l’expedient ha seguit 
la tramitació establerta en la legislació vigent, es proposa als Srs. regidors l’adopció dels 
següents acords: 
 
PRIMER.- Donar compte de l’aprovació definitiva de l’expedient, junt amb la Memòria i el Plec 
de clàusules administratives particulars que regeixen la concessió administrativa d’ús privatiu 
d’un bé de domini públic, atès que durant el període del termini d’informació pública no s’ha 
presentat cap al·legació ni cap reclamació a l’expedient aprovat inicialment. 
 
SEGON.- Atorgar la següent puntuació a la única proposició presentada: 
 
-CLUB DE TENNIS COLLBATÓ (Reg. d’Entrada núm. 3472, de 28 de setembre de 2017). La 
puntuació total obtinguda és de 83,5 punts. 
 
TERCER.- Notificar i requerir al Club de Tennis Collbató, que ha presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa, perquè en el termini de DEU DIES HÀBILS, a comptar des 
del dia que hagi rebut la notificació, per tal que presenti la documentació original o compulsada 
justificativa de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, 
i aporti la garantia definitiva establerta en la clàusula setzena del Plec corresponent al 3% del 
valor del bé de domini públic, per import de 5.855,73 euros, tot això d’acord amb la clàusula 
quinzena del Plec de clàusules administratives particulars. 
 
QUART.- Realitzats els tràmits anteriors, delegar la competència del Ple a la Junta de Govern 
Local per tal que, en el termini de CINC DIES HÀBILS següents a la recepció de la 
documentació, procedeixi a l’adjudicació a l’únic candidat que ha presentat proposició, d’acord 
amb la clàusula dissetena del Plec de clàusules administratives particulars, i es procedeixi a la 
formalització de la concessió administrativa d’acord amb la clàusula divuitena del Plec 
esmentat. 
 
El Sr. Serra diu que la gestió que es proposa no suposa cap innovació ni canvi respecte la 
gestió que actualment s’està fent, per tant, entén que s’adjudicarà i estarem en mas de lo 
mismo. 
 
El Sr. alcalde diu que la feina feta no és criticable i ara estem proposant la concessió d’acord 
amb el projecte que ja va ser aprovat pel ple. 
 
La Sra. Úbeda diu que celebra que s’hagi presentat el Club de Tenis i que les coses es facin be 
i l’entitat pugui tirar endavant. 
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Sotmesa a votació la proposta és aprovada a l’obtenir 10 vots a favor d’ERC-AM, GIC-Fem 
Collbató-E, PdeCat i SdeC-CP i una abstenció del Sr. Jordi Serra. 
 
10.- Moció de condemna de la violència injustificada generada per l‟Estat espanyol, 
emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats. 
 
El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya d’un Estat 

espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns ciutadans absolutament 

indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la nostra memòria per l’actitud cívica, 

serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns ciutadans que van sortir a votar i exercir la 

democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por. 

 

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Collbató 

 

ACORDA: 

 

PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada generada per 

l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats 

que l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes agressions dictades pel govern de 

l’Estat que van provocar més de 900 ferits, quatre d’ells ingressats en centres hospitalaris. 

 

SEGON. Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials d’ahir a 

Catalunya. 

  

TERCER.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la Guardia 

Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en un referèndum, 

reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la ciutadania. Demanar que el 

Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels danys personals i materials 

conseqüència d’aquesta brutal repressió. 

 

QUART.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric Millo, com 

a un dels principals responsables per l’actuació violenta i desproporcionada dels cossos 

policials espanyols en molts col·legis electorals i declarar-lo persona non grata al nostre 

municipi. 

 

CINQUÈ.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2 milions de 

persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i l’estat de terror que va voler 

imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja dipositat dins d’urnes requisades. 

 

SISÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat 

internacional. 

 

SETÈ.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran al costat 

d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de Catalunya. 

 
La Sra. Alsina diu que la moció inicial no era aquesta, és el tercer esborrany de la moció; 
Subscriu el 99 per cent de la moció que es presenta però en aquesta última versió hi ha un 
matís que és la proposta de declaració de persona non grata. 
 
 
El Sr. alcalde diu que si, hi havia una primera versió que és la que es va traslladar i 
posteriorment es va rebre aquesta que també els va ser traslladada. 



  
 
 

 
AJUNTAMENT DE COLLBATÓ 

 

 

 

 
              (Baix Llobregat) 

                Barcelona      
 

 

21 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
C/Bonavista, 2 • 08293 COLLBATÓ • Tel. 93 777 01 00 • Fax 93 777 06 50 • collbato@collbato.cat • www.collbato.cat 

 
El Sr. Valls diu que creu que hi ha una oportunitat de votar tots que sí a la proposta; el que va 
passar el dia 1 és reprovable, tots hi estem d’acord però demana un gest de generositat traient 
aquest apartat quart que s’ha afegit a la última versió de la moció i que fa referència al Sr. Millo; 
si es treu aquest apartat es pot tenir l’aprovació per unanimitat. 
 
El Sr. Estradé diu que per la seva part subscriu plenament el contingut de la moció. Diu que ja 
va expressar el sentiment sobre aquest tema, un sentiment d’orgull i dignitat,  agraïment als 
veïns que varen ajudar en tot moment amb l’agreujant que havien vist les imatges de la 
televisió; la gent té la sensació de dignitat i orgull i entén que es el moment de declarar-ne els 
responsables. 
Continua el Sr. Estradé dient que el Sr. Millo és una persona que amb la responsabilitat que té 
havia d’haver sortit immediatament en defensa de la ciutadania i no ho va fer per tant, creu que 
s’ha de manifestar aquest rebuig i entén perfectament la proposta. 
 
La Sra. Casanovas per la seva part diu que subscriu la moció tal i com està redactada i el fet 
que sigui plantejada per l’AMI es per que es important que sigui única per tots els municipis. El 
Sr. MIllo –afegeix la regidora- va actuar de manera molt irresponsable i ha quedat clar que 
davant d’aquests fets, als municipis no se’ls ha estimat. 
 
El Sr. Serra diu que ell subscriu la moció però entén que es pot adaptar a cada municipi. 
Subscriu la moció en tot el seu contingut i creu que s’hi hauria d’afegir un record especial per al 
municipi de Sant Esteve Sesrovires. Altrament vist el discurs que va fer en relacio a l’1-O també 
declararia persona non grata a Felip de Borbó. 
 
La Sra. Casanovas diu que no solament mereixeria un record especial Sant Esteve, també es 
podria afegir Sant Andreu i molts altres. 
 
El Sr. alcalde diu que esta bé que hi hagi una moció única. El Sr. Millo és un home de l’Estat a 
Catalunya i ha fet, en aquest cas de defensor de l’Estat a Catalunya. Entén que ja no és el que 
va fer diumenge dia 1, es que hores d’ara no ha demanat perdó. 
Lamenta el que ha succeït, la gent anava a votar sense cap tipus de resistència, el que la 
moció planteja és un gest no personal sinó contra qui representa i en aquest sentit, potser ens 
hem quedat curts. 
 
El Sr. Valls diu que ell no està aquí per defensar al Sr. MIllo ni les seves funcions, el que ha 
demanat és que es tregui el punt de la moció com a mostra de bona voluntat. Recorda als Srs. 
regidors que fa uns anys quan era alcaldessa la Sra. Martínez, hi va haver una agressió a la 
seva persona i en aquell moment el Sr. Estradé va demanar un acte de bona voluntat i va ser 
escoltat; l’únic que demana és que es pensi en el demà i que quedi palès que el consistori ha 
tingut la voluntat d’acceptar la proposta. 
 
El Sr. Estradé pregunta què té a veure el que va passar amb la Sra. Martinez amb el que ara es 
proposa, per ell no hi té res a veure; en aquell moment hi havia un problema creat al poble i es 
va dir al responsable que si es disculpava, es resolia. No té res a veure amb el Sr. Millo. 
 
El Sr. alcalde diu que en altres situacions podem trobar consensos, però no estem parlant de 
Collbató, estem parlant de país amb una mobilització que mai s’havia vist al poble per dignitat. 
No veu què guanyarem a Collbató fent la diferència en  aquesta moció; els agradaria escoltar 
altres arguments, però tampoc veu consens en acceptar la demanda per cap altra força. 
 
La Sra. Úbeda diu que si hagués estat modificada, l’haurien subscrit conjunta, com que no es el 
cas, els membres del seu grup tenen llibertat de vot. 
 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada a l’obtenir 9 vots a favor: 3 d’ERC-AM, 1 de GIC-
Fem Collbató-E, 1 de PdeCat; 3 de SdeC-CP i Sr. J. Serra i 2 abstencions dels Srs. Alsina i 
Valls SdeC-CP. 
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11.- Precs i preguntes. 
 
El Sr. alcalde dona trasllat de les respostes a les preguntes pendents formulades pel Sr. Jordi 
Serra en el darrer ple ordinari: 
 
 
Pregunta relativa a l‟existència de cases i pisos d‟ús turístic a Collbató 
 
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? 
 
Respecte al control d’aquest Ajuntament sobre aquestes ofertes en forma d’economia 
col.laborativa o bé a títol exclusivament particular, l’Ajuntament no participa en cap dels 
lloguers existents en economia col·laborativa. 
 
Quants d’aquests habitatges hi ha al municipi, segons l’Ajuntament?  
 
El nombre de llicències concedides per aquest concepte són de 4 (dades del programa 
d’activitats GIA). 
 
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? 
 
Respecte als possibles habitatges sense la corresponent llicència, és responsabilitat del seu 
titular tramitar la corresponent autorització davant de la Corporació Municipal. 
 

 
Quines actuacions pensa dur a terme l’equip de govern en aquest àmbit? 
 
Els habitatges d'ús turístic tenen la consideració d'empreses turístiques d'allotjament, i 
requereixen la corresponent declaració responsable de compliment dels requisits exigits per la 
normativa vigent. D'aquesta manera, es garanteix una qualitat mínima exigible, i s'equiparen a 
la resta d'allotjaments turístics que necessiten dels permisos o llicències pertinents per 
desenvolupar la seva activitat. 

El títol habilitant per a l'exercici de l'activitat d'habitatge d'ús turístic, l'atorga l'ajuntament del 
municipi on està ubicat l'habitatge. Els ajuntaments poden establir procediments de control 
periòdic d'aquesta activitat en els termes, els terminis i les condicions que estableixin en les 
ordenances respectives. En cas que resultin desfavorables, els controls periòdics, poden 
comportar l'extinció d'aquest títol. 

 
 
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? 
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Des de l’inici dels treballs de la Comissió de Residus per la definició del nou model de recollida 
l’any 2016, el Ple del Consell ha estat informat per part de la Comissió, dels avenços en les 
seves sessions del 13 de juny i 15 de desembre 2016, i 30 de març i 27 de juny de 2017. En 
l’última sessió del Ple del Consell aquest va ratificar els resultats dels treballs de la Comissió de 
residus així com els resultats del procés de participació ciutadana. 
 
 
Quan pensa debatre aquest nou model amb la resta de membres de la corporació? 
 
Abans de la proposta d’aprovació dels Plecs de la licitació pel Ple municipal. 
 
 
Pregunta sobre transport dels residus orgànics a l‟Ecoparc 
 
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? 
 
La selecció de la planta de destí per la FORM s’ha fet tenint en compte els horaris d’obertura 
de les plantes mes properes potencialment receptores de la FORM i un estudi de costos 
considerant (1) el cost del transport dels residus i (2) el preu d’entrada a planta. Les plantes 
considerades han sigut Jorba, ECOPARC2 i Bages. A la taula següent es mostren els criteris 
emprats i els resultats per a cada planta. 
 

Planta Localització Distància (km) Temps (min) Preu (€/tn)  Horari 

Jorba Jorba 29 25 48 No compatible 

ECOPARC2 Montcada i Reixac 45 39 59,70 Compatible 

Bages Manresa 24 36 49,03 Compatible 
 
 
Tal i com es mostra a la taula anterior de les dues plantes possibles, ja que Jorba s’ha 
descartat per horari, la de Manresa és la que està més a prop i la que té un preu d’entrada més 
econòmic. 
 
Fins al moment el canvi de planta no ha tingut efectes en el cost del transport del servei per 
l’Ajuntament, atès que l’empresa adjudicatària no ha sol·licitat modificar el preu en relació a 
aquest concepte. En cas que ho sol·liciti es faran els càlculs pertinents considerant l’increment 
de quilòmetres i si s’escau es modificarà el preu del servei. 
 
Pel que fa al preu d’entrada a la planta, el canvi ha suposat un estalvi de 6€ per tona. 
 
 
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”?  
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El dia 19/9/2003 el ple municipal reunit en sessió ordinària va aprovar la constitució d’una 
comissió de patrimoni, entre altres.  
 
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? 
 
Inicialment la comissió ha estat constituïda per tres persones vinculades al patrimoni del 
municipi i amb suficients coneixements suficients per desenvolupar les tasques encomanades a 
la comissió.  
 
En data 20/10/2005 un d’aquests membres va ser expulsat de la comissió i la comissió es va 
quedar amb els membres que la constitueixen actualment.  
 
 
Com es garanteix la participació ciutadana i l’equitat en aquesta comissió? 
 
De la mateixa manera com es germanitzava anteriorment  
 
Per què no s’ha informat els membres de la corporació de l’existència d’una Comissió d’aquest 
tipus? 
 
L’aprovació d’aquesta comissió es va fer en un ple municipal amb la participació de tots els 
membres de la corporació, i en cap cas ple ha portat a terme la dissolució d’aquesta comissió. 
 
 
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: 
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-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 
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. 
 
 
La persona de l’Ajuntament encarregada del registre Civil utilitza habitualment els formularis 
que posa a la seva disposició l’administració de justícia de la Generalitat de Catalunya. Aquests 
formularis son escrits en castellà. No obstant això, s’ha donat instruccions a la persona que té 
assignades aquestes tasques per que en la mesura de les seves possibilitats tradueixi els 
formularis al català i que aquests siguin els utilitzats habitualment. 
 

 
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 Reglament del Consell Municipal de Medi Ambient no determina si les sessions del Ple són 
públiques ni es pronuncia al respecte de la publicitat que cal fer-ne. Atesa aquesta situació es 
proposa plantejar aquestes qüestions en el sí del Ple i decidir-les prèvia deliberació interna, així 
com també decidir si s’escau modificar el mateix Reglament en aquest sentit.  
 
 
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 
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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. 
 
L’Ajuntament de Collbató té diverses accions iniciades per incentivar el comerç del municipi. La 
primera d’ells ha estat fer un cens d’espais buits i que potencialment poden ser utilitzat de 
manera comercial que permeti desenvolupar un pla d’usos comercials, si s’escau, però cal 
esperar a tenir els resultats d’aquest cens que en breu es lliurarà a l’Ajuntament de Collbató 
abans de fer el següent pas.  
 
En relació al rètol, la seva actualització ja es té en compte i esperem que pugui fer-se el més 
aviat possible, però a data d’avui, els pressupostos no permeten fer aquesta actuació.   
 

 
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 Especial de Protecció que ha 
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. 
 
Per part de l’Ajuntament de Collbató no consten acreditats els valors patrimonials de la finca 
més enllà de la declaració com a BCIL de la façana, igual que les de tot el carrer d’Amadeu 
Vives.  
 
L’elaboració del Catàleg haurà de posar de manifest els valors de la casa. Una vegada es 
disposi d’aquesta informació es procedirà a fer les valoracions oportunes per a la seva 
declaració si s’escau.  
 
 
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. 
 
Aquesta petició es sotmetrà a consideració del CAUM.  
 
 
La Sra. Úbeda fa un prec i diu que a la revista municipal d’aquest mes hi tenen poc espai i 
volen expresar-se una mica més; necessiten una mica més d’espai a la revista, com a mínim 
aquest mes. 
Afegeix la Sra. Úbeda que vol entregar el seu escrit a última hora per tal que no sigui llegit 
abans. 
 
El Sr. Samaranch diu que aquesta sospita és infundada ja que el responsable tècnic de 
comunicació té ordres de no passar el contingut de cap altre article als altres grups. 
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La Sra. Úbeda diu que ho podem articular, demana per tercera vegada la creació d’una 
comissió de la revista municipal, però per aquesta necessiten explicar-se i necessiten més 
espai. 
 
La Sra. Casanovas diu que com a grup no participa ni en la redacció de la revista, envia els 
escrits i ja està, però si hi ha la possibilitat de disposar de més espai, ella també ho demanarà. 
 
 
La Sra. Alsina diu que hi ha un altre prec, com està el ROM? 
 
El Sr. alcalde diu que hi ha un parell de punts que no hi estan d’acord. 
 
La Sra. Alsina diu que a la darrera reunió es va dir que es passava a serveis tècnics. 
 
El Sr. alcalde diu que estan encallats en dos punts. 
 
 
El Sr. Martin pregunta si se sap alguna cosa de la fibra òptica. 
 
El Sr. alcalde assabenta que el dia 19 de setembre van venir els responsables de telefònica a 
presentar el projecte de desplegament que agafa tot l’àmbit urbà i estem parlant per que pugui 
entrar també el polígon. 
El compromís es que al primer trimestre de 2018 iniciïn les obres i en uns 3 o 4 mesos es tirarà 
la fibra. 
 
El Sr. Martín diu que si ho demanes a telefonica et diuen que no ho saben o no ho informen. 
El Sr. alcalde diu que els teleoperadors no ho informen fins que s’activa. 
 
 
El Sr. Serra diu que si es crea la comissio per la revista ell s’hi afegeix. El Sr. alcalde diu que 
s’adreçara als grups, al que el Sr. Serra li recorda la responsabilitat que té amb els regidors. 
 
 
El Sr. Serra formula la següent pergunta relativa a la Setmana de Mobilitat Sostenible 
 
Com és habitual, del 16 al 22 de setembre s’ha celebrat a tot el país la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible. És un conjunt d’activitats que l’Ajuntament ha organitzat els darrers anys per 
l’interès que té, ja que bona part de la població del municipi té adqurits mals hàbits en 
qüestions de mobilitat, i en què la Generalitat hi fa sempre aportacions en forma de materials, 
activitats o subvencions. 
 
Per quin motiu no s’ha organitzat aquest any la Setmana de la Mobilitat Sostenible a Collbató? 
 
 
El Sr. alcalde diu que contestarà per escrit. 
 
 
El Sr. Serra formula la següent pregunta sobre la figura de la direcció de serveis 
 
El Sr. Serra eleva unes preguntes, basades en uns antecedents i afirmacions la veracitat de les 
quals no s’acrediten. L’argumentari no forma part de cap expedient municipal i a més pel seu 
contingut és susceptible de concórrer en difamació contra la persona. 
 
En conseqüència aquesta alcaldia manifesta que no serà partícip d’insinuacions que poden ser 
injustes i tampoc ser l’instrument a través del qual -tenint en compte que les actes de ple son 
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públiques- es pugui contribuir directa o indirectament a provocar un greuge contra cap persona 
i encara menys -per qüestió de responsabilitat públiques- a un treballador municipal. 
 
Atès l'anteriorment exposat, les preguntes es transcriuran en el moment en què s'estigui en 
disposició de donar resposta a les mateixes, preservant la integritat de la persona esmentada, 
sense vulnerar cap dels seus drets a l'honor i la intimitat. 
 
El Sr. alcalde diu que contestara si procedeix però ja li avança que amb aquest tema ha creuat 
tots els límits; en tot cas, per qualsevol procés selectiu es demana el currículum, com a tothom. 
 
El Sr. Estradé intervé i diu al Sr. Serra –vostè ha dit al seu lloc de treball que té una querella?. 
 
 
Pregunta relativa a quines actuacions corresponen les despeses de l’àrea de turisme de 19 de 
setembre de 2017? 
 
El Sr. alcalde diu que ja li contestara. 
 
 
El Sr. Serra formula un prec relatiu a la posada en marxa d‟un hort social 
 
L’any 2015 es va iniciar a les àrees de Medi Ambient i de Benestar Social un projecte per posar 
en funcionament un hort social al municipi. Es va seleccionar un terreny amb un punt d’aigua al 
costat de l’institut, dues tècniques municipals van rebre formació específica per part de la 
Diputació de Barcelona, van dissenyar un projecte propi per a Collbató i es van demanar 
pressupostos per condicionar el terreny. Al mateix temps, una entitat sense ànim de lucre de 
Collbató es va oferir per gestionar l’hort conjuntament amb el consistori. Sembla, doncs, que 
hauria d’estar tot pràcticament a punt per iniciar el funcionament d’aquesta activitat, pendent 
només d’acabar de concretar els termes de la seva gestió. 
 
Els demano, doncs, que desencallin el projecte social, que té un pressupost assumible en les 
condicions actuals, no demana cap gran inversió i ja està dissenyat en les seves línies 
principals. 
 
 
El Sr. Serra formula el següent prec Sobre les Jornades Europees de Patrimoni 2017 
 
Els dies 6, 7 i 8 d’octubre han tingut lloc les Jornades Europees de Patrimoni. A Collbató, 
l’Ajuntament ha programat un total de 6 activitats amb el lema general “Patrimoni i Natura: un 
paisatge de possibilitats”. 
 
Les JEP són una iniciativa del Consell d’Europa, que imposa una sèrie de requisits als 
municipis que s’hi vulguin adherir. Un d’aquests requisits és que les Jornades han de servir per 
donar a conèixer un, o més d’un, element del patrimoni cultural catalogat, és a dir, aquell que té 
la qualificació de BCIL o de BCIN. Això és important perquè estableix una categorització del 
patrimoni, ens diu què és patrimoni i què no, i d’aquesta manera el podem reconèixer i posar en 
valor. Per això fa dos anys es va programar una visita singular a Can Rogent, que és BCIL, i 
l’any passat es va organitzar una visita a Cal Pepa o Posada de las Cuevas, que també és 
BCIL. 
 
A les JEP que s’han dut a terme a Collbató aquest any, només 1 de les 6 activitats reunia els 
requisits del Consell d’Europa, la visita al Molí d’Oli. La resta, la gran majoria, eren activitats 
que no tenien a veure amb el patrimoni cultural o, fins i tot, que no tenien a veure amb Collbató. 
Està bé organitzar presentacions de llibre o exposicions, però aquest no és el marc adequat. 
Per a properes edicions, no sé quin equip de govern se n’encarregarà, però he de demanar que 
se sigui més rigorós a l’hora de programar les activitats. No és bo banalitzar el patrimoni, donar 
el missatge que “patrimoni és qualsevol cosa”, perquè va en la línia contrària de les JEP. No 
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ajuda gens a valorar el nostre patrimoni, que és una riquesa que tenim, i encara menys a 
preservar-lo i protegir-lo. Gràcies. 
 
 
La Sra. Casanovas diu que segurament el Sr. Serra no hi va participar, al que el Sr. Serra 
respon que si, la visita al molí d’oli és recurrent i hi va estar al final. 
 
La Sra. Casanovas diu que no el va veure, però hi posaran els criteris que consideren que 
s’han d’establir. 
 
 
I, sense mes assumptes a tractar, essent les 21:30 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. 
   

 


