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SESSIO EXTRAORDINARIA DE PLE 1ª Convocatòria 

 
Data: 31 de gener de 2018 
 
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 de la sessió de ple ordinari celebrat el dia 22 de gener 
de 2018. 
2.- Proposta d’aprovació del Pressupost Municipal exercici 2018, Bases d’execució i 
Plantilla orgànica. 
3.- Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació de serveis, subjecte a regulació 
harmonitzada, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, 
diversos criteris d’adjudicació, del servei de recollida de residus municipals en la 
modalitat Porta a Porta i neteja viària i convocatòria de licitació. 
*4.- Donar compte dimissió presentada pel Regidor Sr. Josep Maria Martín Jorge 
 
*punt incorporat per urgència a l’ordre del dia 

 
 
El Sr. alcalde dona la benvinguda als Srs. regidors i públic assistent i, abans d’entrar a tractar el 
primer punt de l’ordre del dia assabenta als Srs. Regidors que el Regidor Sr. Josep Maria 
Martín Jorge ha presentat el seu escrit de dimissió instant que se’n doni compte al present ple. 
 
Sotmet a votació d’urgència la incorporació d’aquest punt a l’ordre del dia, que figurarà a petició 
del Sr. Martín a l’últim de l’ordre del dia establert. 
 
Sotmesa a votació la urgència per incorporar d’aquest punt a l’ordre del dia, és aprovada per 
unanimitat. 
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1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de ple ordinari celebrat el dia 22 de gener 
de 2018. 
 

El Sr. alcalde pregunta si algun regidor ha de formular observacions o esmenes a l’acta 
redactada corresponent al ple ordinari celebrat el dia 22 de gener de 2018. 
 
Demana la paraula el Sr. Serra qui reitera la seva disconformitat en la consideració com a 
regidor no adscrit ja que entén que en aquest Ajuntament no hi ha constituïts grups municipals. 
 
Per la seva banda, el Sr. Estradé diu que a la pàgina 18 al tercer paràgraf, on diu ...per avaluar 
la possibilitat d’utilització d’algun dels quatre pous amb aquesta finalitat, potser el de Can Feliu.      
Ell va dir ...per avaluar la possibilitat d’utilització d’algun dels quatre pous amb aquesta finalitat, 
potser el segon pou de Can Feliu. 
 
Sotmesa a votació, l’acta del ple ordinari celebrat el dia 22 de gener de 2018, resta 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 d’aprovació del Pressupost Municipal exercici 2018, Bases d’execució i 
Plantilla orgànica. 
 
 
Atès que l'article 164 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals estableix entre altres que les entitats locals han 
d'elaborar i aprovar anualment el pressupost general. 
 
Atès que l'article 165 del mateix text legal estableix que el pressupost ha d'estar integrat entre 
altres per l'estat de despeses incloent els crèdits necessaris per atendre al compliment de les 
obligacions, i l'estat d'ingressos en el que figuraran les estimacions dels diferents recursos 
econòmics a liquidar durant l'exercici. 
 
Vista la memòria d’Alcaldia i vist l'informe de Secretaria Intervenció que incorporat l’informe 
sobre l’assoliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostaria. 
 
Aquesta Alcaldia, en ús de les seves atribucions que legalment té conferides, proposa al Ple de 
l'Ajuntament l'adopció dels següents acords: 
 
 

Primer - Aprovar inicialment el pressupost de la Corporació per l'any 2018, així com les seves 

Bases d'execució, informes i demés documentació que l'integra, que conté el següent resum 

per capítols dels estats d'ingressos i despeses.  

 

INGRESSOS 

Proposta Pressupost 
2018  

Capítol   

  A) OPERACIONS CORRENTS 
                        

4.757.882,72    

1 IMPOSTOS DIRECTES 
                        

2.690.235,00    

2 IMPOSTOS INDIRECTES 
                           

105.000,00    

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 
                           

833.363,70    

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 
                        

1.051.722,00    
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5 INGRESSOS PATRIMONIALS 
                             

77.562,02    

  B) OPERACIONS DE CAPITAL 
                        

1.770.527,02    

6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 
                           

550.000,00    

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 
                           

743.968,02    

8 INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 
                                              

-    

9 ACTIUS FINANCERS 
                           

476.559,00    

      

Total PRESSUPOST D'INGRESSOS   6.528.409,74 

   

   DESPESES 

Proposta Pressupost 
2018 

Capítol   

  A) OPERACIONS DE CORRENT 
                        

4.325.562,72    

1 DESPESES DE PERSONAL 
                        

1.892.362,12    

2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 
                        

2.236.949,40    

3 DESPESES FINANCERES 
                             

47.000,00    

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 
                           

121.751,20    

5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS 
                             

27.500,00    

  B) OPERACIONS DE CAPITAL 
                        

2.202.847,02    

6 INVERSIONS REALS 
                        

2.054.847,02    

7 TRANSFERÈNCIES CAPITAL 
                                              

-    

9 PASSIUS FINANCERS 
                           

148.000,00    

  
  Total PRESSUPOST DE DESPESES 6.528.409,74 

 

Segon - Aprovar la plantilla - comprensiva de tots els llocs de treball reservats a funcionaris i 

personal laboral - i la relació de Llocs de Treball que integren l'expedient administratiu del 

pressupost per a l'any 2018 d'acord amb el tenor dels articles 14.5 de la Llei 30/1984, de 2 

d'agost, de Mesures per a la reforma de funció pública, article 90 de la llei 7/1985, de 2 d'abril 

reguladora de les bases de règim local i article 283.1 i 2 del Decret que aprova el Text Refós de 

la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

 

Tercer - Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini de quinze dies a comptar des del 

primer dia hàbil següent a la inserció del corresponent edicte al BOPB i al DOGC, per tal que 

les persones interessades el puguin examinar a la Secretaria Municipal en hores d'atenció al 

públic als efectes de formular les al·legacions i reclamacions que considerin convenients, amb 

el ben entès que de no produir-se'n cap s’entendrà aprovat definitivament en els termes del que 
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disposa l'article 169.1 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i de l'article 20 del Reial 

Decret 500/90, de 20 d'abril, essent necessària la inserció d'anuncis de l'aprovació definitiva 

que contingui el resum per capítols a les mateixes publicacions. 

 

Quart  - Aprovat definitivament el pressupost cal trametre un exemplar del pressupost a 

l'Administració General de l'Estat i de la Comunitat Autònoma, al Ministeri d'Economia i Hisenda 

i al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat. 

 

El Sr. Alcalde explica les línies essencials del pressupost i diu: 

 

El pressupost Municipal de l’exercici 2018 té com a principal objectiu fer front a un paquet 
d’inversions necessàries pel municipi i que en bona part venen finançades per d’altres 
administracions en el marc de les convocatòries de subvencions per al desenvolupament de 
programes locals: com la Diputació, la Generalitat, ACA, ACR...  
 
Acollint-nos a aquestes oportunitats, s’ha aconseguit un cofinançament  extern per poder executar 
projectes que tot seguit detallaré i que considerem essencials per mantenir i millorar, en la mesura 
de les nostres possibilitats uns serveis de qualitat per la ciutadania. 
 
El procés d’elaboració dels pressupost és doncs el resultat d’un gran esforç, en primer lloc, 
perquè malgrat les dificultats i la gran quantitat de peticions que es presenten a cada convocatòria, 
s’ha obtingut la complicitat de les nostres administracions; en segon lloc per la capacitat que des 
de totes les regidories han sabut demostrar per saber aprofitar cada oportunitat i prioritzar des 
d’una perspectiva possibilista i de dimensió global aquest pressupost. 
 
Aquest projecte que presentem ha estat explicat als grups municipals que conformen el 
consistori, tant els que formen l’equip de govern com a  l’oposició. De fet s’han tingut en compte 
i s’han incorporat les propostes formulades per part de l’oposició, com ara el projecte de 
soterrament de la línia de mitja tensió a l’Avinguda Centenari (des de la primera proposta 
l’equip de govern ja plantejava el reasfaltat del tram comprès entre Mn Cinto Verdaguer i la 
rotonda del BonPreu) o la previsió de venda de sòl públic per a la promoció de vivenda social.  
 
De fet, si llegim l’article en la darrera revista de SdeC, en el qual marcaven les condicions per 
donar suport al pressupost, a part d’aquestes que ja hem citat, també dotem partida per fer el 
nou consultori a les Escoles Velles. Pel que fa a la urbanització del Bosc del Misser hem 
demanat recursos a la Diba per actualitzar els preus del projecte existent del 2011, i hem 
demanat a l’ACA la possibilitat d’evitar d’haver de fer una xarxa separativa. Passos necessaris 
per tenir prou informació per parlar amb els veïns. Les places d’arquitecte, assessor jurídic o 
tècnic de recursos humans estan dotades en el pressupost i es convocaran. Pel que fa a la web 
municipal, segons la informació que tenim, a mitjans de febrer ja estarà preparada per activar-
la. I sobre la neteja del poble, hem portat el nou contracte avui al Ple, recollint també 
aportacions per part d’ells per incrementar freqüències. 
 
La proposta de pressupost doncs, neix amb la voluntat de diàleg i entesa; esforç conjunt amb 
un objectiu comú que és  millorar la qualitat dels serveis públics que prestem a la ciutadania. 
 
2.- Línies estratègiques. 
 
Les línies estratègiques en què es vertebra el Pressupost Municipal per 2018 responen: 
 
Ingressos i despeses corrents: 
 
Els ingressos corrents mantenen les seves previsions ja que no s’han modificat els tipus 
impositius dels impostos i taxes; en aquest sentit hi ha continuïtat respecte el darrer exercici. 
Les despeses corrents incorporen les previsions relatives a la implantació del servei de 
recollida d’escombreries porta a porta per a totes les fraccions. 
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A resultes de la realització de la participació ciutadana realitzada per la gestió dels residus 
municipals, es preveu per aquesta anualitat implantar aquesta prestació del servei per a totes 
les fraccions. 
 
L’increment  despeses per la recollida de residus Porta a Porta té la seva correlació en 
l’estimació de les previsions d’ingressos de l’Agència de Residus de Catalunya. 
Per tal d’aprofitar les economies d’escala es preveu incorporar al contracte de prestació 
d’aquest servei, la neteja viària.  
 
Es mantenen les polítiques de foment de la cultura, l’esport i de suport al teixit associatiu, així 
com en l’organització d’esdeveniments ja sigui des de la promoció pública com des de l’esfera 
privada. 
 
Amb caràcter general es preveu continuar amb les polítiques de Foment de l’Ocupació 
mitjançant l’adhesió als plans que ofereixin les diferents administracions públiques per al 
foment de la contractació de persones en situació d’atur. I es manté l’aposta per la promoció 
econòmica local. 
 
Les polítiques de cohesió i justícia social continuen sent una prioritat. Per aquest motiu hi ha 
una aposta clara per programes i projectes d’acció social com el de portes obertes, sense 
oblidar partides com les d’emergències socials o l’atenció a la dependència. 
 
Inversions 
 
En el capítol d’inversions, a destacar: 
 
Inversió per adequar les antigues escoles a Consultori Mèdic. 
 
La necessitat d’invertir en la millora d’aquest equipament sanitari la vivim els usuaris del servei. 
La proposta municipal és aprofitar i adequar les antigues escoles on actualment s’allotgen 
entitats i banc d’aliments, per adequar aquest edifici a Consultori Mèdic. 
 
Durant l’anualitat de 2017 s’ha estat treballant en la redacció del projecte que ja ha estat lliurat 
a l’Ajuntament.  
 
És una inversió col·laborativa entre la Diputació de Barcelona –Meses de concertació- , el 
Departament de Salut i l’Ajuntament. 
 
Per la seva viabilitat econòmica, donat l’interès social per disposar d’aquest equipament, es 
preveu la formalització d’un crèdit per la part no subvencionada per Meses de Concertació de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Una oportunitat de fer realitat un equipament necessari per la població i que no ens podem 
permetre el luxe de deixar d’aprofitar. 
 
Adequació 1ª planta Casal de Cultura. 
 
Inversió també finançada en el marc de les Meses de Concertació de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Actualment s’està redactant el projecte que s’espera rebre a principis de febrer. 
És una inversió que es planteja amb un import estimat de 332.000 euros sobre la que es 
disposa d’una subvenció compromesa d’import 230.000 euros. 
 
Aquest equipament es prioritza amb la finalitat de poder acollir les iniciatives associatives del 
municipi. El desenvolupament de les activitats de les entitats en uns espais confortables, 
compartits i que donaria resposta a una demanda de fa molt de temps reivindicada pel nostre 
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teixit associatiu. Acollirà també activitats que es duen a terme a les Escoles Velles com les que 
duen a terme l’Associació de Dones. 
  
 
Millora equipaments socials 
 
Vinculada amb l’anterior inversió en el consultori ja que la posada en funcionament del 
consultori desplaça en un altre indret els usuaris actuals de les antigues escoles 
Per una banda es reubica el Centre obert Portes Obertes, amb els espais superiors a l’actual 
Banc d’Aliments. 
 
També es preveu fer unes millores d’accessibilitat pensades pel voluntariat i els usuaris del 
Banc d’aliments. 
 
Reasfaltat Avda. Centenari-Mossen Cinto-Bon Preu. 
 
Vinculat a la disposició dels ingressos derivats del conveni del sector centre, en el moment que 
es produeixi es preveu invertir en aquest tram específicament degut a l’important volum de 
transit, al ser un dels eixos vertebradors de la xarxa viària que requereix una inversió important 
en la seva millora per garantir la seguretat del trànsit rodat. 
 
Soterrament de la línea de mitja tensió i reurbanització de l’Avda Centenari Amadeu 
Vives. 
 
S’han sol·licitat els pressupostos a la companyia elèctrica per tal de conèixer el cost del 
soterrament de la línea de mitja tensió de l’Avda Centenari. 
 
És una obra de magnitud i la seva execució exigeix reurbanitzar tot el tram per on discorre 
aquesta línea. 
 
Rotonda Llongànies B-112. 
 
Aquesta inversió és una proposta de Diputació de Barcelona, titular de la carretera B-112, per 
tal de millorar la seguretat viària d’aquesta carretera amb els punts de connexió amb la xarxa 
viaria municipal. 
 
Els pressupostos de Diputació preveuen la construcció d’aquesta rotonda i, atès que el Pla 
General ja defineix en aquest àmbit la formació d’una rotonda, mitjançant formalització de 
conveni de col.laboració econòmica, amb una aportació municipal màxima estimada en 
160.000 euros, es resoldria tan la seguretat per al transit de la B-112 com es complirien les 
regulacions sobre vialitat en aquest punt que estableix el Pla General. 
 
Telelectura comptadors domiciliaris i posada en servei de pous. 
 
En el marc dels projectes definits en el Pla Director d`abastament d’aigua durant l’exercici de 
2017 l’Ajuntament ha presentat les seves propostes a les diferents convocatòries de 
subvencions obertes tan per la Generalitat com per la Diputació. 
 
La implantació del sistema de telelectura de comptadors domiciliaris ve finançada amb un 
import de 75.949 euros per la Diputació de Barcelona i la Posada en servei de quatre pous, ha 
obtingut el suport de l’Agència Catalana de l’aigua. 
 
Ambdós programes es preveu executar-los aquesta anualitat de 2018 per complir els requisits 
establerts en cadascuna de les convocatòries de referència. 
 
Caseta Piscina municipal 
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Es una petita inversió per poder disposar d’un espai diferenciat per guardar els elements de 
funcionament de la piscina en indret separat de la sala de bombes i clor. 
Els elements corrosius del clor deterioren ràpidament el material. Aquesta instal·lació en caseta 
diferenciada perllongaria la vida útil d’aquests elements. 
 
Millora i condicionament camí dels Masos 
 
Es proposa aquesta inversió finançada integrament per la Generalitat en el marc del projecte 
de millora de camins rurals. 
 
Inversió per la implantació Porta a Porta-Fracció vegetal 
 
Aquest projecte ve finançat gairebé el 100 per cent per la Generalitat per a l’impuls de la 
recollida porta a porta de la fracció vegetal. 
 
Es preveu una inversió per habilitar un espai a la deixalleria municipal, per encabir les piles 
compostables; la compra d’una trituradora i big bags per lliurar a la ciutadania per al dipòsit de 
les restes vegetals. 
 
Millores competitivitat Polígon industrial 
 
Aquest projecte va obtenir finançament de la Diputació a l’any 2017. La despesa prevista per 
aquest projecte ascendeix a 20.000 euros, dels quals 10.000 ja es varen reconèixer l’exercici 
de 2017; la inversió que es proposa, completa la inversió total prevista en la millora de la zona 
industrial. 
 
Altres inversions per millora de serveis. 
 
Es consigna partides d’inversió per destinar-les a la millora de l’asfaltat de les vies públiques.  
 
També es destina una partida de millora de barris, amb actuacions acordades amb les 
associacions de veïns, com és el cas del parc infantil de la Fumada. 
 
Es preveu partides per invertir en la millora dels equipaments socials, esportius, culturals i 
educatius;  
 
També l’adquisició de panells per difusió d’activitats del municipi, millora equipaments 
informàtics, entre d’altres. 
 
El Pressupost General de l’Ajuntament és de 6.528.409,74 i és equilibrat en ingressos i 
despeses.  
 
La despesa corrent (cap 1, 2, 3, 4 i 5) augmenta un 5,27% respecte de l’any 2017. 
 
Els ingressos corrents totals també incrementen un 5,7 per cent%. L’increment més significatiu 
deriva de la previsió de la implantació del nou servei de recollida porta a porta que, al seu 
torn te una petita correlació amb la previsió d’ingressos derivats del retorn del Canon per part 
de l’Agencia de Residus de Catalunya i els derivats de la venda del paper, cartró i vidre. 
 
Les previsions relatives als ingressos per plusvàlues, l’impost de construccions, les taxes per 
llicències d’obres s’ajusten als ingressos efectivament liquidats per aquest 2017. S’ajusten a la 
baixa  les previsions d’ingressos de la Llar d’infants i escola de música, i s’incrementen les 
previsions d’ingressos de Coves per la previsió d’obertura del servei de visites aquest mes de 
febrer. 
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Pel que fa a les subvencions de les escoles bressol, de moment es presenta la mateixa 
previsió d’ingressos que l’any anterior, provinent del programa complementari de la Diputació 
de Barcelona. 
 
En el capítol d’inversions, es preveu una despesa total de 2.054.847,02 euros, dels quals, 
per l’import de 284.320 euros son finançats amb recursos propis; per l’import de 476.559 euros 
finançats mitjançant la formalització d’una operació de crèdit; per l’import de 633.698 euros 
aportacions d’administracions publiques; per l’import de 550.000 euros, per la venda de 
patrimoni públic del sòl, i per l’import de 110.000 euros, aportacions de particulars-conveni 
Centre del Poble.. 
 
En relació a l’endeutament, l’amortització financera minora en un 49 %, amb una previsió 
d’amortització per aquesta anualitat de 2018 de 148.000 euros. 
 
En definitiva, un pressupost que fa front a inversions i necessitats que el poble no pot esperar.  
 
Un pressupost que és fruït del treball intern, però també de la recerca de complicitat amb altres 
administracions, així com amb els veïns, i que també recull demandes plantejades pel grup de 
l’oposició. 
 
La proposta de pressupost respon a l’interès general, i no podem desaprofitar l’ocasió de 
demostrar a la nostra població la nostra responsabilitat, i la millor manera és permetre la seva 
aprovació. 
 
 
La Sra. Úbeda vol recordar que tota la informació que arriba als regidors, la Llei dona dret a 
que tot arribi per via electrònica, falta l’informe econòmic financer i n’han rebut algun de 
duplicat. No han tingut la documentació completa i tenen dret a rebre-ho electrònicament 
perquè han escollit exercir aquest dret. 
 
Es cert que s’ha parlat de les partides d’inversió com ara el soterrament de la línia elèctrica que 
s’ha comentat.  
 
Respecte la inversió per obres del Bosc del Misser, entenen que no es poden passar quatre 
anys més sense fer res.  
 
Altrament, també és molt dir que s’han incorporat les seves peticions per que quan diuen que 
han previst ingressos per la venda de patrimoni del sol per destinar-ho a la inversió de 
soterrament de la línia de mitja tensió s’ha de tenir en compte que els ingressos de la venda de 
patrimoni municipal del sol son taxats i no es poden destinar a qualsevol finalitat. 
 
Entén que aquests recursos per venda del sol no s’haurien de vincular a aquesta despesa ja 
que si no es ven el patrimoni, no es pot dur a terme la inversió pel soterrament de la línia 
elèctrica; considera la incorporació d’aquesta inversió amb aquestes condicions una presa de 
pèl, una trampa i no ho admeten. 
 
És veritat que s’havia parlat d’inversions –continua la Sra. Ubeda- però per estudiar-les i per la 
resta de partides necessiten treballar-ho amb temps, s’ho han hagut de mirar del 18 al 31 de 
gener i necessiten més temps.  
 
Sol·licita que es deixi aquest punt sobre la taula i ens emplacem d’aquí 15 dies, tenint en 
compte que l’equip de govern ha tingut un any per poder fer aquest pressupost, el temps que 
han tingut ells per treballar-ho és massa just, per això demanen que es deixi el punt sobre la 
taula.  
 
El Sr. Valls demana que s’entengui que aquesta documentació que s’ha facilitat necessiten que 
es pugui contrastar; s’envia documentació sense comparatives i no ajuda a treballar-ho d’una 
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forma àgil. Tenen la ferma voluntat d’aprovar els pressupostos, és un debat del grup, amb gent 
que han estat regidors, que volen conèixer les previsions que es proposen i amb tan poc temps 
no ho han pogut explicar. 
 
Les inversions no estan explicades, per exemple, la caseta de la piscina, doncs entenen la 
inversió per que coneixen la normativa que exigeix que es guardi el material en lloc diferent de 
la sala de màquines, però ho saben per que coneixen la normativa però no per que se’ls hagi 
explicat. 
 
Demana que es tingui en compte que son cinc regidors que volen aprovar els pressupostos pel 
be del poble, traient la trampa maliciosa que s’ha esmentat. 
Qualsevol municipi té més temps i creu que no es forma de fer les coses; demana 15 dies 
perquè ho han de debatre i que no s’entengui com una estratègia per endarrerir l’aprovació dels 
pressupostos. 
 
Aquí hi ha regidors que no han aprovat mai els pressupostos, no es la seva voluntat, permetin 
parlar d’una forma seriosa aquest tema tenint en compte que estem parlant dels pressupostos 
de 2018-2019 i necessiten temps per poder explicar això. 
 
El Sr. Castells diu que els que hem sigut regidors sabem que tenim tot un any per invertir, 
demanem dies per parlar-ho; per la seva part vol analitzar les partides de Cultura, Serveis 
socials, ho ha de parlar i demana aquests 15 dies. No poden fer un brindis al sol i entén que és 
necessari aprovar el pressupost, però necessiten més temps. 
 
La Sra. Úbeda diu que per fer determinades inversions, d’acord amb els finançaments que 
estan previstos al pla d’inversions, es poden generar ingressos de les subvencions al 
pressupost prorrogat i es poden tirar endavant; hi ha molts ajuntaments que no tenen majories i 
funcionen un temps amb el pressupost prorrogat; per evitar un vot en contra proposa que 
s’estableixi una data per parlar-ne. 
 
El Sr. Alcalde diu que els entén, ell ha estat molts anys regidor a l’oposició i havia de venir a 
mirar els assumptes a l’ajuntament i sol·licitar les copies que necessitava. 
 
És cert que el pressupost és un tema que mereix temps però justament ha fet un recull de les 
trobades, converses i correos electrònics mantinguts amb la Sra. Úbeda o companys de grup 
sobre el pressupost: 
 
7/12 Reunió anul·lada a peticio de SdeC per parlar de plec de residus 
 
11/12 Reunió per parlar del Plec de Residus i Neteja Viària, prèviament s’envia documentació. 
Es trasllada la intenció de fer reunió per parlar de pressupost 
 
18/12 Reunió sobre pressupost. S’explica inversions que es volen fer i com finançar-les. Des de 
SdeC informen que per ells és bàsic projecte Avinguda Centenari (1 milió i mig d’euros) i venda 
terreny sol públic vivenda social. Es va explicar que no teníem partida concreta i es va estimar 
pressupost d’ingressos i despeses amb la mateixa quantia. 
S’inicien tràmits amb Endesa per actualitzar preu soterrament línia i amb DIBA sobre preu dels 
terrenys. 
 
11/01 Trucada telefònica on parlem de licitació residus i pressupost. SdeC demana revisar 
plecs neteja per incorporar freqüència el que comporta recalcular les estimacions econòmiques. 
Això fa desistir portar l’assumpte al Ple del 22 per manca de temps. Pressupost continuem 
negociant per incorporar 2 actuacions 
 
18/01 Es passa documentació residus. Compromís que l’endemà tenen documents Pressupost 
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19/01 En mà s’entrega a la Sra. Alsina documents pressupost: Ingressos, despeses, 
inversions… Incorporant peticions de SdeC 
 
23/01 S’envien els mateixos documents amb arxius electrònics 
 
24/01 S’envia un nou d’estat d’execució a la data que es demana per SdeC 
 
25/01 i 26/01 es pregunta per ell mateix si hi ha retorn i m’ofereixo per qualsevol aclariment.  
 
26/01 S’envia tot l’expedient 
 
Per tant, -continua el Sr. Alcalde,- la despesa corrent la tenen des del 18 de desembre i recorda 
que ell quan era a la oposició, i estava sol en el grup, li donaven una setmana per estudiar els 
pressupostos i ho havia de mirar amb visió de globalitat i ho feia així per que la voluntat era tirar 
endavant. 
 
Del 23 dal 26 de gener ell mateix ha trucat a la Sra. Úbeda sense tenir retorn i ara li demanen 
que ho deixi sobre la taula per que no han tingut temps; son cinc regidors, es poden organitzar i 
no es ell qui ha de dir com; no es creu que aquesta proposta no sigui una estratègia dilatòria. 
 
Altrament demana el Sr. Alcalde que llegeixin l’article que vostès mateixos han publicat a la 
darrera revista: 
 
Tot seguit el Sr. Alcalde dona lectura a l’article publicat pels Socialistes de Collbató i que es 
transcriu literalment: 
 
“Entrem en un any en què hi ha molts temes polítics per resoldre. Afortunadament poder tenir 
pressupostos per al 2018 hauria de ser fàcil i no serà per nosaltres que no es puguin aprovar. 
Entenem que aquests pressupostos han d’incloure unes quantes coses importants comés que 
s’arregli l’Avinguda del Centenari, soterrant la línia elèctrica, asafaltant i posant un carril bici 
més segur. També l’Ajuntament s’haurà de plantejar les obres del Bosc del Missé, fent una 
bona proposta als veïns de cofinançament. Ara és un bon moment per que l’Ajuntament 
obtingui diners de manera fàcil i pràcticament sense cost,però ha s’estar convençut i apostar 
per fer-ho, sense por. 
També volem que es posi en marxa la venda o lloguer dels terrenys municipals per la 
construcció de vivendes. Tots els joves estan marxant a municipis veïns perquè aquí no hi ha 
vivenda assequible per ells. L’Ajuntament pot actuar directament en resoldre aquesta situació. 
Ens agradaria molt veure que tenir un ambulatori és una realitat. També volem que aquest 
pressupost contempli una millora en l’organització municipal, redistribuint el sobrant de diners 
que l’Alcalde va pagar a la figura de la directora de serveis (que ja no hi és perquè no ha 
funcionat) entre el personal que amb raó reivindica la revisió del seu lloc de treball. Cal tornar a 
tenir un arquitecte tota la jornada i un serveis jurídics que funcionin. També és necessari que es 
posin a treballar en la nova web i  no hi ha manera que surti. 
Per últim creiem que aquest pressupost hauria de garantir que el poble torni a estar net i que 
algú se n’ocupi de cuidar-lo. 
Si el pressupost contempla aquestes actuacions, nosaltres no ens hi oposarem.” 

 
Finalitza el Sr. Alcalde dient que son molt coherents, vostès han posat aquestes condicions 
davant del poble. 
 
La Sra. Alsina diu que a la reunió del dia 11 es va demanar el tema de les freqüències de 
neteja i que aquest era un tema important; el Sr. Alcalde va dir que s’havia de demanar 
pressupostos i això significava traslladar els assumptes a un ple posterior.  
 
El Sr. Alcalde pregunta si se li va dir que aquesta fos una línia vermella, al que la Sra. Alsina 
respon que no. 
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Continua la Sra. Alsina dient que el dia 18 en la visita a les coves, el Sr. Alcalde li va donar els 
pressupostos i va dir que no eren els definitius. 
 
El Sr. Alcalde respon que hi havia el tema dels pressupostos de la neteja que vostès havien 
proposat, era un document de treball. 
 
Finalitza la Sra. Alsina dient que necessiten més temps per treballar el pressupost; el Sr. 
Alcalde era sol quan era a la oposició però ells son cinc regidors i els temes es consulten, es 
debaten i es consensuen. 
 
La Sra. Úbeda diu al Sr. Alcalde que si vostè s’ho mirava globalment, era la seva manera de 
treballar, nosaltres treballem en detall de partides. Altrament, no ha qüestionat les inversions; el 
que no pot admetre és que les dues inversions més importants es condicionin a la venda del 
patrimoni públic del sol, perquè és una trampa; per altra banda, tenen dubtes que els ingressos 
del patrimoni públic del sol es puguin destinar a aquestes inversions, per això demanaran un 
informe a secretaria i a l’arquitecte sobre el destí que s’ha de donar a aquests recursos. 
 
El Sr. Alcalde diu que amb la informació que teníem el que s’ha fet és, a manca de 
determinació de la quantia, una estimació dels imports que es consideren raonables. 
 
La Sra. Úbeda diu que la xifra que es proposa finançar amb venda de patrimoni es busquen 
mitjançant un préstec, per exemple, ho veurien bé però no es planteja així. Vol que aquesta 
obra es faci i demana que es financi amb altres recursos que no provinguin de la venda de 
patrimoni, i si es ven el patrimoni ja veurem amb què es pot gastar. 
 
El Sr. Martín diu que estem parlant dels pressupostos, els varen donar la primera informació a 
mitjans de desembre; no sap si s’han de discutir durant dos mesos, en tot cas, es pot escoltar 
la proposta d’ajornament. Creu que haurien d’aprofitar la bona voluntat de l’oposició i pel fet 
que no s’aprovi el pressupost fins d’aquí 15 dies, no passa res. 
 
El Sr. Serra diu que entén que s’està proposant deixar aquest tema sobre la taula dues, tres o 
quatre setmanes per fer observacions sobre el pressupost. Entén a l’oposició perfectament ja 
que ell ha rebut la informació fa cinc dies. 
 
Han parlat de diàleg i s’ha debatut els pressupostos amb una part de la oposició però aquest 
regidor no ha estat convocat a cap reunió. Abans d’entrar a debatre continguts creu que cal 
tenir en compte aquesta qüestió i deixar el tema sobre la taula. 
 
Entén el Sr. Serra que les inversions son importants i necessàries, convindria que se’n parlés 
en una reunió informativa ja que si els socialistes no han tingut temps de parlar-ne, ell menys 
d’estudiar-ho. 
 
La Sra. Úbeda diu que de fet, revisant les inversions, dels 2 milions i pico que hi ha previstos, 
només 200.000 necessiten dotació del pressupost; poden generar amb les subvencions que 
tenen concedides. Saben que el fet de no tenir ara el pressupost no atura les inversions del 
municipi, demà mateix pot incorporar inversions al pressupost prorrogat. 
 
El Sr. Alcalde respon que no hi ha defecte de forma ni manca informació als regidors. 
 
El Sr. Serra respon que depèn,no és el seu cas. 
 
El Sr. Alcalde diu que ell parla amb els grups polítics del ple. 
 
Respecte del grup dels socialistes, el Sr. Alcalde considera que han tingut molt temps; no vol 
entrar en com gestionen les seves reunions i els grans temes del pressupost han estat parlats. 
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Insisteix que ell era sol, vostès son cinc; les partides son les mateixes de fa deu anys; no han 
canviat tant, no sap què volen. 
Continua el Sr. Alcalde dient que sabem que el Sr. Serra és aquí per no aprovar les coses; no 
aprova ni les actes.  
Han tingut temps, aquesta estratègia és dilatòria per que no hi ha tants canvis en aquest 
pressupost. Hem llegit el seu article, tots els temes que plantegen estan justificats i incorporats, 
a veure com ho explicaran al poble. 
 
La Sra. Úbeda diu que vostè és un alcalde de passadissos. 
 
La Sra. Casanovas intervé i diu que la Sra Úbeda no ha de dir a l’alcalde com ha de ser ni com 
ha d’actuar, li sembla que ha fet una afirmació que és una falta de respecte. 
 
La Sra. Úbeda diu que no pot ser que tot es faci corrents, necessiten més temps i saben que 
han donat suport a un munt de temes com el que vindrà ara tot seguit. Demana al Sr. Alcalde 
que convoqui una reunió i parlem de pressupostos. 
 
El Sr. Alcalde diu que des de l’11 de desembre que estem parlant de pressupostos. 
 
La Sra. Úbeda diu que no han tingut els definitius fins el 22. 
 
El Sr. Alcalde respon que no és veritat. I el que li fa agafar desconfiança respecte la proposta 
és la deslleialtat que ha vist quan han parlat del pressupost. 
 
La Sra. Úbeda diu que el Sr. alcalde té dedicació exclusiva,els altres treballem. 
 
El Sr. Estradé diu que amb aquests pressupostos es poden tirar endavant motes coses que son 
importants. 
 
La Sra. Úbeda diu que sí que es poden fer, de fet, hi ha altres Ajuntaments que ho estan fent.  
 
El Sr. Estradé diu que hi ha un munt d’accions que la gent està esperant fa un any, com ara les 
reivindicacions dels veïns de la fumada i com aquest exemple en pot donar un munt. A part de 
les inversions, hi ha altres conceptes del pressupost que son petites coses que pengen dels 
pressupostos. 
 
La Sra. Alsina diu que volen parlar de les coses grans i de les petites. 
 
El Sr. Martín diu que si és tan important tenir els pressupostos, per que no es parlen fins a 
octubre?. 
 
El Sr. Alcalde respon que hi ha motes coses que arriben quan arriben. Si tenen temes concrets 
de partides, les poden plantejar respecte una area concreta, per exemple.  
Recorda a la Sra. Übeda que  ella li va dir que havia revisat els ingressos i no havia vist res que 
no fos raonable. 
 
El Sr. Alcalde diu que per aquesta via, demà li poden demanar de canviar-ho tot. 
 
El sr. Martín respon que cadascú pot pensar el que vulgui. 
 
El Sr. Valls recorda que ha dit que poden aprovar els pressupostos, demana que fem política, 
en molts llocs s’està demanant diàleg i es fa. Vostès han perdut la majoria, si no estiguessin en 
minoria ho aprovarien i ja està, l’únic que demanen és mes temps i que es confiï en això. 
 
La Sra. Úbeda diu que amb el recorregut que porten i els emes que han donat suport quan 
s’han parlat, no pot dir que és una maniobra de dilació per que el Sr. Alcalde sap que amb 
diàleg o s’aprovaran o s’abstindran. 
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El Sr. Alcalde diu que fins dilluns creia que hi havia prous elements per tenir una votació 
d’abstenció, no li han traslladat cap proposta per incorporar. 
I si parlem de diàleg li recorda que es va modificar un assumpte del pressupost per que li varen 
demanar un canvi. 
 
El Sr. Estradé diu que es difícil parlar-ho per que quan l’alcalde els va al darrere demanant 
parlar i no hi ha retorn i espera la vostra trucada ahir amb el ple convocat, i no es truca, doncs 
dificulta la gestió. 
 
El Sr. Serra diu que s’hauria de votar deixar el tema sobre la taula, al que el Sr. Alcalde 
pregunta a la Sra. Úbeda ella què diu i no li dona resposta. 
 
Sotmesa a votació la proposta és desestimada a l’obtenir 5 vots a favor d’ERC-AM, GIC-Fem 
Collbató-E, PdeCat i 6 vots en contra: 5 de SdeC-CP i un del Sr. Jordi Serra. 
  
 
3.- Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació de serveis, subjecte a regulació 
harmonitzada, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, 
diversos criteris d’adjudicació, del servei de recollida de residus municipals en la 
modalitat Porta a Porta i neteja viària i convocatòria de licitació. 
 
Atès que en data 1 de febrer de 2017 l’Alcalde va determinar la necessitat de realitzar la 
contractació del servei de recollida de residus municipals en la modalitat de porta a porta, així 
com la neteja viària del municipi de Collbató, d’acord amb les seves competències establertes 
als articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; els 
articles 66 i 67 del 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; la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls 
contaminants; i el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, que aprova el text refós de la Llei 
reguladora dels residus, així com la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les 
infraestructures de gestió de residus i dels cànons sobre la disposició de rebuig dels residus. 
 
Aquestes prestacions, fins a dia d’avui, han estat objecte de dos contractes de serveis: 
 
-Contracte de serveis de recollida i transport de les fraccions orgànica i rebuig dels residus 
municipals pel sistema porta a porta (Exp. núm. 35/2010), prorrogat (Exp. núm. 62/2016). 
 
-Contracte de serveis de la neteja viària del municipi de Collbató (Exp. núm. 7/2012), prorrogat 
(Exp. núm. 65/2016). 
 
Atès que es va procedir a la licitació per un nou contracte de serveis de neteja viària (Exp. núm. 
12/2016), el qual va quedar desert per no presentar-se cap oferta. 
 
Atès que l’Ajuntament es va plantejar introduir millores en els dos serveis i implicar a la 
ciutadania en el seu procés de definició, aprovant la Junta de Govern Local de data 13 de 
febrer de 2017 el desenvolupament d’un procés de participació per a la definició dels serveis de 
recollida selectiva de residus i neteja viària, que va acabar el dia 30 de juny de 2017. 
 
Atès que, pels antecedents que consten a l’Ajuntament, entre ambdós serveis hi ha mitjans 
humans, mitjans materials i mitjans de logística en comú, fet que comporta poder licitar ambdós 
serveis en un sol contracte de serveis. 
 
Vist l’informe de la Tècnica de Medi Ambient de data 15 de setembre de 2017, pel qual es 
descriu la dimensió del contracte a licitar. 
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Vist que en data 20 de setembre de 2017, l’Alcalde va emetre una provisió per la qual s’iniciava 
l’expedient per a la contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la 
contractació proposada. 
 
Vist que en data 14 de novembre de 2017 la Secretària-Interventora ha emès informe respecte 
la legislació aplicable, el procediment a seguir, l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el 
contracte, i la disposició de crèdit suficient per fer front a la despesa en el pressupost. 
 
Vist l’informe jurídic emès en relació amb l’expedient de contractació i amb el contingut del plec 
de clàusules administratives particulars. 
 
Atès que aquest contracte administratiu, per les seves prestacions, per les seves 
característiques, pel seu objecte, i per la seva quantia, esdevindrà un contracte subjecte a 
regulació harmonitzada, d’acord amb l’article 13.1 i l’article 16 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic 
(TRLCSP), i l’article 4 de la Directiva 2014/24/UE, i s’estima que el procediment més adequat 
per a la seva adjudicació és el procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, 
diversos criteris d’adjudicació. 
 
Vist que s’han redactat i s’han incorporat a l’expedient el Plec de Prescripcions Tècniques 
(PPT) i el Plec de clàusules administratives particulars (PCAP), que han de regir el contracte. 
 
 
Examinada la documentació que consta en l’expedient, i vist l’informe de Secretaria-
Intervenció, d’acord amb allò que estableix la Disposició addicional segona i l’article 110 del 
TRLCSP, es proposa al Ple municipal l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de serveis, subjecte a regulació harmonitzada, 
mitjançant el procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris 
d’adjudicació, pel servei de recollida de residus municipals en la modalitat Porta a Porta i neteja 
viària, convocant la seva licitació, per un període de quatre anys, més una previsió dos anys de 
pròrroga. 
 
Segon.- Disposar de la quantia corresponent a la totalitat del contracte de DOS MILIONS 
CINC-CENTS QUARANTA-SIS MIL CINC-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-
SET CÈNTIMS (2.546.588,87 euros), IVA exclòs, de la partida pressupostària 100.1621.22602 
del pressupost. 
 
Tercer.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions 
tècniques que regiran el contracte de serveis de recollida de residus municipals en la modalitat 
Porta a Porta i neteja viària, subjecte a regulació harmonitzada, per procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació. 
 
Quart.- Publicar al Diari Oficial de la Unió Europea, en el Butlletí Oficial de l’Estat, en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el 
Perfil del Contractant, anunci de licitació per tal que, en un termini de cinquanta-dos dies 
naturals (52 dies naturals) comptats des de la data d’enviament de l’anunci del contracte a la 
Comissió Europea per a la seva publicació al DOUE, les empreses interessades puguin 
presentar les proposicions que estimin oportunes. 
 
Cinquè.- Publicar el Plec de clàusules particulars i el Plec de prescripcions tècniques de la 
contractació al Perfil del Contractant a partir de la data de publicació de l’anunci al Diari Oficial 
de la Unió Europea, i a la pàgina web de l’Ajuntament. 
 
Sisè.- Publicar qualsevol modificació de la composició de la Mesa de Contractació en el Perfil 
del Contractant que consta en el Plec de clàusules administratives particulars, amb una 
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antelació mínima de set dies respecte l’acte que s’hagi de celebrar per la qualificació de la 
documentació administrativa d’acord amb l’article 146 del TRLCSP. 
 
El Sr. Alcalde explica que ens trobem davant l’aprovació de la licitació del contracte de recollida 
de residus PaP i neteja viària. Fins ara aquests dos serveis es realitzaven des de dos 
contractes diferents. L’experiència assolida en aquests anys i el fet que al 2016 quedés desert 
la licitació del contracte de neteja viària, va portar replantejar la situació i dissenyar un sol 
contracte pels dos serveis. 
 
Aquest contracte suposarà el de major import que tindrà aquest Ajuntament. El repte és 
aconseguir un millor servei de neteja i un òptim en la recollida de residus PaP. 
 
Estem davant d’una licitació que ha anat acompanyada per un procés de participació 
ciutadana. Des de la comissió de residus es van plantejar diversos escenaris de millora de 
l’actual servei de recollida de residus, partint que els escenaris havien de ser econòmicament 
similars i suposessin una avanç en el servei, mai mirar enrere sinó cap endavant. 
 
En aquest procés de debat, de deliberació van ser sempre acompanyats per l’assessorament 
tècnic, tant de la tècnica municipal de medi ambient, com de l’empresa que va dissenyar el 
procés de participació ciutadana. 
 
Es va considerar que atès la magnitud del contracte, la importància que suposava de cara a la 
població aquesta evolució, era una bona oportunitat per crear un procés de participació 
ciutadana on els veïns i veïnes poguessin optar entres les diverses opcions sorgides de la 
comissió de residus. 
 
A l’aposta per una millora en la recollida de residus a Collbató s’hi sumava una aposta pionera 
en participació ciutadana al nostre poble mitjançant una votació directa. Finalment, amb la 
participació de més d’un 15% de les llars, xifra que si la comparem amb amb processos 
participatius en d’altres municipis, es pot considerar molt positiva, van optar per un model que 
avança cap a la recollida PaP de totes les fraccions. El que suposa un canvi evident al que 
havíem tingut fins ara. 
 
Paral·lelament es van dur a terme rutes amb els veïns, amb les associacions de veïns de tot 
Collbató, per detectar elements per tal de dissenyar el nou servei de neteja viària. 
 
Després de la redacció dels plecs administratius i tècnics es van presentar al grup de 
Socialistes de Collbató i s’ha recollit una proposta de millora en les freqüències de neteja viària 
pels carrers del poble. 
 
Fruït d’aquests resultats tenim la licitació de neteja viària i recollida de residus porta a porta 
avui aquí, preparada per sotmetre’s a votació del ple i iniciar el seu camí. 
 
No volia acabar sense fer un profund agraïment als veïns que han participat des de la Comissió 
de Residus en el debat, en la deliberació, en l’acompanyament, en la presentació a la població 
de les diverses propostes… Crec que és bo que en un municipi la població s’impliqui i participi 
activament, i ens heu demostrat que és possible. 
 
També com no felicitar als tècnics municipals per haver tirat endavant aquest expedient, a 
l’assessora jurídica, a la secretària municipal… i especialment a la tècnica de medi ambient per 
l’empenta i la il·lusió que ha demostrat per fer possible aquest projecte. I com no a la gent 
d’Entorna3 per haver-nos acompanyat en aquest procés de debat i sensibilització a la població. 
 
Ens hauria agradat poder aprovar abans aquest nou contracte, però a vegades per molt que 
correm no ho fem millor, i conscients de la seva importància i la seva magnitud s’ha esperat a 
tenir el fruit en el seu punt de maduresa per poder-ho aprovar. 
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La Sra. Úbeda agraeix la tasca tècnica, veïnal i política i estan convençuts que la proposta es 
una millora pel municipi. 
La Sra Úbeda diu  que és un contracte que es sotmet a publicitat al Diari Oficial de la Unió 
Europea i esta vinculat a un tema de subrogació de treballadors i pregunta si les persones que 
es subroguen son les de les dues empreses que actualment presten el servei, al que se li 
respon que si. 
 
Per altra banda, diu que quan es preveuen modificacions de contracte, cal fer un estudi 
econòmic de les repercussions que aquestes modificacions poden suposar en el conjunt de la 
despesa prevista, i a l’expedient no ho ha trobat quantificat. 
 
S’aclareix que respecte de serveis extraordinaris que puguin ser necessaris i que no estiguin 
contemplats en el plec, es preveu que caldrà sol.licitar pressupost.  
 
La Sra. Alsina pregunta sobre els ajustos que es preveu que es puguin produir en el primer any 
d’execució del contracte.  
 
La secretaria respon que els ajustos per la prestació del servei, el plec regula que no poden 
alterar la quantia total prevista, en tot cas serien ajustos en mes o menys però que es 
compensen entre sí. 
 
El Sr. Serra dona lectura a la seva intervenció i diu: 
  
Aquesta és una proposta que es va començar a treballar quan jo era regidor de Medi Ambient i 
que jo mateix vaig portar a la Comissió de Residus. Per tant, he de dir que coincideixo en el 
fons de la proposta: avançar en la gestió dels residus per millorar la qualitat del nostre entorn, i 
que personalment m’estimo aquest projecte tant com el que més. 
  
Tanmateix, la proposta que ens arriba al ple té un greu defecte de forma i de fons: no ha seguit 
els processos de participació ciutadana que estableix la pròpia normativa municipal. Com 
vostès saben o haurien de saber, una proposta amb aquest contingut i aquesta envergadura ha 
de ser consultada, preceptivament, al Consell Municipal de Medi Ambient, que ha d’emetre el 
dictamen corresponent. Així ho determinen els Estatuts del CMMA en els articles 3.2, 3.3, 4.e), 
16.a), 19.9 i 19.10. Cal recordar que es tracta d’una actuació que fa referència a les línies 
estratègiques del Pla d’Acció Ambiental de Collbató: 
  
PAA 
2. Estructuració de l’espai urbà. 
2.1.3.- Diferenciació de la taxa de residus segons el tipus d’urbanisme dominant. 
  
4.- Reducció de l’ús dels recursos naturals a Collbató 
4.6.- Prioritzar la minimització i la valorització de residus 
4.6.4.- Continuar amb les campanyes per promoure la recollida selectiva de les deixalles a tots 
els sectors de la població implicats. 
  
El procés de participació ciutadana que s’ha seguit, consistent a obrir un període de votació 
entre la ciutadania, és correcte com a eina complementària, però no pot substituir els 
mecanismes de participació ja establerts i reglamentats per acord del ple. En aquest cas, ni tan 
sols consten a l’expedient les actes de les reunions de la Comissió de Residus en què s’ha 
tractat el tema.  
  
Com a qüestió secundària, en els criteris d’adjudicació del PCAP no s’emfasitzen prou les 
clàusules socials, que es limiten a valorar la contractació de persones amb discapacitat més 
enllà de l’obligació legal i la de persones en risc d’exclusió social. No és té en compte, però, el 
carácter social de l’empresa o el seu compromís amb l’entorn i el medi ambient. 
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Per aquests motius, el meu vot ha de ser negatiu. No pel fons de la proposta, sinó perquè no 
s’han seguit els procediments de participació ciutadana adequats ni s’ha tingut prou en 
consideració el valor de l’economia social. 
 
El sr. Alcalde diu que no li sorprèn el vot negatiu del Sr. Serra ni l’amenaça sobre la manca de 
compliment de la participació ciutadana; troba fort el que ha dit per que si s’ha tardat més és 
perquè la seva idea va ser un fracàs. El consell de Medi Ambient ha estat informat 
contínuament i no diguem la Comissió de residus, no ho posi en dubte.  
 
Demana el Sr. Alcalde que tingui un mínim d’interès global i posi en valor el que s’ha fet sense 
posar en dubte el treball realitzat. 
 
El Sr. Serra respon que el Sr. Alcalde creu que pot portar al ple un tema sense els requisits 
legals. 
 
El Sr. Alcalde diu que té les actes dels consells. 
 
El Sr. Serra demana al Sr. Alcalde que es limiti a complir la normativa; les actes no hi son i a 
l’expedient no hi diu res. 
 
El Sr. Alcalde respon que al final el problema és que l’expedient no esta fet pel Sr. Serra i no li 
diu com a regidor de l’àrea, esta treballat amb la comissió, el que passa és que és un rancuniós 
i li dol no haver-ho presentat el Sr. Serra al Ple. 
Afegeix el Sr. Alcalde que el regidor no té un punt d’empatia ni vol reconèixer la tasca feta per 
la comissió que hi ha deixat hores de treball. 
 
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 1 vot en contra del Sr. Jordi Serra. 
 
 
4.- Donar compte dimissió presentada pel Regidor Sr. Josep Maria Martín Jorge 
 
El Sr. Alcalde assabenta que avui ha entrat per registre la dimissió del regidor Sr. Josep Maria 
Martín Jorge, a qui dona la paraula. 
 
El Sr. Martín adreça als Srs. Regidors i públic assistent les següents paraules:  
 
La meva vocació de servei, em va portar a la política municipal, i per a poder-la exercir, em vaig 
unir al grup dels socialistes de Collbató. 
 
Vaig trobar-me un grup de persones honestes i amb ganes de treballar per el nostre poble, 
justament el que estava cercant. En les darreres eleccions municipals, vaig tenir l’honor de ser 
elegit per els meus conciutadans com a Regidor, un dels cinc que van obtenir Acta en el grup 
dels S. de C. 
 
Durant aquest temps, mai no m’he sentit pressionat a l’hora de prendre decisions, quan 
afectava a votacions del Ple. Però, ja fa massa temps, que em sento, cada cop més en 
desacord, amb el pensament de la Direcció del Partit, sobre tot quan es tracta d’assumptes que 
afecten o poden afectar al meu país. Sempre he cregut que els sentiments no poden ser dirigits 
des de fora, ningú m’ha de dir si puc o no desitjar el que jo cregui que és el millor per 
Catalunya, no és incompatible ser socialista i independentista.  
 
Els darrers esdeveniments, la brutal intervenció policial contra els meus conciutadans, per 
haver comès el delicte de voler decidir el nostre futur votant. Els pactes amb partits com el PP, 
o Ciutadans, que han provocat l’aplicació de l’article 155, o la incompareixença del ministre de 
l’interior per a explicar les relacions del CNI amb l’Iman de Ripoll, de trist record, etc..., etc..., 
fan que ja no em senti còmode ni tampoc identificat, a l’aixopluc del PSC. 
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Les diferències de pensament, han anat augmentant dia darrera dia, hi ha ciutadans en presó 
―preventiva‖, segons el meu parer, injustament,  i el meu Partit ho justifica.... per tot això, i més, 
he decidit dimitir com a Regidor. 
 
Vull agrair, en primer lloc a la meva dona, el seu recolzament. Als meus companys de grup, el 
seu ajut i comprensió. A tot el consistori, en general, la bona convivència, malgrat la 
discrepància política; al cap i a la fi ens uneix el mateix objectiu: la millora del nostre poble. Hi 
ha persones aquí amb les que, abans, no havia intercanviat cap paraula, ara, després d’aquest 
mesos, la meva valoració personal ha millorat molt positivament.  
 
Si m’ho permeteu, us donaré un consell, que al mateix temps és un desig: que el nostre poble i 
la seva gent siguin sempre el més important per tots vosaltres, per sobre d’ideologies o Partits, 
tots guanyarem.  
 
Resto a la vostra disposició, per si, en algun moment, creieu que puc ser d’utilitat per el poble.  
  
Moltes gràcies a tots!  
 
 
La Sra. Úbeda agraeix al Sr. Martín la feina feta, sempre al costat dels companys i entén 
perfectament el seu sentiment i comparteix coses que ha dit i que motiven la seva renúncia. Al 
grup dels Socialistes tothom és lliure de prendre les seves decisions. Moltes gràcies. 
 
El Sr. Estradé agraeix i felicita la manera en què ha explicat les seves motivacions. Entén i 
compren que no és una decisió fàcil. 
 
El Sr. Alcalde es suma en tot el que s’ha manifestat; no recorda que mai un regidor per 
qüestions de principis deixés la regidoria; és una decisió gens fàcil i li admira la valentia, la 
coherència i sobretot a la seva persona per que ens hem entès malgrat les discrepàncies; hem 
parlat de moltes coses i perdre un regidor independentista, doncs també dol; fins ara érem 10, 
ara serem 9. Moltes gràcies pel teu treball, de tots aprenem i ens has donat una lliçó. 
 
La Sra. Casanovas li diu les teves paraules t’honoren com a persona i com a polític; has estat 
un home d’una honestedat política admirable i agafo les teves paraules; no et retiris del tot, per 
nosaltres aquest gest d’honestedat t’honora, segueix així. 
 
El Sr. Serra li diu aquesta legislatura he trobat en tu aquests valors de diàleg, servei i és 
admirable la capacitat per posar per davant de tot la integritat personal i la coherència. Moltes 
gràcies pel treball realitzat. 
 
I, sense mes assumptes a tractar, essent les 21:15 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. 


