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SESSIO ORDINARIA DE PLE 1ª Convocatòria 

 

Data: 16 de juliol 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. Salvador Valls Cuello (SdeC-CP) 

Sr. Oriol Castells Parera (SdeC-CP)    

Sra. Emilia Rabadán Salgado (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.- Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de ple celebrada el dia 20 

de juny de 2018. 

2.- Donar compte acords Junta de Govern Local 
3.- Donar compte Decrets d’alcaldia. 
4.- Donar compte aprovació definitiva 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. 
5.- Proposta de modificació de l’Ordenança fiscal numero 5, Reguladora de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i obres. 
6.- Proposta d’aprovació de la xifra de població a data 1 de gener de 2018. 
7.- Proposta de resolució de la petició presentada pel Sr. Mario Ribas Grilló i Sra. Mª 
Àngels Sellés Pons, en sol·licitud de col·laboració per la realització de les obres de 
rehabilitació de l’habitatge situat al Carrer Amadeu Vives numero 5 de Collbató. 
8.- Moció conjunta que presenten els Grups Municipals d’ERC-AM, GIC-FEM COLLBATÓ-
E, PdeCAT i SdeC-CP, de rebuig al pla de treball del Ministerio de Fomento de Reforma 
de l’A2. 
9.- 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 de l’acta de la sessió extraordinària de ple celebrada el dia 20 

de juny de 2018. 

 

El Sr. Alcalde pregunta si algun regidor ha de formular observacions o esmenes a l’acta 

redactada corresponent al tractat en el ple extraordinari de data 20 de juny de 2018. 

 

Al no formular-se cap observació, es sotmet a votació essent aprovada per unanimitat dels 

assistents a aquella sessió. 

 

 
2.- Donar compte acords Junta de Govern Local 
 
Es dona compte dels acords emesos per la Junta de Govern Local que s’indiquen: 
 
Acord adoptat en Junta de Govern Local de data 25 de juny de 2018 
 
 

“Aprovació de la contractació del personal laboral vinculat als Plans d’Ocupació 2018.  
 
Antecedents 
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 24 d’abril de 2018, va aprovar la 
convocatòria i les bases reguladores per a la contractació de personal laboral temporal vinculat 
als Plans d’Ocupació del programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2019, en 
el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2018, de les següents característiques: 
 

- 1 auxiliar de suport logístic, amb jornada de 20 hores/setmana a realitzar en horari 
de matí, tarda o nit de dilluns a diumenge i segons necessitats del servei, amb una 
retribució de 533,34 € mensuals, més la part proporcional de pagues extres. 
   

- 1 oficial de 2a de deixalleria i brigada, amb jornada complerta, en horari de dilluns a 
diumenge segons necessitats del servei, amb una retribució de 1.100,00 € mensuals, 
més la part proporcional de pagues extres. 

 
- 1 auxiliar administratiu per al Casal, amb jornada complerta, en horari de dilluns a 

diumenge, matí o tarda, amb una retribució de 1.000,00 € mensuals, més la part 
proporcional de pagues extres. 

 
Finalitzat el procés selectiu amb la qualificació de tots els aspirants, el comitè avaluador de 
cada categoria presenta proposta de contractació al departament de recursos humans, 
proposant els següents aspirants els quals han quedat en primer lloc: 
 

- Auxiliar de suport logístic:  Sandra Arolas Farre 
- Oficial de 2a de deixalleria i brigada:  José Maria Aranda Vives  
- Auxiliar administratiu per al Casal:  Maria Carmen Zuriaga Baixauli 

 
En seguiment de les bases del programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-
2018, les contractacions seran per un període mínim de tres mesos i hauran de finalitzar, com a 
màxim, en data 31 de desembre de 2018. 
 
Fonaments de Dret 
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1. Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 23 de febrer de 2017, 

d’aprovació del “Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2019” en el 
marc del pla “Xarxa de governs Locals 2016-2019”. 
 

2. Bases reguladores per ala contractació de personal laboral temporal vinculats als Plans 
d’Ocupació aprovades en JGL de 24 d’abril de 2018. 
 

3. Decret d’Alcaldia 74/2015 sobre delegació de competències atribuïdes a l’Alcaldia en favor 
de la Junta de Govern Local segons art. 21 i 23 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local. 
 

Atès l’anteriorment exposat: 
 
 
La Junta de Govern Local adoptà els següents acords: 
 
Primer: Aprovar les llistes definitives dels aspirants als diferents llocs de treball segons es 
desprèn de les actes signades pels comitès avaluadors: 
 

 
Auxiliar de suport logístic 

FINAL NIF REFERÈNCIA 
PUNTUACIÓ 

TOTAL 

033P SAF 13,80 

215S JJA 8,45 

 
 

Oficial 2º deixalleria i brigada 

FINAL NIF REFERÈNCIA 
PUNTUACIÓ 

TOTAL 

583S JMAV 18,00 

647A CMCF 12,30 

418J JMBG 11,00 

632T JMFU 10,20 

 
 
Auxiliar administratiu per al Casal 

FINAL NIF REFERÈNCIA 
PUNTUACIÓ 

TOTAL 

535P MCZB 19,70 

762V EGF 17,70 

033P SAF 14,30 

468K RAG 13,85 

 
 
Segon: Aprovar la contractació en règim de dret laboral, als/les següents candidats/es amb les 
característiques contractuals que s’especifiquen: 
 
 

- Auxiliar de suport logístic 
Sra. Sandra Arolas Farre amb NIF  *****033P 
Contracte:  Obra o servei determinat 
Jornada:  20 hores/setmana 
Horari: matí, tarda o nit de dilluns a diumenge i segons necessitats del servei* 
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Durada del contracte:  De l’1 de setembre de 2018 al 31 de desembre de 2018 
Sou brut mensual:  533,34 € més pagues extres pel mateix import. 
Vacances:  S’hauran de gaudir abans de finalitzar el contracte 
 
 

- Oficial de segona de deixalleria i brigada 
Sr. José Maria Aranda Vives amb NIF  *****583S 
Contracte:  Obra o servei determinat 
Jornada:  37,5 hores/setmana  
Horari: De dilluns a diumenge i segons necessitats del servei* 
Durada del contracte:  De l’1 de juliol de 2018 al 31 de desembre de 2018 
Sou brut mensual:  1.100,00 € més pagues extres pel mateix import. 
Vacances:  S’hauran de gaudir abans de finalitzar el contracte 
 
 

- Auxiliar administratiu 
Sra Maria Carmen Zuriaga Baixauli amb NIF *****535P 
Contracte:  Obra o servei determinat 
Jornada:  37,5 hores/setmana 
Horari: matí o tarda de dilluns a diumenge i segons necessitats del servei* 
Durada del contracte:  De l’1 de juliol de 2018 al 31 de desembre de 2018 
Sou brut mensual:  1.000,00 € més pagues extres pel mateix import. 
Vacances:  S’hauran de gaudir abans de finalitzar el contracte 
 

* respectant la normativa vigent de treball i descansos del personal. 
 
 
Tercer: Indicar que els aspirants contractats hauran de superar un període de prova d’1 mes, 
que si no se supera comportarà l’extinció de la relació laboral.  En el cas que l’aspirant proposat 
no pogués subscriure el contracte de treball dins del termini establert, es formularà proposta de 
contractació a favor del següent aspirant per ordre de puntuació. 
 
Quart: Incloure als aspirants no proposats en un llistat de persones en torn de reserva per 
proveir una possible baixa o retirada de la persona seleccionada, durant el període de vigència 
del pla d’ocupació. 
 
Cinquè: Incorporar al contracte la següent clàusula: 
 
“El present contracte està finançat en tot/part amb càrrec a l’ajut atorgat en el marc del 
“Programa complementari de foment de l’ocupació local  2017-2018, en el si del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019” de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el corresponent règim 
de concertació.”  
 
Sisè:  Notificar aquest acord als interessats, al departament de Cultura i Medi Ambient i a 
l’encarregat de la brigada als efectes escaients. 
 
Setè:  Donar compte al Ple Municipal en la propera sessió que se celebri. 
 
Vuitè: Traslladar aquest acord a la representació del personal laboral de l’Ajuntament de 
Collbató.” 
 
Els Srs. Regidors es donen per assabentats. 
 
3.- Donar compte Decrets d’alcaldia. 
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Es dona compte dels següents Decrets d’alcaldia: 
 
“Decret d’Alcaldia núm. 50/2018 

 

Examinats els documents que integren la liquidació del pressupost municipal únic d’aquest 
Ajuntament, corresponent a l’exercici 2017, amb l’informe de Secretaría-Intervenció de la 
Corporació, en compliment del disposat a l’art. 172.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Resultant que de la liquidació d’ingressos (drets reconeguts pendents de cobrament) i de 
despeses (obligacions reconegudes i liquidables), pendents de l’any anterior, tant de l’exercici 
corrent com de pressupostos tancats, i també d’operacions no pressupostaries que, juntament 
amb el fons líquids de tresoreria a 31 de desembre de l’anualitat, configuren el Romanent de 
Tresoreria de 2017 aquest es positiu per un import de 2.358.483,06 Euros. 
 
El resultat pressupostari ajustat de l’exercici és positiu amb un import de 906.687,04 euros. 
 
L’Estalvi net es de 1.009.444,93 euros i representa el 19,91% dels ingressos corrents. 
 
Vist l’informe de Secretaria-Intervenció emès en data 14 de juny de 2018 que s’adjunta i, de 
conformitat amb el que disposa l’esmentat article 172.3, pel present, 
 
He Resolt: 
 
Primer.- Aprovar la liquidació definitiva del pressupost municipal únic d’aquest Ajuntament 
corresponent a l’exercici 2017, de conformitat amb l’establert a l’art. 93 del R.D. 500/90 i que 
comprèn els següents estats annexes: 
 
Respecte del pressupost de despeses: i per cada partida pressupostaria, els crèdits inicials, les 
seves modificacions i els crèdits definitius; les despeses autoritzades i compromeses; les 
obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments realitzats. 
 
Respecte del pressupost d’ingressos: i per cada concepte, els crèdits inicials, les seves 
modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats així com els recaptats. 
 
També s’incorporen els següents estats: 
 

 Drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de 
desembre. 

 Resultat pressupostari de l’exercici 

 Estat del romanent de crèdit 

 Estat del romanent de tresoreria. 
 
Segon.- Consta a l’expedient administratiu el preceptiu informe emès per aquesta Intervenció 
municipal, d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article 
16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de 
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la 
seva aplicació a les entitats locals -REP-, del qual es desprèn que la liquidació del Pressupost 
General de l’exercici 2017 compleix el principi d’estabilitat pressupostària. 
 
Tercer.-  Enviar còpia de les liquidacions del pressupost a l’Administració de l’Estat i a la 
Comunitat Autònoma. 
 
A Collbató, 18 de juny de 2018.” 
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“Decret d’alcaldia núm. 64/2018 
 
 
Atès el que disposen les Bases d’execució del Pressupost per a l’exercici 2018, en relació als 
articles 47 i 48 del RD 500/90, de 20 d’abril, la DA 16.5 i art 182 del RDL 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’ha procedit a la 
incoació del corresponent expedient de modificació pressupostaria per incorporació de 
romanents de crèdits procedents de l’exercici anterior. 
 
La incorporació correspon a romanents de crèdit que emparen projectes amb ingressos 
afectats d’acord amb la relació que determina el saldo corresponent a la liquidació sota la 
denominació de despeses amb finançament afectat i a crèdits que emparen compromisos de 
despesa de l’exercici anterior a que fa referència l’article 26.2.b) del RD 500/90, de 20 d’abril. 
 
Les inversions que, conforme als estats de liquidació del pressupost de 2017 disposaven de 
finançament afectat i compromisos de despesa són les següents: 
 
 

PROJECTE CONCEPTE 
DESPESA 

TOTAL 
COMPROMISOS 

DE DESPESA  

ROMANENT DE 
TRESORERIA 

AFECTAT 

2/INVER/1 
Redacció Pla Prevenció Residus 7.570,59 609,18 6.961,41 

2/INVER/5 
Inversions Pla Director Aigua Potable 764.728,56 602.978,12 161.750,44 

2/INVER/4 
Obres millora zona industrial 12.876,40 2.876,40 10.000,00 

2/INVER/7 
Inversions en millores equipaments culturals 25.000,00 25.000,00 0,00 

2/INVER/10 
Ampliació pont de Can Dalmases 106.000,00 106.000,00 0,00 

2/INVER/12 
Implantació fracció vegetal 16.601,10 0,00 16.601,10 

Totals 932.776,65 737.463,70 195.312,95 

 

 
Vist el disposat a l’art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals estableix que els crèdits que emparin projectes finançats amb ingressos 
afectats s’han d’incorporar obligatòriament, excepte que es desisteixi total o parcialment 
d’iniciar o continuar la execució de la despesa.  
 
Vist que la base 15 de les d’execució del pressupost estableix que l’aprovació de la 
incorporació de romanents correspon al president i es executiva des del moment en què s’hagi 
adoptat l’acord corresponent. 
 
Tenint en compte que la incorporació de crèdits que es proposa correspon als romanents de 
l’exercici 2017 que es troben afectats i despeses compromeses corresponents a les inversions 
que s’hi descriuen, inversions que es troben en execució a 31 de desembre de 2017.  
 
He resolt, 
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Primer.- Aprovar la incorporació al pressupost de 2018 del romanent de crèdit procedent del 
pressupost de l’exercici 2017 d’acord amb allò que determina l’article 182 del RDL 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 47 i 48 
del RD 500/90, de 20 d’abril per un import total de 932.776,65 euros i que es finançaran de la 
següent manera: 
 
 

PARTIDA CONCEPTE 
DESPESA 

TOTAL 

ROMANENT 
DE 

TRESORERIA 
GENERAL  

ROMANENT DE 
TRESORERIA 

AFECTAT 

100.1720.62902 
Redacció Pla Prevenció Residus 7.570,59 609,18 6.961,41 

300.1610.61918 
Inversions Pla Director Aigua Potable 764.728,56 602.978,12 161.750,44 

600.4313.61921 
Obres millora zona industrial 12.876,40 2.876,40 10.000,00 

600.3360.63204 Inversions en millores equipaments 
culturals-Casinet 25.000,00 25.000,00 0,00 

300.1550.61922 
Ampliació pont de Can Dalmases 106.000,00 106.000,00 0,00 

100.1622.62300 
Implantació fracció vegetal 16.601,10 0,00 16.601,10 

Totals 932.776,65 737.463,70 195.312,95 

 

 

Segon.- Donar compte de la present modificació al Ple de la Corporació, en la propera sessió 
que celebri. 
 
 
A Collbató, 2 de juliol de 2018” 
 
La Sra. Úbeda diu que s’alegra dels resultats que s’havien d’haver produït al mes de març i 
demana quan estarà el Compte General i a què es pensa destinar el superàvit. 
 
El Sr. Alcalde diu que espera tenir-lo abans de l’1 d’octubre i pel que fa al destí del superàvit, hi 
ha un parell de sentències pendents que condicionen la seva disponibilitat; en tot cas, ja es 
decidirà. 
 
La Sra. Úbeda demana que no passi que no passi que s’aprovi el Compte General fora de 
termini i sol.licita que aquest exercici no passi com al 2016. 
 
El Sr. Alcalde respon que així es previst fer-ho. 
 
Els Srs. Regidors es donen per assabentats. 
 
 
4.- Donar compte aprovació definitiva 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. 
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Es dona compte als Srs. Regidors que, mitjançant escrit rebut del Departament de Territori i 
Sostenibilitat en data 22 de juny de 2018 es comunica a aquest Ajuntament l’acord de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de data 19 de juny de 2018, pel qual, un cop 
acreditada la tramitació preceptiva de l’expedient aprovat inicialment pel Ple de la Corporació 
en sessió de data 9 d’octubre de 2017, de 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, aquesta modificació ha estat aprovada definitivament, 
ordenant la publicació al DOGC de l’acord i les normes urbanístiques als efectes de la seva 
executivitat immediata. 
 
 
Els Srs. Regidors es donen per assabentats. 
 
 
 
5.- Proposta de modificació de l’Ordenança fiscal numero 5, Reguladora de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i obres. 
 
 
El  Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
La modificació que es proposa consisteix en modificar l’actual redactat del primer paràgraf de 
l’apartat primer de l’article 6, relatiu als beneficis fiscals de concessió potestativa, i els seus 
apartats a) i b) per determinar el percentatge de bonificació per a les construccions, 
instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer-
hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que ho 
justifiquin. 
 
L’article 103 de la LRHL regula les bonificacions potestatives de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres.  
 
L’apartat 2 a) d’aquest article disposa: 
 
2. Las ordenanzas fiscales podrán regular las siguientes bonificaciones sobre la cuota del impuesto: 
a) Una bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras que 
sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, 
histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha 
declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable 
de la mayoría simple de sus miembros. 

 
La proposta que es formula és aplicar el mateix percentatge del 80 per cent que hi ha regulat 
actualment en aquest apartat referit, entre altres, a la incorporació de sistemes d’eficiència 
energètica quan així sigui reconegut pel Ple d’acord amb el transcrit article 103.2a) del TRLHL.. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la 
nova redacció dels preceptes afectats; en aquest sentit, s’incorpora a l’expedient l’ordenança 
fiscal numero 5 vigent i el text refós de l’ordenança que incorpora la modificació proposada. 
 
Vist l’informe emès per Secretaria-Intervenció en data 10 de juliol, es proposa al Ple l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal numero 5, reguladora de 
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per incorporar la determinació del benefici 
fiscal aplicable per a les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial 
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interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o 
de foment de l’ocupació que ho justifiquin. 
 
El primer paràgraf de l’article 6.1 de l’Ordenança, i els apartats a) i b) queden redactats: 
 
1.- D’acord amb el disposat a l’article 103.2 a) del RDL 2/2004, de 5 de març, Text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es concedirà, una bonificació del 80 per cent de la 
quota de l’impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades 
d’especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric 
artístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin.  
 
Es consideren circumstàncies socials, entre altres, la incorporació de sistemes d’eficiència 
energètica en els termes que s’indiquen:  
 

a) Quan es tracti de construccions, instal·lacions i obres de nova planta que apliquin 
mesures constructives per millorar la qualificació energètica, sempre i quan excedeixi 
del nivell mínim exigit per la normativa vigent. 
  
La bonificació s’aplicarà a la part corresponent al sobrecost en el pressupost de l’obra, 
degudament justificat, degut a la incorporació de mesures innovadores i potestatives de 
construcció sostenible, valorant el seu especial interès al concórrer una circumstància 
d’interès general com és la protecció del medi ambient. 
 

b) Execució d’obres i instal·lacions de reforma o rehabilitació que millorin l’eficiència 
energètica de l’edifici per assolir, com a mínim, el mínim exigit per la normativa vigent 
per a les edificacions de nova planta, o superior.   

 
Aquesta bonificació s’aplicarà a la part corresponent al sobrecost en el pressupost de 
l’obra, degudament justificat, de les obres i instal·lacions que millorin l’eficiència 
energètica, valorant el seu especial interès al concórrer una circumstància d’interès 
general com és la protecció del medi ambient. 

 
Segon.- Aprovar el text refós de l’Ordenança fiscal numero 5, reguladora de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres que incorpora la modificació aprovada. 
 
Tercer.- Sotmetre al tràmit d’informació pública l’expedient, mitjançant exposició de l’acord 
d’aprovació provisional al tauler d’anuncis de la Corporació, al web municipal i en el Butlletí Oficial 
de la Província durant un termini de trenta dies hàbils als efectes que els interessats puguin 
consultar l’expedient i presentar les reclamacions i suggeriments que s’ajustin a Dret. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense que es presentin reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 
 
 
Quart.- Disposar que l’aprovació definitiva de l’Ordenança així com el Text Refós aprovat, 
seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
El Sr. Alcalde recorda que aquest punt deriva d’una proposta que va quedar en el darrer ple 
ordinari sobre la taula. 
 



  
 
 
 
AJUNTAMENT DE COLLBATÓ 

 

 

 

 

              (Baix Llobregat) 

                Barcelona      
 

 
 
 
 
 

10 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

El Sr. Estradé explica que l’únic que es proposa modificar es per aclarir els dubtes que el redactat 
actual de l’ordenança generava, per això, s’ha considerat establir el percentatge de bonificació a 
l’inici i així recull els supòsits que puguin sorgir en aquest àmbit. Es continua amb el redactat que 
determina què es considerat eficiència energètica i la resta queda igual. 
 
La Sra. Úbeda diu que entén que aquest 80 per cent és general per qualsevol supòsit que la llei 
admet i que ha de ser acordat pel Ple; però sí que els agradaria fer constar a l’ordenança que els 
edificis inclosos a la clau 1 i 2 del Pla General, la rehabilitació de la façana es consideri també 
inclòs en aquests supòsits. És a dir, que constés amb caràcter general i que fos admès. De fet, 
diu, hi ha ordenances que regulen supòsits generals com ara per comunitats de veïns, per 
exemple, doncs es podria fer el mateix per als bens que siguin declarats BCIL. 
 
El Sr. Estradé diu que de fet, a l’apartat 5 d’aquest article ja es regula bonificació per la 
rehabilitació de façanes dels sectors 1, 2 i 3, amb un 80 per cent igual i entén que no cal modificar 
en res l’ordenança. 
 
El Sr. Serra diu que entén que la proposta de la Sra. Úbeda és per la inclusió de l a bonificació a 
l’apartat d’edificis d’especial interès i en aquest sentit considera que cal sotmetre la modificació de 
l’ordenança amb caràcter previ a informe del Consell de Patrimoni. 
 
El Sr. Estradé diu que no veu preceptiu en aquest cas, l’informe del Consell de Patrimoni. 
 
La Sra. Úbeda diu que s’està parlant de la modificació d’una ordenança que afecta als Bens 
declarats protegits per Patrimoni. 
 
El Sr. Alcalde diu que no s’estan fent noves bonificacions, simplement estem aclarint el redactat de 
l’ordenança. 
 
El Sr. EStradé entén que en tot cas, l’informe s’hauria d’emetre en els actes d’aplicació de 
l’ordenança, no pas en el redactat de l’ordenança. 
 
La secretaria informa que l’ordenança actual ja preveu una bonificació  per a les obres de 
rehabilitació, manteniment i conservació de façanes de les vivendes situades als sectors 1, 2 i 3 i 
aquestes no son subjectes a acord plenari. 
 
Sotmesa a votació la proposta és desestimada a l’obtenir 6 vots en contra 5 de SdeC-CP i Sr. 
Serra i 5 vots a favor d’ ERC, GIC-Fem Collbató-E i PdeCat. 
 
 
6.- Proposta d’aprovació de la xifra de població a data 1 de gener de 2018. 
 
Vist l’escrit de data  29 de març de 2018,  (RE número 1311), mitjançant el qual l’Institut 
Nacional d’Estadística – Delegació Provincial de Barcelona, comunica a aquest Ajuntament la 
proposta de xifra de població a 1 de gener de 2018, resultant per al municipi de Collbató de 
4456 habitants. 
 
Vist l’escrit de data 9 de maig de 2018 (RE número 1906), mitjançant el qual l’INE – Delegació 
Provincial de Barcelona en el que ens comunica que s’inicia el procés d’estimació i 
desestimació automàtica per a resoldre les discrepàncies de xifres proposades. 
 
Vista la comunicació efectuada per la Diputació de Barcelona (Gestió del Padró Municipal 
d’Habitants)  amb el resultat final de la gestió del padró municipal a data 1 de gener de 2018 un 
cop finalitzat el procediment per a l’obtenció de la proposta de xifres oficials de població previst 
a la Resolució de 25 d’octubre de 2005, de la presidenta de l’Institut Nacional d’Estadística i del 
director general de Cooperació Local sobre revisió del Padró Municipal i el procediment per 
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obtenció de la proposta de xifres oficials de població, essent la xifra de població referida a 1 de 
gener de 2018 la de 4458, concretament 2155 dones i 2303 homes. 
 
D’acord amb les dades comunicades referides a la gestió de les dades del padró municipal. 
 
Es proposa als Srs. Regidors l’adopció dels següents acords: 
 
Únic.- Aprovar la xifra de 4.458 habitants com a xifra de població de Collbató, a 1 de gener de 
2018: 
  
Dones: 2.155 
Homes: 2.303 
 
Advertida una errada per part de la Sra. Alsina en la part dispositiva de la proposta, aquesta 
s’ha rectificat constant correctament transcrita a la proposta. 
 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 
7.- Proposta de resolució de la petició presentada pel Sr. Mario Ribas Grilló i Sra. Mª 
Àngels Sellés Pons, en sol·licitud de col·laboració per la realització de les obres de 
rehabilitació de l’habitatge situat al Carrer Amadeu Vives numero 5 de Collbató. 
 
Aquesta proposta d’acord, la efectivitat de la qual és vinculada a la modificació de l’ordenança 
numero 5 tractada al punt 5 del present ple, que ha resultat desestimada, es retira de l’ordre del 
dia. 
 
 
8.- Moció conjunta que presenten els Grups Municipals d’ERC-AM, GIC-FEM COLLBATÓ-
E, PdeCAT i SdeC-CP, de rebuig al pla de treball del Ministerio de Fomento de Reforma 
de l’A2. 
 
Atès que el Ministerio de Fomento ha presentat als Ajuntaments d’Esparreguera, Olesa de 
Montserrat, El Bruc, Collbató, Castellolí i Abrera el pla de treball per al “Proyecto de 
adecuación, reforma y conservación de la autovía A-2. Tramo: Igualada-Martorell”. 
 
L’esmentat pla de treball estableix un projecte d’ampliació de l’A-2 de fins a 10 carrils en un 
tram de 35 quilòmetres des de Martorell fins a Igualada. El projecte contempla que en alguns 
punts es passarà de dos carrils per sentit a tres, afegint-ne dos més per les entrades i les 
sortides de l’autovia. Des del Ministerio hi ha la previsió d’iniciar les obres el 2020 i que estiguin 
enllestides entre el 2023-25. 
 
El projecte d’ampliació de l’A-2 detalla el traçat futur i la nova amplada de la calçada, així com 
la reforma de les entrades i sortides de l’autovia sense tenir present les afectacions al medi 
natural o les afectacions urbanes en barris consolidats al seu pas, arribant a considerar 
l’enderroc d’edificis existents. Fins i tot, es detalla un aparcament de fins a 350 camions en sòl 
no urbà a utilitzar únicament en casos de nevades extremes. 
 
Un projecte d’aquesta envergadura requereix d’una diagnosi prèvia de l’ús actual de la 
infraestructura i de l’ús futur a 30 anys vista, tenint present no únicament aquesta via de 
comunicació sinó el conjunt d’infraestructures del territori, independentment de la seva 
titularitat.  
 
En aquest sentit, cal denunciar la manca de sinergies i treball conjunt entre els municipis, que 
són qui millor coneixen el territori i els seus reptes, el Ministerio de Foment i la Generalitat de 
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Catalunya, que recentment ha iniciat l’aprovació inicial del Pla director d'infraestructures de la 
ròtula Martorell - Abrera. Previ a cap projecte de reforma, cal establir una coordinació entre les 
tres administracions per compartir una diagnosi conjunta de necessitats d’infraestructures que 
sigui viable, que tingui present la sensibilitat ambiental i eviti l’afectació urbana a barris, que no 
oblidi les necessitats vinculades al transport públic ni la necessària connectivitat entre 
municipis.  
 
Una autovia no és únicament una infraestructura per unir dues grans ciutats allunyades en el 
mínim temps possible, sinó que suposa una veritable finestra d’oportunitat per generar cohesió 
territorial i unió entre els municipis que travessa. L’actual A-2 requereix d’accions i obres de 
millora que ja fa molts anys són reclamades pel territori per la perillositat existent i la manca de 
seguretat, així com per la sinistralitat registrada. Per això, és necessari el màxim consens i la 
participació directa dels Ajuntaments, la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Fomento per 
acordar unes infraestructures segures, que respectin el Medi Ambient i uneixin els pobles i 
ciutats del país.    
 
Per tot l’exposat, els Grups municipals sota signants demanen l’aprovació del ple els següents 
acords: 
 
1. Rebutjar el pla de treball presentat del Ministerio de Fomento “Proyecto de adecuación, 

reforma y conservación de la autovía A-2. Tramo: Igualada-Martorell”. 
 
2. Establir una taula de negociació entre els Ajuntaments afectats, la Generalitat de Catalunya 

i el Ministerio de Fomento per definir una diagnosi compartida d’infraestructures futures, que 
aposti també pels mitjans de transports públics sostenibles, com ara el tren. 

 
3. Acordar entre els Ajuntaments afectats, la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de 

Fomento les obres de reforma necessàries per assegurar la seguretat de l’A-2 i els seus 
accessos. 

 
4. Consensuar entre les tres administracions, si la diagnosi compartida del conjunt 

d’infraestructures ho conclou segons estableix l’acord segon de la moció, el disseny d’un 
nou traçat de l’A-2 i els seus accessos i connexions a les vies futures i ja existents. previ a 
l’exposició pública del projecte, tenint present la sensibilitat de cada municipi, i sota criteris 
de protecció medi ambiental,mobilitat sostenible de minimització de la contaminació 
(impacte acústic) i consolidació de la trama urbana ja existent. 

 
5. Fer arribar els següents acords als Ajuntaments dels municipis afectats, el Ministerio de 

Fomento, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, els 
Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya i 
l’Assemblea Catalana de Municipis. 

 
 
El Sr. Alcalde explica que aquesta moció que es presenta ha estat consensuada pels diferents 
ajuntaments afectats per aquest projecte i per tal que pugui ser subscrita per tots ells, per tant, 
no incorpora una referència concreta a Collbató, ja que els diferents ajuntaments ens trobem en 
casuístiques diverses davant d’aquest Projecte. 
 
La Sra. Úbeda diu que els sembla bé. El seu partit va tenir una reunió amb la delegada del 
govern i la seva opció és analitzar les possibilitats de reordenació dels peatges de l’AP2, que 
sembla que aquest és el camí correcte. 
 
El Sr. Alcalde informa que ho va comentar i es va considerar que el debat era sobre la gestió 
dels peatges; tot i així, per solucionar algun dels punts més problemàtics per accidents, alguna 
inversió s’haurà de fer, però hauria de ser en punts concrets. 
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El Sr. Valls assabenta que en aquesta reunió es va demanar que en aquesta fase d’estudi es 
tingui en compte el territori. 
 
El Sr. Estradé diu que això és important perquè en la fase de projecte es pot preveure licitació 
per redacció i execució. Aquest mes volien treure a informació publica l’estudi d’avaluació 
ambiental. 
 
El Sr. Valls diu que hi ha procediments per aturar-ho abans, per exemple, a Lleida han tombat 
molts projectes en aquesta fase prèvia i és important que ens tinguin en compte. 
 
El Sr. Estradé afegeix que s’ha d’anar amb compte per que amb la informació pública de 
l’estudi d’impacte ambiental ja s’ha iniciat el procediment. 
 
La Sra. Úbeda diu que a la reunió van veure molt bona predisposició per atendre la 
preocupació que van manifestar. 
 
El Sr. Alcalde diu que la modalitat de finançament de la inversió condiciona per que si es licita 
la redacció del projecte i obra l’estat no finança i entren a finançar les constructores. 
 
El Sr. Serra considera que la moció en general té un error d’enfoc i una contradicció en sí 
mateixa; recorda que fa dos plens va formular un prec demanant que s’iniciés un debat amb els 
regidors i també que es convoqués les entitats i el consell de medi ambient per conèixer les 
opinions dels veïns i les alternatives a plantejar. 
 
Entén que hi ha coses que s’han de parlar i, entre altres, a ell no se li ha passat la moció per si 
la volia subscriure.  
 
A la moció es parla d’una moció conjunta i a ell no se l’ha convocat i –adreçant-se a l’alcalde- 
vostè es queixa que els regidors socialistes no el conviden a la reunió a la delegació del 
govern. Afegeix que podria haver sortit una moció conjunta aprovada per unanimitat però 
aquesta unanimitat ni l’ha volguda ni l’ha treballada. 
Reitera el Sr. Serra el prec de l’últim ple ordinari i demana que busqui el diàleg i consens per 
dur la moció. 
 
El Sr. Alcalde respon que amb els regidors ha parlat i en relació a la visita creu que va ser un 
error de la delegació del govern; es evident que els partits es poden reunir i aprofita per felicitar 
als regidors socialistes les seves gestions. 
 
Amb les associacions de veïns s’han reunit diverses vegades i es va comentar que en aquests 
moments calia gestió davant les institucions i segons com vagi ja es faran mobilitzacions. 
 
Al Consell de Medi Ambient es va parlar aquest tema i també hi havia membres de les 
associacions de veins al Consell, per tant, la moció que es presenta és consensuada i 
unànime. 
 
Afegeix el Sr. Alcalde que ja li ha dit altres vegades que està ocupant una cadira de forma 
fraudulenta; aquesta alcaldia arribarà a acords amb els grups polítics municipals. 
 
El Sr. Serra diu que quan vulgui en parlem. 
 
El Sr. Alcalde respon que no el convoca per que no té representació política al poble; es 
representa a sí mateix. 
 



  
 
 
 
AJUNTAMENT DE COLLBATÓ 

 

 

 

 

              (Baix Llobregat) 

                Barcelona      
 

 
 
 
 
 

14 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

El Sr. Serra fa referència a que, en relació a les reunions del Consell de Medi Ambient, fa un 
any que no es publiquen les actes; potser parlen però no consta a cap acta publicada. 
 
Sotmesa a votació la moció és aprovada a l’obtenir 10 vots a favor d’ ERC-AM, GIC-Fem 
Collbató-E, PdeCat i SdeC-PM i una abstenció del Sr. Serra 
 
 
9.- Precs i preguntes. 
 
Es dona resposta a la següent pregunta formulada pel Sr. Serra en el decurs del darrer ple 
ordinari relativa a les assignacions als grups municipals: 
 
El ple municipal de 2 de juliol de 2015 va aprovar, entre altres coses, “una assignació per cada 
grup municipal constituït en el plenari de 250 €/any”. Posteriorment, ERC-AM va anunciar que 
renunciava a possibles assignacions per aquest concepte. 
 
Poden informar de quins grups han aportat el Codi d’Identificació Fiscal propi necessari per 
cobrar aquestes assignacions? Quins imports s’han pagat a cada grup els anys 2015, 2016 i 
2017 per aquest concepte? Quan s’han presentat les justificacions que estableix la LBRL (art. 
73) i que acrediten que les assignacions no s’han destinat a finalitats prohibides segons la 
mateixa llei? En cas que s’hagi presentat aquesta comptabilitat, demano que se me’n faciliti 
còpia; en cas que no s’hagi presentat la comptabilitat corresponent, demano que es reclami a 
tots els regidors que s’han acollit a les assignacions per grup. 
 
Els grups municipals constituïts al ple varen comunicar en el seu dia totes les dades 
necessàries per poder fer efectiu aquest mandat plenari; CIF i número de compte. 
 
Els imports satisfets fins la data han estat els que s’indiquen tot seguit amb indicació del grup 
perceptor i import: 
 
Període juny 2015-maig 2016: 
 
SdeC-CP – Import percebut 250 euros 
GIC-Fem Collbató-E – Import percebut 250 euros 
 
 
Període juny 2016-maig 2017: 
 
SdeC-CP – Import percebut 250 euros 
GIC-Fem Collbató-E – Import percebut 250 euros. 
 
 
En relació a la justificació de l’aplicació d’aquests fons assignats als grups polítics, d’acord amb 
l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Regim Local, l’ús 
d’aquests fons no forma part dels mecanismes ordinaris de control com la fiscalització per la 
intervenció municipal, llevat que el Reglament Orgànic Municipal prevegi altra cosa. 
 
Tampoc les bases d’execució del pressupost aprovades pel Ple sotmeten a l’exigència de 
fiscalització comptable aquestes subvencions. 
 
Això no vol dir que el destí de les assignacions percebudes pels grups polítics no es trobin 
subjectes a justificació o retiment de comptes ja que l’article 73 indicat estableix la obligació del 
grup polític de dur una comptabilitat específica de les aportacions econòmiques rebudes i de 
posar-la a disposició del Ple de la Corporació sempre que aquest li ho demani. 
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La Sra. Alsina fa referència a la matriculació d’alumnes a l’institut i pregunta si ja es coneixen 
les dades de matriculació. Si és així, demana que se li traslladi la informació. 
 
Justifica la petició per que corre el rumor que s’han donat de baixa tot un grup de tercer curs, 
uns 30 alumnes i diu que si no és cert, potser aniria bé desmentir-ho. 
 
El Sr. Samaranch respon que li traslladarà la informació; de totes maneres, no és partidari que 
a través de la pagina web o publicació municipal desmentits de rumors. 
 
 
La Sra. Alsina diu que a la web municipal no hi ha possibilitat de localitzar les ordenances; 
demana que es pengin per que la ciutadania hi pugi accedir. 
 
El Sr. Samaranch diu que estem tenint molts problemes amb la web, no només nosaltres sinó 
també altres municipis; hi estem treballant. 
 
El Sr. Castells diu que avui s’han aprovat una modificació per fer inversions; en el seu dia va 
demanar la reurbanització de l’Avinguda Centenari. Com que son molts diners, entén que no es 
pugui fer tot, però almenys es podria estudiar una petita inversió en el carril bici, encara que 
sigui per pintar-lo ja que ho fa servir molta gent i es molt insegur. 
 
El Sr. Estradé diu que es preveia invertir 100.000 euros per l’asfaltat de l’Avda Centenari que si 
es retarda, almenys es pot fer el repintat. Es mirarà què es pot fer per millorar la banda 
esquerra de l’Avinguda per que a la banda dreta, com que s’ha de fer el soterrament de la línia 
de mitja tensió és llençar els diners. 
 
 
El Sr. Castells diu que en el seu dia es va assabentar que el carrer Albert Pla era propietat 
particular i que es va expropiar; pregunta si és veritat o no; li agradaria saber com va anar. 
 
El Sr. Estradé diu que li traslladarà la resposta per escrit. 
 
 
El Sr. Valls diu que l’associacionisme en aquest poble és un teixit molt important i sap que 
l’atletisme actualment passa per un mal moment; voldria saber que s’ha fet amb aquesta entitat 
que cada any organitza la Collbatonina. 
 
El Sr. Riera informa que aquest any no es farà la Collbatonina per que no hi ha gent i per no fer 
una cursa de baixa qualitat, han decidit no fer-la. 
 
Pregunta el Sr. Valls si s’han fet consultes per analitzar la viabilitat; Respon el Sr. Riera que si, 
però pel setembre no anava bé fer-la. 
 
 
El Sr. Valls pregunta si la caseta del club de tennis es farà. 
 
El Sr. Alcalde diu que la caseta esta vinculada a un conveni per deixar passar el tub de 
clavegueram pel camp de futbol. Aquest conveni ja esta signat. 
 
El Sr. Valls pregunta si pot conèixer el contingut del conveni, al que el Sr. Alcalde respon que 
si. 
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El Sr. Valls pregunta en relació a la zona del pàrking del Padel, si s’ha fet alguna cosa o hi ha 
previsió. El Sr. Alcalde diu que s’està parlant. 
 
 
El sr. Valls fa referència a l’estat del Camp de Futbol i diu que la situació és patètica, 
independendentment que les entitats l’utilitzen, han pensat obrir-lo per al gaudi de la 
ciutadania?. 
 
El Sr. Riera diu que pel 2018 es prevista la millora del clavegueram i vestidors en una primera 
fase i pel 2019 la instal·lació elèctrica. Per aquestes inversions es compta amb ajuts de la 
Diputació de Barcelona. 
 
El Sr. Valls agraeix la resposta i pregunta si es pot obrir per a tota la ciutadania. 
 
El Sr. Riera diu que s’han obert a qui ho ha demanat. 
 
El Sr. Valls pregunta si per obrir cal trucar a la policia. 
 
El Sr. Alcalde diu que el que es fa és obrir i tancar per la policia quan es vol fer servir. 
 
 
El Sr. Valls en relació al nou Centre de Salut a les antigues escoles pregunta si es té previst on 
aniran les entitats actualment usuàries dels espais de les antigues escoles. 
 
El Sr. Alcalde diu que pel que fa al Centre obert, continuarà en el mateix edifici, en una altra 
zona, fora de l’àmbit del Centre de Salut. Per les altres entitats usuàries es buscarà un espai 
adequat.  
Saben que s’ha d’adequar la primera planta del Casal i el termini d’execució de l’obra 
determinarà les possibilitats d’ús; hi ha entitats que necessiten un espai exclusiu i altres no; 
s’actuarà amb imaginació en funció de com vagin evolucionant les obres. 
 
 
Pregunta el Sr. Valls quina és la situació de l’Skate. 
 
El Sr. Riera diu que ja el contestarà. 
 
 
El Sr. Valls pregunta en relació a les obres que es varen fer al Carrer Pierola i Sentiu on es 
feien les voreres i l’enllumenat, semblava que anaven a iniciar les del Carrer Montserrat i la 
Sentiu i que es posarien fanals. Veu que hi ha les voreres però no hi ha els fanals i pregunta 
quina solució es donarà. 
 
El Sr. Estradé diu que en teoria la vorera s’ha de dotar de les bases per poder col·locar els 
fanals.  
 
El Sr. Valls diu que on hi hauria d’haver fanals està tapat amb llambordes. 
 
El Sr. Estradé diu que està previst instal·lar l’enllumenat públic. 
 
 
El Sr. Serra reitera la pregunta que ja va formular al ple ordinari del mes de maig passat i que 
no m’ha estat contestada encara, en relació amb el compte general de l’Ajuntament de Collbató 
corresponent a l’any 2017: 
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Quin va ser el termini mitjà de pagament a proveïdors durant l’any 2017 per part de 
l’Ajuntament? 
 
 
El sr. Alcalde diu que han revisat les preguntes pendents però aquesta era en el debat del 
compte general; ja el contestarà. 
 
 
Tot seguit, en relació amb les obres de condicionament de les Coves de Montserrat dutes a 
terme l’any 2017 el Sr. Serra pregunta: 
 
- Quan es pensa recuperar el recorregut de vista a les Coves anterior a les obres, que era de 
500 metres de llarg, en lloc dels 400 metres actuals? 
 
- S’ha procedit ja a fer la instal·lació lumínica prevista al projecte de les obres per tal d’il·luminar 
els diferents espais de les Coves, especialment els sostres? En cas negatiu, quan es pensa fer 
aquesta instal·lació? 
 
 
El Sr. Alcalde informa que el projecte es va replantejar i amb el nou projecte no estava previst 
l’enllumenat del sostre.  
 
Sobre el recorregut està pendent d’una empresa que havia de modificar el quadre de llums per 
que si s’allarga molt la visita, hi ha problemes. Tot i així, s’estan revisant els recorreguts actuals 
per potser modificar i ampliar la oferta de visites amb diferents opcions i es revisaran també les 
tarifes. 
 
 
El Sr. Castells diu que les coves es van tancar pel problema de la malaltia verda i pregunta si 
s’ha reduït. 
 
El Sr. Alcalde diu que justament la reducció del recorregut era per aquest motiu. 
 
 
Prec que formula el Sr. Serra relatiu a la transparència. 
 

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha publicat els resultats del Segell Infoparticipa 
2017, un observatori del seu Laboratori de Periodisme i Comunicació que analitza i mesura el 
grau de transparència i informació dels ajuntaments, consells comarcals i diputacions de 
Catalunya i altres comunitats autònomes. La puntuació s'obté comprovant el compliment d'una 
llarga sèrie de requisits en els seus llocs web. 

 
L'Ajuntament de Collbató suspèn clarament aquesta anàlisi, ja que només compleix 18 dels 52 
indicadors, un 34,62%. Entre els dèficits en matèria de transparència, la UAB destaca que el 
consistori collbatoní encara no ha fet públic el seu organigrama, ni els acords de la Junta de 
Govern i d'altres òrgans col·legiats com els Consells municipals, ni el pressupost anual o l'estat 
d'execució, ni la plantilla municipal i les seves retribucions, ni les subvencions atorgades o els 
convenis signats. Tampoc no s'hi publiquen informacions de l'oposició ni del municipi en 
general, i no es proporcionen eines de participació ciutadana des del web municipal. 

Aquest regidor ja havia advertit diverses vegades al ple municipal que l'equip de govern està 
incomplint la Llei de Transparència, que obliga a publicar aquestes informacions. L'actual 
Programa de Govern considera que la transparència ha de ser el primer dels principis bàsics de 
l'actuació municipal, i afirma: "El ciutadà ha de poder accedir a tota la informació relativa a les 
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actuacions municipals i, especialment, aquelles que l’afecten directament. La informació 
municipal ha d’estar disponible de manera visible i clara." 

Els municipis de l'entorn superen en transparència el de Collbató, com és el cas del Bruc 
(44,23%), els Hostalets de Pierola (40,38%) o Esparreguera (59,62%). Olesa de Montserrat 
compleix el 100% dels requisits i rebrà un Segell de Qualitat per aquest motiu. 

 
Crec que ara ja no serveix l’excusa que altres municipis també incompleixen o que el web 
municipal és pendent de renovació. La renovació s’ha fet fa més de tres mesos, i ara encara hi 
ha menys informacions que abans (per exemple, ja no s’hi troba l’Ordenança de Civisme o el 
Reglament del Consell de Patrimoni). Per això torno a demanar que es compleixi la Llei de 
Transparència i es doti el web municipal dels continguts que ha de tenir obligatòriament. No fa 
gràcia que el teu ajuntament sigui objecte de burla ni els veïns es mereixen aquest tracte per 
part del consistori. 
 
 
El Sr. Serra formula un prec relatiu a la neteja de la rambla Mansuet després del mercat 
dominical i diu: 
 
Darrerament s’observa certa deixadesa en les tasques de neteja de la rambla Mansuet i carers 
adjacents els diumenges i dilluns, després del mercat setmanal, de manera que es tornen a 
acumular papers i plàstics als patis de les cases en un grau que feia anys que no es veia.  
 
Demano que es vigili de manera especial la reducció d’aquests residus per part de paradistes i 
usuaris del mercat, i que es posi especial cura en la neteja del carrer un cop celebrat el mercat. 
 
 
La Sra. Alsina diu que sobre el tema de la neteja afegiria tot el municipi. 
 
El Sr. Alcalde diu que té raó. L’empresa sortint està fent deixadesa i ens estem plantejant 
deixar de pagar factures. 
Malauradament no podem fer mes del que fem; fer informes i deixar de pagar factures. 
 
En relació al mercat s’ha fet una campanya de sensibilització als paradistes; s’ha contractat un 
projecte per treballar en aquest sentit. 
 
Sobre la neteja en general no hi ha excusa i fa autocrítica.  
 

 
I, sense mes assumptes a tractar, essent les 21:10 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. 

 


