
AJUNTAMENT
DE LA VILA DE
LA BISBAL DEL PENEDÈS

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA 
BISBAL DEL PENEDÈS CELEBRADA EL DIA 13 DE JULIOL DE 2012.

La Bisbal del Penedès, 13 de juliol de 2012.

Al Saló de Plens, es reuneixen en sessió extraordinària els membres del Ple, sota la presidència de 
l’Il·lm. Sr. Josep M. Puigibet Mestre (ERC-AM), Alcalde de la Corporació i President d’aquest Ple i amb 
l’assistència de:

Sr.   Joaquín Rivas Piqueras (ERC-AM)
Sra. Montserrat Mestre Farrerons (ERC-AM)
Sra. Mónica M. Pérez Garrido (ERC-AM)
Sra. Pilar Verdún Vives (ERC-AM) 
Sra. Juana Reina Torres (ERC-AM)
Sr.   Ferran Maria García Escobar (CiU)
Sra. Ma. Carmen Burgos Rodríguez (CIU)
Sr.   Ramon Rovira Guasch (PSC-PM)
Sra. Agnès Ferré Cañellas (CiU)
Sr.   Pere Saumoy Bundó (CIU)

Actua  com  a  secretari  la  Sra.  Elisabet  Figueras  Tuset,  secretaria  interventora  accidental  de  la 
Corporació.

L’objecte de la reunió és la celebració d’una sessió extraordinària del  Ple de l’Ajuntament,  segons 
l’ordre del dia que tot seguit es transcriurà.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació inicial de la modificació del Reglament de Règim intern de la llar d’infants
2.- Aprovació modificació ordenances fiscals
3.- Aprovació alienació de béns immobles i aprovació del plec de clàusules
4.- Aprovació inicial modificació del Reglament del servei de recollida de residus domèstics i comercials
5.- Aprovació Reglament regulador de les condicions d’accés i d’ús dels mitjans pels regidors i regidores 
i pels grups municipals constituïts a la Corporació
6.- Aprovació ordenança específica per a la concessió de subvencions en matèria d’ensenyament
7.- Aprovació inicial de la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament que afecta els 
articles 169.6 (clau 17) i 170 (clau 18) de zona industrial aïllada per permetre una segona planta pis 
sense augment de l’alçada, l’ocupació i l’edificabilitat, al terme municipal de la Bisbal del Penedès
8.-  Aprovació provisional  de la modificació puntual  de les normes subsidiàries de planejament que 
afecten a la regulació d’usos comercials, lúdics i industrials en els nuclis residencials, al terme municipal 
de la Bisbal del Penedès
9.-  Aprovació provisional  de la modificació puntual  de les normes subsidiàries de planejament que 
afecten a la regulació de construccions i instal·lacions agropecuàries en sòl de protecció agrícola (PA) 
amb la finalitat d’adequar els paràmetres urbanístics a les necessitats de les explotacions agrícoles al 
terme municipal de la Bisbal del Penedès
10.- Agraïments i reconeixements de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès a membres dels cossos i 
forces de seguretat

D’ordre de la Presidència s’obre la sessió essent les 10,00 hores.

Punt  1.-  APROVACIÓ  INICIAL  DE  LA  MODIFICACIÓ  DEL  REGLAMENT  DE  RÈGIM 
INTERN DE LA LLAR D’INFANTS
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La Secretaria fa lectura de la proposta d’acord

Prenen la part els següents regidors en el debat del punt.

Pren la paraula la Sra. Agnès la qual manifesta que no poden permetre que la manca de 
pagament de la quota d’un sol mes causi la baixa automàtica de l’alumne.
On són les mesures socials?

El Sr. Ramón es posiciona en el mateix sentit que la Sra. Agnès.

Sra. Pilar com a regidora d’educació explica que en el reglament s’ha de posar una data, 
però  en cas  que alguna  família  té algun problema puntual  ho posar  en coneixement  de 
l’Ajuntament i per part de l’equip de govern es té en compte a l’hora de prendre l’acord. 

Pren la paraula de nou la Sra. Agnès per contestar a la Sra. Pilar en el sentit que és té que 
aplicar  el  Reglament  i  s’hi  el  Reglament  estableix  un  termini  aquest  s’ha  de  complir, 
independentment de la problemàtica familiar.

Finalment  el  Sr.  Alcalde  exposa  que  per  part  de  la  Generalitat  s’han  dut  a  terme  les 
retallades en la part que aportava al sosteniment de les llar d’infants municipals, s’ha passat 
d’una aportació de 1.800€ per nen a 800€.
Per  altre  banda,  la  pròpia  Generalitat  ha  posat  de  manifest  que  les  llars  d’infants  són 
potestatives, per tant, no s’està obligat a donar aquest servei.
Així mateix recorda que en un Ple passat ja es va canviar la forma de cobrament de les 
taxes,  doncs es va sortir  del  conveni  establert  en BASE per la falta  de cobrament  a les 
famílies. Ens em trobat que actualment encara tenim pendents de pagament rebuts de la llar 
d’infants, per tant són nens que ja no assisteixen a la llar en aquests moments. 
Aquest és el motiu que ha portat a l’equip de govern a modificar i ser més estricta en el 
pagament de les taxes de la llar d’infants.

Donat compte del text de l’article 24 del Reglament de règim intern de la llar d’infants que es 
pretén modificar.

Atès l'informe jurídic emès per la Secretaria General amb data 25 de maig de 2012 obrant a 
l'expedient.

Atès l’art. 22.2.d)  i art. 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, LRBRL, el Ple de l’Ajuntament és 
l’òrgan competent.

Es porta a votació amb el següent resultat:

Vots a favor: 6 (ERC)
Vots en contra: 5 (CiU i PSC)

És per això que el Ple per majoria absoluta pren el següent acord:
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PRIMER.- Aprovar amb caràcter  provisional  la modificació del Reglament intern de la llar 
d’infants, el text literal de la qual es transcriu tot seguit:

“Article 24.3 La manca de pagament de la quota del mes corrent, en ser presentat el rebut 
per part de l’Ajuntament a l’entitat  bancària del subjecte obligat al pagament (pare, mare, 
tutor  o  encarregat  legal  de  l’alumne)  implicarà  de  forma  automàtica,  la  pèrdua  del  dret 
d’assistència a la llar d’infants per part de l’alumne”.

SEGON.- Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini  mínim de 30 dies per a la 
presentació de reclamacions i suggeriments, mitjançant publicació d'aquest acord al BOP i 
fixació d'Edicte al Tauler d'Anuncis d'aquest Ajuntament.

TERCER.- En el  supòsit  que no es presentin reclamacions,  el  Reglament es considerarà 
aprovada definitivament  de forma automàtica,  havent  de publicar-se el  text  íntegre  de la 
mateixa al BOP i de donar-se trasllat de l'acord i del text definitiu del Reglament Municipal a 
la Delegació  del  Govern  i  a l'òrgan corresponent  de la  Comunitat  Autònoma,  per  al  seu 
coneixement i efectes oportuns.

Punt 2.-APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS

La Secretaria fa lectura de la proposta d’acord

Prenen la part els següents regidors en el debat del punt.

La Sra. Agnès pel que fa al servei de menjador escolar pregunta: Es millorarà el servei? Hi 
haurà coordinadora el proper curs? Qui serà la persona responsable de fer tot el seguiment 
de qui va al menjador i el càlcul de l’import a retornar? Quin cost té tot aquest procés?

En quan  al  servei  de  llar  d’infants  i   escola  de música  pregunta:   La  situació  cadastral 
regularitzada  és  només  per  les  famílies  que  tenen  fills  a  l’escola  de  música  o  la  llar 
d’infants?,  Què  passa  si  hi  ha  alumnes  de  la  Masieta,  la  Miralba  o  Santa  Cristina, 
urbanitzacions que no estan recepcionades?, On són les mesures socials?

El  Sr.  Ramón  exposa  que  aquesta  modificació  demostra  que  no  s’ha  seguit  amb  les 
prioritats,  és  a  dir,  a  portar  a  terme  les  despeses  prioritàries  i  deixar  de  fer  despeses 
supèrflues. Com això no ha estat així a causa de no tenir prioritats ara és pateix en coses 
que si  que són prioritàries.  Així  veiem com retallen  pensions  als  jubilats,  però  en canvi 
seguim construint AVES per posar un exemple. 
Per tot això, aquestes despeses ens han ofegat i ens han portat a una manca de justícia 
distributiva, per aquest motiu m’abstindré en la votació.

Pren la paraula l’Alcalde per explicar que en aquestes modificacions de les ordenances no 
s’ha portat a terme cap augment, tret de la placa del gual, que s’equipara al seu cost real.
En quan als cubells del servei de recollida de residus al fet que aquests es reposaven de 
manera gratuïta al que va portar a un abús dels usuaris del servei. Per aquest motiu s’ha 
procedit a establir el seu cost.

En quan a les ordenances dels serveis d’ensenyament el que es vol evitar és que persones 
de  la  Comarca  s’empadronin  a  casa  d’amics  o  parents,  (afins  a  CiU)  per  tal  de  poder 
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beneficiar-se de les bonificacions i gratuïtat de molts serveis que l’Ajuntament assumeix. Per 
tant, hem de deixar clar que els diners provinents dels impostos dels bisbalencs són per a 
benefici de la gent de la Bisbal. Una altre casuística era que persones que tenien deutes a 
l’ajuntament, en canvi podien comprar i beneficiar-se del preu reduït del tiquet de menjador o 
bé de l’escola de música.

En quan a la inclusió del requisit  de legalització dels habitatges cal explicar i tots ens som 
coneixedors que es van construir quatre-centes cases en el seu moment i que actualment 
encara no tributen en l’IBI i en molts casos tampoc pels serveis dels quals es beneficien, el 
que ens porta a suporta un sobre dimensionament dels serveis, sense una contraprestació 
econòmica per altre part.

En definitiva,  no s’incrementa  cap import  simplement  el  que es pretén és regularitzar  la 
situació per evitar que les persones que no paguin els seus impostos no pugui rebre cap 
benefici de l’Ajuntament.

Pren  la  paraula  la  Sra.  Agnès  per  demanar  que  consti  en  acta  que  el  Sr.  Alcalde  ha 
esmentat que les persones afins a CiU s’empadronen a casa d’amics o familiars per rebre 
els  beneficis  de  l’Ajuntament,  i  per  tant,  demanen  que  es  digui  els  noms  o  bé  que  es 
rectifiqui.

Pren la paraula el Sr. Ramón per exposar que esta d’acord però el seu vot serà d’abstenció 
perquè en temes socials hi hauria d’haver més flexibilitat. Per tant, demana que el redactat 
s’hauria de modificar i retallar en altres qüestions.

Atesa la providència de l’Alcaldia 24 de maig de 2012 que preveu la incoació de l’expedient 
per a la modificació de l’ordenança fiscal de les següents ordenances fiscals: 

- OF reguladora del preu públic per la prestació del servei  de l’escola municipal  de 
música.

- OF reguladora de la taxa per a la prestació de serveis de menjador escolar
- OF reguladora del preu públic de la llar d’infants.
- OF reguladora de la taxa per a l’entrada de vehicles a través de la vorera
- OF reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
- OF reguladora de la taxa de recollida d’escombraries

Atesos els informes emesos pel secretari interventor i la proposta de modificació.
 
Atès  el  que  disposen,  en  quant  al  procediment  per  aprovar  les  modificacions  de  les 
ordenances fiscals, els articles del 15 al 19 i 47 del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.

Es porta a votació amb el següent resultat:

Vots a favor: 6 (ERC)
Vots en contra: 5 (CiU)
Abstencions: 1 (PSC)

És per això que el Ple per majoria absoluta pren el següent acord:
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Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora 
de la taxa per a la prestació de serveis de menjador escolar, en el següent sentit:

Article 6. Quota tributària

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

a) Amb servei íntegre del menjador escolar (menú i monitoratge)

Preu d’un tiquet: 6,20 euros/tiquet

b) Amb servei  de monitoratge (carmanyola)

Preu d’un tiquet: 4,80 euros/tiquet

Segon.-  Aprovar  provisionalment  la  modificació  de  l’article  4  i  5  de  l’ordenança  fiscal 
reguladora de la taxa per a la prestació de serveis d’escola de música, en el següent sentit:

4.2 Per poder estar comprès en l’epígraf 4.1.2 tarifa bonificada s’haurà de justificar:

-     Constar empadronats al municipi l’alumne i els seus pares o representants legals, 
almenys des de dos anys abans del dia de l’inici del curs, i que tots visquin realment al 
municipi. 

- Acreditar que totes les persones que formen part de la unitat familiar, és a dir, que 
consten empadronats en el mateix domicili, estan al corrent de pagament de tributs i 
taxes municipals.

- Justificar  que  la  situació  cadastral  de  la  vivenda  on  s’està  empadronat  està 
regularitzada.

5.2  El  pagament  dels  preus  públics  es  realitzarà  mensualment  mitjançant  domiciliació 
bancària  del  rebuts,  havent-se  d’abonar  sempre  per  mensualitats  complertes,  sense 
devolucions o prorrateig de cap mena en cas d’alta o baixa del servei durant la mensualitat 
corresponent.

5.3  La  manca  del  pagament  del  mes  corrent,  en  ser  presentat  el  rebut  per  part  de 
l’Ajuntament  a  l’entitat  bancària  del  subjecte  obligat  al  pagament  (pare,  mare,  tutor  o 
encarregat legal de l’alumne) implicarà de forma automàtica, la pèrdua del dret d’assistència 
a l’escola per part de l’alumne.

5.4 S’estableix que abans de procedir a donar de baixa a un alumne, es notificarà per escrit 
als pares o tutors, els quals disposaran d’un termini màxim de 10 dies per a fer efectiu el 
pagament  del  deute  a  les  oficines  de  l’Ajuntament,  amb  els  recàrrecs  que  legalment  li 
pertoqui satisfer.

Tercer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora 
de la taxa per a la prestació de serveis de llar d’infants, en el següent sentit:

Acta del Ple de 13 de juliol de 2012
Pàgina 5 de 67



AJUNTAMENT
DE LA VILA DE
LA BISBAL DEL PENEDÈS

6.2 Per poder estar comprès en l’epígraf  6.2 tarifa bonificada s’haurà de justificar:

- Constar empadronats al municipi  l’alumne i els seus pares o representants legals, 
almenys des de dos anys abans del dia de l’inici del curs, i que tots visquin realment 
al municipi.

- Acreditar que totes les persones que formen part de la unitat familiar, és a dir, que 
consten empadronades en el mateix domicili, estan al corrent de pagament de tributs 
i taxes municipals.

- Justificar  que  la  situació  cadastral  de  la  vivenda  on  s’està  empadronat  està 
regularitzada.

Quart.-  Aprovar  provisionalment  la  modificació  de  l’article  7  i  10  de  l’ordenança  fiscal 
reguladora de la taxa per a l’entrada de vehicles a través de la vorera, en el següent sentit:

ARTICLE 7. Quota tributària.

7.1 La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb una quota única de 22 euros anuals.

7.2 En la liquidació de la llicència que s’emetrà, s’inclourà l’import del cost de la placa que 
es lliurarà junt amb la llicència. Preu 15 euros.

ARTICLE 10.  Notificacions de les taxes

Posteriorment a la notificació de la llicència de gual, es notificarà la liquidació tributària de la 
taxa que causarà  alta  en el  registre  de contribuents.  La taxa corresponent  als  exercicis 
successius es notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament pel període que es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província.

Cinquè.- Aprovar l’error material, duplicitat dels articles 4 i 5 de l’ordenança fiscal reguladora 
de l’impost de construccions, instal·lacions i obres, quedant redactats en el següent sentit:
Article 4. Liquidació provisional a compte i pagament

1. La liquidació provisional a compte es gestiona per la modalitat de declaració -liquidació. 

2. En el moment de presentació de la sol·licitud de llicència de construcció, instal·lació o 
obra el subjecte passiu ha de presentar el projecte i el pressupost d’execució estimat, 
visat pel Col·legi oficial corresponent en aquells casos en que sigui preceptiu.

3. La  base  imposable  de  la  liquidació  provisional  a  compte  està  constituïda  pel  major 
d’aquests imports:
a) El pressupost de la instal·lació, construcció o obra presentat pels interessats, sempre 

que aquest hagi estat visat pel Col·legi Oficial corresponent.
b) El  que  resulti  d’aplicar  a  la  superfície  construïda,  al  volum,  o  als  metres  lineals, 

segons es tracti,  els mòduls,  rectificats si és el cas, per l’aplicació dels coeficients 
que consten a l’annex d’aquesta ordenança.

4. En els supòsits en què no siguin d’aplicació els corresponents mòduls establerts en la 
present Ordenança, la determinació de la base imposable de la liquidació provisional a 
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compte serà l’import del pressupost de la instal·lació, construcció o obra.

5. L’ ingrés del deute tributari resultant de la liquidació a la que es fa referència en l’apartat 
1  d’aquest  article  s’haurà  de  fer  en  els  terminis  establerts  a  l’article  62.2  de  la  Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària per al pagament en període voluntari.

Article 5. Liquidacions definitives

1. Un cop finalitzada la construcció, instal·lació o obra, l’administració encarregada de la 
gestió del tribut mitjançant l’oportuna comprovació administrativa modificarà, si s’escau, 
la base imposable per la qual s’ha realitzat la liquidació a compte, practicant la liquidació 
definitiva corresponent i exigint del subjecte passiu o reintegrant-li, si s’escau, la quota 
que correspongui.

2. L’administració encarregada de la gestió o de la inspecció pot requerir a les persones 
interessades per tal que aportin, en el termini de 10 dies hàbils, altres documents que 
s’estimen necessaris per a dur a terme la liquidació definitiva de l’Impost;  els que no 
atenen  als  requeriments  formulats  dins  de  l’esmentat  termini,  sense  causa  que  ho 
justifiqui, incorren en les infraccions tributàries previstes a la Llei general tributària.

3. No  tindran  la  consideració  de  liquidacions  definitives  aquelles  que  l’Administració 
practiqui abans de la finalització de la construcció, instal·lació o obra.

Sisè.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora 
de la taxa de recollida d’escombraries, en el següent sentit:

Article 6è Quota tributària

1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà 
en funció de la naturalesa i destí dels immobles , podent-se efectuar la recollida anualment o 
amb contenidors:

2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:

a) Per cada habitatge o local així com els  de professionals o artistes 
no inclosos a les categories següents. 

     140,00 € 

b)  Indústries  que  produeixin  preferentment  residus  sòlids  urbans 
susceptibles  de  ser  recollits  pel  servei,  restaurants,  fondes,  bars, 
residències geriàtriques o similars.

210,00 €

d)  Altres  activitats  que  no  produeixin  preferentment  residus  sòlids 
urbans susceptibles de ser recollits pel servei.

105,00 €

Aquests  imports  es trauran  a cobrament  durant  l’any  natural  dividits  en  dos  rebuts  amb 
diferents períodes de cobrament.

3. Aquestes quantitats corresponen a un any, sense que s'efectuï cap prorrateig en supòsits 
d'alta o baixa en el servei. 

4. Per la reposició dels diferents contenidors s’aplicarà la tarifa següent:
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4.1 Cubell per a la recollida de brossa orgànica: 3,25€
4.2 Cubell per a la recollida de fracció resta, envasos, paper i cartró: 6,00€

Setè.-  Aquest  acord  provisional  s’ha  d’exposar  al  públic  en  el  tauler  d’anuncis  d’aquest 
Ajuntament per un període de trenta dies des del següent  al de la publicació de l’anunci 
d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual els interessats podran examinar 
l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions d’acord amb el que disposa l’article 17.1 del 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals.

Vuitè.- En el cas que, durant el termini d’exposició pública, no es presentin reclamacions, 
l’acord  s’entendrà  definitivament  aprovat,  sens  perjudici  de  la  publicació  íntegra  de  les 
modificacions aprovades en el BOP. 

Punt 3.- APROVACIÓ I ALIENACIÓ DE BÉNS IMMOBLES I APROVACIÓ DEL PLEC DE 
CLÀUSULES

La Secretaria fa lectura de la proposta d’acord

Prenen la part els següents regidors en el debat del punt.

El Sr. Saumoy pren la paraula per preguntar aquesta és la segona o tercera ocasió que es 
posa a la venda, hi haurà una quarta? Aquest és el millor moment per vendre? Actualment 
només ven qui no té més remei, per tant quina és la situació que el porta a vendre en aquest 
moment?
Per altre banda en el pressupost de l’exercici 2012 es va consignar un import superior, uns 
800.000€,  per sobre del preu que actualment  surt  a la venda.  Quines modificacions a la 
baixa realitzarà en el pressupost?
Vostè  sempre esta parlant  de les retallades que estan fent  a la Generalitat  o al  Govern 
Central, i vostè expliqui les seves retallades?

El Sr. Alcalde li fa un advertiment al Sr. Pere Saumoy

El Sr. Pere Saumoy li respon que si hi ha 800.000€ menys en el pressupost d’ingressos, 
forçosament  haurà  de  produir-se  una  retallada  de  800.000€   en  despesa.  Per  això, 
necessitem saber perquè s’ha de mal vendre, ja que no podem prendre una decisió d’una 
mala venda sinó coneixem a què es degut. Per tant, sinó ens dóna cap explicació el nostre 
vot serà en contra.

Pren la paraula el Sr. Ramon el qual manifesta que tan sols en aquest moment ven qui esta 
en condicions pèssimes, és per això que pregunta hi ha necessitat de vendre?
Per altre banda, manifesta la seva satisfacció pel fet que l’Ajuntament encara té patrimoni, 
però considera que no és una bona gestió vendre en aquest moment.
Atès que l’Ajuntament té la intenció d’alienar el béns immobles corresponent a l’aprofitament 
resultant del polígon industrial de Les Planes Baixes

Atès que en data 23 de maig de 2012 i de conformitat amb la Providència d’Alcaldia de data 
22 de maig de 2012, es va emetre informe de Secretaria en relació amb el procediment i la 
Legislació aplicable.

Atesa la valoració pericial acreditativa de l’apreuament dels béns, feta per l’arquitecte Alvaro 
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Batlle Caravaca en el seu informe de data 13 de març de 2012.

Atès l’informe favorable sobre l’alienació mitjançant concurs emès per la Direcció General 
d’Administració Local 

Es porta a votació amb el següent resultat:

Vots a favor: 6 (ERC)
Vots en contra: 5 (CiU i PSC)

És per això que el Ple per majoria absoluta pren el següent acord:

Primer.-  Aprovar  l’alienació  del  següent  bé immoble  que té la  qualificació  jurídica  de bé 
patrimonial i es  troben inscrits en el Patrimoni municipal del sòl i habitatge de l’Ajuntament 
de La Bisbal del Penedès, trobant-se amb càrregues, sense gravàmens i ocupants: 

 Parcel·la  identificada  com a UZ-03-01  del  Polígon  Les  Planes  Baixes,  inscrita  al 
Registre de la Propietat  del  Vendrell,  núm.1,  volum 897,  llibre 111,  foli  175,  finca 
6043 amb una superfície de 32.350,19 m2.

Segon.-  Aprovar  el  Plec  de Clàusules  Administratives  que han de regular  l’alienació  per 
concurs de la parcel·la industrial situada en el Pla Parcial “Les Planes Baixes”, del municipi 
de La Bisbal del Penedès i que a continuació es transcriu:

PLEC DE CLÀUSULES QUE HA DE REGIR L’ALIENACIÓ PER PROCEDIMENT 
OBERT AMB PLURALITAT DE CRITERIS DE DIVERSES PARCEL·LA INDUSTRIAL 
DE  PROPIETAT  MUNICIPAL,  SITUADES  EN  EL  POLÍGON  INDUSTRIAL  “LES 
PLANES BAIXES”, DE LA BISBAL DEL PENEDÈS.

PRIMERA. OBJECTE DEL CONTRACTE 

1.- Constitueix l’objecte d’aquest procediment  l’alienació d’una parcel·la industrial  de 
propietat municipal, quina naturalesa és la de bé patrimonial; el procés d’adjudicació 
ho serà mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

Les característiques del bé objecte de licitació són:

Finca núm. 1

Situació:  Parcel·la  assenyalada núm.  UZ-03-01 del  plànol  parcel·lari  del  Pla Parcial 
industrial “Les Planes Baixes”. 

S’acompanya plànol de situació en l’Annex núm. 1

Descripció: Solar urbà, de forma rectangular.
 
Qualificació urbanística actual: Clau 28.

Ús: Industrial, amb les característiques que s’especifiquen en l’Annex núm. 2.
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Els seus límits són: 

a) al Nord i a l’Oest amb finca destinada a zona verda P1 del Sector, 
b) al Sud en part amb finca destinada a equipament E1 i en part amb vial del 
Sector,
c) a l’Est amb la finca 1 segregada anteriorment.

1. Superfície: 32.350,19 m2.

Càrregues:  La  finca  té  càrregues,  hipoteca  del  Banco  Santander  per  import 
1.100.400€.

Titular: Ajuntament de la Bisbal del Penedès. 

Naturalesa del domini: Bé patrimonial inclòs al patrimoni municipal del sòl i l’habitatge. 
Prové  de  la  cessió  corresponent  al  10%  de  l’aprofitament  del  sector  per  raó  del 
desenvolupament urbanístic del pla parcial.

Parcel·la assenyalada UZ-03-01. Inscrita en el registre de la Propietat núm. 1, de El 
Vendrell, al volum 897, llibre 111, foli 175, finca número 6043.

SEGONA. NATURALESA I FORMA D’ADJUDICACIÓ

Les finques objecte d’alineació tenen naturalesa patrimonial, incloses en el patrimoni 
municipal del sòl i l’habitatge, de propietat de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. El 
contractes a signar entre l’adjudicatari  i l’Ajuntament  serà el  de compravenda i,  per 
tant, de naturalesa privada.

L’expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària,  essent l’adjudicació 
per procediment obert, de conformitat amb allò disposat en l’article 122 de la Llei de 
Contractes  de Servei  Públic,  per  remissió  d’allò  que  disposa  l’article  209.3  del  DL 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local  de  Catalunya  i  l’article  42  del  Decret  336/1988,  de  17  d’octubre,  pel  qual 
s’aprova el reglament del patrimoni dels ens locals.

TERCERA. El Perfil de Contractant

Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la 
seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat, 
aquest Ajuntament compta amb el perfil de contractant al que es tindrà accés segons 
les  especificacions  que  es  regulen  en  la  pàgina  web  següent: 
www.bisbalpenedes.com, el qual serà operatiu quan tècnicament sigui possible.
   
QUARTA.  RÈGIM JURÍDIC

Quant a la preparació i adjudicació, el contracte de compravenda es regeix per aquest 
plec de clàusules i, en allò que no previst, per les normes següents:

– Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local
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– 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.

– El Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat 
pel  RDL 781/1986,  de 18 d’abril,  i  les  altres  disposicions  d’àmbit  estatal  sobre  les 
administracions locals.

– Reglament  de  patrimoni  dels  ens  locals,  aprovat  pel  Decret  336/1988,  de  17 
d’octubre.

– Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.

–  Llei  30/2007,  de  30  d’octubre,  de  Contractes  del  Sector  Públic  (LCSP)  i  el  RD 
1098/2001,  de  12  d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el  reglament  general  de  la  Llei  de 
Contractes.

– Decret Legislatiu 1/2005, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya.

–  Decret  305/2006,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  de  la  Llei  d’urbanisme  de 
Catalunya.

– El Codi Civil, pel que fa als efectes i extinció del contracte.

Quant a efectes i extinció, el contracte es regeix per les normes de dret civil que li són 
pròpies, i en particular per l’article 1445, següents i concordants del Codi civil,  com 
també per la legislació hipotecària pertinent.

El  present  plec  de clàusules  inclou,  a més,  les  condicions  definidores  dels  drets  i 
obligacions de les parts del contracte.

CINQUENA. JURISDICCIÓ COMPETENT

Els  actes  administratius  de  preparació  i  adjudicació  del  contracte,  amb  naturalesa 
d’actes separables, són impugnables davant la jurisdicció contenciosa administrativa. 
La resta de controvèrsies que puguin sorgir entre les parts per raó del contracte seran 
competència de la jurisdicció civil.

SISENA. PREU

1. El tipus de licitació o de sortida es fixa en:

Finca núm. 1..................................................................................... 2.245.406,78€

Aquests import no inclou cap tipus de tribut.

El preu resultant s’abonarà de la següent manera: 

a) En el  moment  de l’escriptura  es  farà  efectiu  l’import  de  la  licitació  a  més  de 
l’import total que correspongui als conceptes dels tributs, descomptant 600.000€ 
els quals es podran fraccionar.
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b) Els 600.000€ restants es podran fraccionar fins a 4 anys amb una quota anual 
mínima  de  150.000€  aplicant  els  interessos  i  altres  costos  d’acord  amb  la 
normativa vigent.

2. Els licitadors podran millorar el preu de licitació de la venda, oferint-ne un de més alt 
en la seva proposta econòmica i les formes de pagament. Es fa constar expressament 
que no s’admetran ofertes inferiors a les dels tipus de licitació abans indicats.

3. En cas d’empat de dues o més ofertes, s’adjudicarà a aquella que tingui una oferta 
econòmica superior. En cas d’empat també a import, es dirimirà la qüestió mitjançant 
una  puja  a  mà  alçada  entre  els  licitadors  prèviament  convocats.  En  cas 
d’incompareixença dels licitadors es decidirà per sorteig.

4. Totes les despeses que es produeixin amb motiu dels tràmits preparatoris, incloses 
les derivades de la publicació d’anuncis,  o de formalització del contracte mitjançant 
escriptura  pública,  així  com  els  impostos  estatals,  autonòmics  o  municipals  de 
l’operació seran satisfets pel comprador.

SETENA. CAPACITAT PER CONTRACTAR

Podran optar  a l’adjudicació  d’aquest  contracte,  les persones  naturals  o jurídiques, 
espanyoles  o  estrangeres,  a  títol  individual  o  en  unió  temporal  que  tinguin  plena 
capacitat d’obrar, que no incorrin en prohibicions i incompatibilitats per contractar amb 
l’Administració establertes en els articles 49 i 50 de la LCSP.

Les  empreses  estrangeres  no  comunitàries  hauran  de  reunir,  a  més,  els  requisits 
establerts a la LCSP.
 
VUITENA. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI

L’adjudicatari assumeix els següents compromisos:

a) Acceptar el títol de propietat de l’administració venedora i de la superfície real 
de la finca objecte de compravenda, amb independència de la superfície que resulti del 
títol de domini i del Registre de la Propietat. 
b) Comparèixer per formalitzar l’escriptura pública de compravenda el dia, hora i 
en el lloc que li indiqui l’Ajuntament. 
c) Pagar  la  totalitat  del  preu  en  el  termini  indicat  en  l’escriptura  de  la 
compravenda.
d) Assumir les despeses i tributs de qualsevol classe que es produeixin per la 
transmissió de la finca, incloent anuncis i despeses notarials i registrals.
e) Inscriure la transmissió en el Registre de la Propietat.
f)Acceptar  la qualificació urbanística de la finca tot  assumint  les conseqüències  de 
qualsevol ordre que se’n derivin, respecte de la incompatibilitat d’usos.
g) Qualsevol altra obligació que resulti  de les clàusules d’aquest plec o de les 
disposicions legals o reglamentàries d’aplicació.

NOVENA. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ

1.  El  contracte  s’adjudicarà  mitjançant  procediment  obert  i  tramitació  ordinària  i 
pluralitat de criteris. 
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Els criteris d’adjudicació a valorar per la mesa de contractació són els següents: 

- Per preu més alt: fins a 50 punts, obtenint cinquanta punts el preu més alt i la resta 
proporcionalment.

- Per la presentació del projecte constructiu bàsic en el moment de la presentació de 
l’oferta de licitació, 40 punts.

Tota empresa que obtingui punts en aquest apartat està obligada a la presentació d’un 
aval  bancari  de  100.000€  abans  de  l’adjudicació  definitiva,  i  com  a  condició 
imprescindible per la signatura de l’escriptura de compravenda, el qual serà retornat a 
la  valida  comunicació  de  l’atorgament  de  la  corresponent  llicència  d’obres  de 
l’edificació.

- Amb el compromís més ràpid o immediat de l’inici de la construcció de l’edificació, es 
valorarà en 10 punts.

Tota empresa que obtingui punts en aquest apartat està obligada a la presentació d’un 
aval  bancari  de  100.000€   abans  de  l’adjudicació  definitiva,  i  com  a  condició 
imprescindible per la signatura de l’escriptura de compravenda, el qual serà retornat en 
l’obtenció de la llicència d’obres de l’edificació.

En cas, de que una empresa obtingui punts per ambdós conceptes només caldrà que 
aporti un sol aval bancari de 100.000€. 

2. Amb l’aprovació d’aquest plec, el Ple de l’Ajuntament procedirà també a la licitació 
objecte del mateix.

3.  Els  licitadors  presentaran  les  ofertes  ajustant-se  als  requisits  i  al  model  de 
proposició que determina aquest mateix plec. Les ofertes podran fer-se per una, o més 
finques.

4.  Les  ofertes  mancomunades  seran  admeses,  sempre  que  cadascuna  de  les 
persones o empreses mancomunades compleixi, per si mateixa, els requisits generals 
i especials establerts al present plec.

5. La mesa de contractació analitzarà la documentació aportada per cada licitador i, 
posteriorment, en acte públic, obrirà les ofertes presentades.

6. La mesa de contractació proposarà al Ple de l’Ajuntament l’adjudicació del contracte 
a  l’oferta  més  avantatjosa,  atenent  als  criteris  establerts  i  amb  l’assumpció  pels 
oferents dels compromisos que figuren a la clàusula vuitena.

7.  Un  cop  formulada  la  proposta  d’adjudicació  per  la  mesa  de contractació,  en  el 
termini de dos mesos des de l’obertura de les ofertes econòmiques, el Ple municipal 
adoptarà  l’acord  d’adjudicació  provisional  del  contracte.  La  proposta  d’adjudicació 
formulada per la mesa no crea cap dret a favor de la persona o entitat  proposada 
davant  l’Administració,  mentre  el  contracte  no li  hagi  estat  adjudicat  definitivament, 
moment en què s’entendrà perfeccionat.
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8.  A  requeriment  d’aquest  Ajuntament,  l’adjudicació  es  formalitzarà  en  escriptura 
pública davant el notari designat a l’efecte.

DESENA. FIANÇA PROVISIONAL

Per  participar  en procediment  i  com a requisit  d’admissió,  els  licitadors  hauran  de 
constituir prèviament a disposició de l’òrgan de contractació, una garantia provisional 
equivalent al 3% del preu de licitació de la finca, podent-se constituir en qualsevol de 
les  formes  previstes  en  la  normativa  sobre  Contractes  de  les  Administracions 
Públiques. 

Aquesta garantia s’haurà de constituir en la Tresoreria de l’Ajuntament de la Bisbal del 
Penedès, quan sigui  en metàl·lic o valors,  o davant el mateix òrgan de contractació 
quan es tracti d’aval o assegurança de caució. 

En qualsevol cas, d’acord amb l’article 88 de la LCSP, la garantia provisional respon 
del manteniment de les proposicions presentades pels licitadors fins a l’adjudicació i de 
la proposició de l’adjudicatari fins a la formalització del contracte.

Aquesta fiança serà retornada als licitadors que no siguin adjudicataris immediatament 
després de la proposta d’adjudicació.

En el supòsit que l’adjudicatari de la finca no efectuï el pagament i, per tant, no pugui 
ser atorgada l’escriptura de compravenda ni operada la transmissió de la finca, l’import 
de la garantia provisional constituïda quedarà en favor de l’Ajuntament amb el caràcter 
d’indemnització o compensació econòmica per l’incompliment de l’adjudicatari quant a 
l’atorgament del contracte.

ONZENA. PROPOSICIONS I DOCUMENTACIÓ

1.  Les  sol·licituds  per  participar  en  el  procediment  contractual  es  presentaran 
mitjançant una instància acompanyada de la documentació que acrediti la personalitat 
del concurrent o la seva representació, així com el compliment de les condicions que 
es determinen en el  present  plec,  en el  model  de participació.  La justificació  de la 
solvència econòmica i financera dels participants podrà acreditar-se per qualsevol dels 
mitjans que es preveuen a l’article 64 de la LCSP.  

Poden acreditar la solvència mitjançant la presentació de:

 Declaracions apropiades d’entitats financeres
 Comptes anuals presentats al Registre Mercantil
 Declaració  sobre  el  volum  de  negocis  en  l’àmbit  corresponent  a  l’objecte  del 
contracte, referit als últims tres exercicis

2.   Les  proposicions  per  a participar  en el  procediment  contractual  hauran  de ser 
presentades en dos sobres tancats, identificats amb els números 1 i 2, i amb indicació 
de  la  licitació  a  la  que  concorren  i  amb  la  següent  documentació,  seguint  l’ordre 
establert, així com el nom del licitador i el seu corresponent CIF o NIF:

SOBRE 1: DOCUMENTACIÓ
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En l’anvers portarà la següent llegenda: 

“DOCUMENTACIÓ PER A PRENDRE PART EN LA LICITACIÓ CONVOCADA PER 
L’AJUNTAMENT  DE  LA  BISBAL  DEL  PENEDÈS  PER  A  L’ALIENACIÓ  DE 
PARCEL·LA INDUSTRIAL DE PROPIETAT MUNICIPAL, SITUADA EN EL POLÍGON 
INDUSTRIAL “LES PLANES BAIXES”, DE LA BISBAL DE DEL PENEDÈS.

El sobre haurà d’anar acompanyat del model que s’inclou com annex 3 d’aquest plec 
juntament amb tota la documentació que allí s’hi relaciona.

SOBRE 2: PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

En l’anvers portarà la següent llegenda:

“PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER A PRENDRE PART 
EN  LA  LICITACIÓ  CONVOCADA  PER  L’AJUNTAMENT  DE  LA  BISBAL  DEL 
PENEDÈS  PER  A  L’ALIENACIÓ  DE  PARCEL·LA  INDUSTRIAL  DE  PROPIETAT 
MUNICIPAL, SITUADA EN EL POLÍGON INDUSTRIAL “LES PLANES BAIXES”, DE 
LA BISBAL DE DEL PENEDÈS. 

a) Proposició econòmica.

El redactat de la proposició econòmica s’haurà d’ajustar al model que s’inclou com a 
annex 4 del present plec.

L’oferta consistirà en l’import que, com a preu de l’alienació per de la parcel·la ofertada 
haurà  de ser  abonat  a l’Ajuntament  de la  Bisbal  del  Penedès.  El  preu  ofertat  NO 
inclourà l’IVA.

No s’acceptaran  les  proposicions  que  continguin  omissions,  errors  o  ratllades  que 
impedeixin conèixer l’oferta. Haurà d’estar signada pel propi licitador o, en el seu cas, 
pel representant amb facultats suficients.

b) Documents que permetin a la mesa de contractació valorar les condicions de 
les ofertes segons els criteris d’adjudicació.

DOTZENA. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS

El termini de presentació de les proposicions serà de 26 dies naturals a comptar de la 
publicació  de  l’últim  anunci  al  DOGC  o  BOPT.  Les  proposicions  es  presentaran 
mitjançant  una  instància  acompanyada  dels  dos  sobres en el  Registre  General  de 
l’Ajuntament, de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores. Si l’últim dia del termini 
resulta  ser dissabte,  les sol·licituds hauran de presentar-se en la forma prevista en 
l’article  38.c)  i  d)  de  la  Llei  de Procediment  Administratiu.  Si  l’últim dia  del  termini 
resulta ser festiu les sol·licituds podran presentar-se el primer dia hàbil que segueixi 
fins a les 14:00 hores.  

També  es podran  presentar  les  proposicions  per  correu,  sempre  dins  del  termini  i 
horari  d’admissió  assenyalat;  en  aquest  cas  el  licitador  haurà  de  justificar  la  data 
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d’imposició de la tramesa en l’Oficina de Correus i anunciar a l’òrgan de contractació la 
tramesa de l’oferta mitjançant tèlex, fax o telegrama en el mateix dia o, en tot cas, dins 
el  període  de  presentació  de  les  proposicions  i  fins  les  24  hores  de  l’últim  dia 
considerat com a màxim per a la recepció d’aquestes.

En  tot  cas,  transcorreguts  10  dies  naturals  des  de  l’acabament  del  termini  de 
presentació de proposicions sense que hagi arribat la proposició enviada per correu o 
a través dels registres públics previstos en el paràgraf primer, aquesta no serà admesa 
en cap cas. 

TRETZENA. MESA DE CONTRACTACIÓ

La Mesa de Contractació estarà formada per les persones següents:

— Sr. Josep M. Puigibet Mestre, alcalde, que actuarà com a president de la mesa.
— Sra. Juana Reina Torres, vocal. 
— Sr. Joaquim Ribas Piqueras, vocal. 
— Sra. Pilar Verdun Vives, vocal.
— Sra. Montserrat Mestre Ferrerons, vocal.
I la Sra. Elisabet Figueras Tuset, que actuarà com a secretària de la mesa.

CATORZENA. OBERTURA DE PROPOSICIONS I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ 

1. La mesa de contractació es constituirà el onzè dia hàbil després de la finalització del 
termini de presentació de les proposicions, a les 12 hores. Qualificarà la documentació 
administrativa continguda en els sobres «1». En el cas que el dia d’obertura del sobre 
1 sigui dissabte, passarà a realitzar-se el present acte al següent dia hàbil. Aquest acte 
no té caràcter de públic.

La mesa pot concedir, si ho estima convenient, un termini no superior a tres dies per 
tal  que el  licitador corregeixi  els defectes o omissions subsanables observats  en la 
documentació presentada. En cap cas, s’entendrà que es puguin esmenar la falta de 
dipòsit de la garantia provisional. 

2.  El  quinzè  dia  hàbil  després  de  la  finalització  del  termini  de  presentació  de  les 
proposicions, a les 12 hores, procedirà a l’obertura i examen del sobre «2», podent la 
mesa sol·licitar en aquest moment tots els informes tècnics que consideri necessaris. 
En el cas que el dia d’obertura del sobre 2 sigui  dissabte, passarà a realitzar-se el 
present acte al següent dia hàbil.

3.  Seran  rebutjades  per  la  Mesa,  mitjançant  resolució  motivada,  les  proposicions 
econòmiques que no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que 
tinguin  un tipus  de licitació  inferior  a  l’establert  en  aquest  plec,  les  que modifiquin 
substancialment el model de proposició establert en aquest plec, així com aquelles que 
continguin un error  manifest  en relació a l’import  de la proposició.  Igualment,  seran 
rebutjades  aquelles  proposicions  en  les  quals  el  licitador  reconegui  l’error  o 
inconsistència de les mateixes que les facin inviables. 

4. La mesa de contractació farà la proposta d’adjudicació provisional a favor de l’oferta 
amb major puntuació En cas d’empat de dues o més ofertes, s’adjudicarà a aquella 
que tingui una oferta econòmica superior. En cas d’empat també a import, es dirimirà 
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la qüestió mitjançant una puja a mà alçada entre els licitadors prèviament convocats. 
En cas d’incompareixença dels licitadors es decidirà per sorteig.

QUINZENA. ADJUDICACIÓ PROVISIONAL I DEFINITIVA

L’adjudicació  provisional  del  contracte  s’ha  d’efectuar  en  el  termini  màxim  de  dos 
mesos  des  de  l’obertura  de  les  proposicions,  havent  de  notificar-la  als  licitadors  i 
publicant-la  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Tarragona   i  en  el  perfil  del 
contractant quan tècnicament sigui viable.

La proposta d’adjudicació que realitzi la mesa no origina cap tipus de dret a favor de 
l’empresari proposat enfront l’administració, mentre no s’hagi adjudicat definitivament 
el contracte.

L’elevació  a  definitiva  de  l’adjudicació  provisional,  sense  un  nou  acord  plenari,  es 
produirà una vegada transcorreguts quinze dies de la publicació de l’anunci provisional 
al perfil del contractant i sempre que l’adjudicatari hagi acreditat el compliment de les 
seves  obligacions  tributàries  i  amb  la  Seguretat  Social  i  hagi  dipositat  la  fiança 
definitiva. A tal efecte, tindrà el termini màxim de quinze dies.

L’elevació de l’adjudicació provisional a definitiva s’efectuarà per acord del Ple en cas 
que sigui  confirmatòria  de la provisional  per no haver-se produït  cap reclamació  ni 
al·legació.

Quan no es pugui  efectuar l’adjudicació definitiva del contracte al licitador que hagi 
presentat la millor oferta per no complir els requisits necessaris, abans de procedir a 
una nova convocatòria,  el  Ple de l’Ajuntament  podrà efectuar  una nova adjudicació 
provisional al licitador o licitadors següents al primer per l’ordre en què hagin quedat 
classificades les seves ofertes, sempre que això sigui possible i que el nou adjudicatari 
hi doni la seva conformitat. En aquest cas, el nou adjudicatari tindrà un termini de deu 
dies per a la presentació de la documentació esmentada anteriorment.

SETZENA. GARANTIA DEFINITIVA

L’adjudicatari haurà de constituir una fiança definitiva equivalent al 5% de l’import de 
l’adjudicació. Aquesta garantia definitiva es constituirà en el termini dels 15 dies hàbils 
següents  al  de la  notificació  de l’acord  d’adjudicació  provisional  del  contracte,  i  es 
mantindrà fins que el comprador hagi inscrit la parcel·la al Registre de la Propietat i 
acrediti haver satisfet totes les despeses derivades del procediment de licitació.

DISSETENA. TERMINI I FORMA DE PAGAMENT

Un  cop  efectuada  l’adjudicació  definitiva,  l’adjudicatari  vindrà  obligat  a  satisfer 
íntegrament  la  quantiat  ofertada  en  el  termini  màxim  de  quinze  dies  des  de  la 
notificació, i en tot cas abans de la formalització de l’escriptura pública de la venda de 
la parcel·la  d’acord amb l’establer en la clàusula sisena d’aquest Plec, amb garantía 
de condició resolutòria a  l’escriptura de compravenda.

En cas d’incompliment del pagament de l’import de l’adjudicació en el termini indicat, 
l’Ajuntament podrà acordar la resolució del contracte prèvia audiència de l’adjudicatari. 
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Amb la resolució del contracte, l’adjudicatari perdrà la garantia provisional dipositada i 
l’adjudicació  serà  anul·lada,  amb  independència  de  les  accions  que  civilment 
procedeixin. 

DIVUITENA. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

L’adjudicatari definitiu, provis de la documentació necessària, es presentarà el dia i la 
hora que li notifiqui l’Ajuntament davant del notari per a la formalització del contracte 
mitjançant escriptura pública. Per part de l’Ajuntament, assistirà el Sr. Alcalde o regidor 
en qui es delegui.

Les  despeses  que  origini  la  formalització  de  l’escriptura  i  la  seva  inscripció  en  el 
Registre de la Propietat seran per compte de l’adjudicatari, així com també ho seran 
les despeses per qualsevol concepte tributari que es derivin d’aquesta transmissió. 

La  incompareixença  en  la  formalització  del  contracte,  llevat  de  causa  justificada 
lliurement apreciada per l’Ajuntament,  serà motiu de la resolució del contracte, amb 
pèrdua de la fiança constituïda. 

La Bisbal del Penedès, 23 de maig de  2012

ANNEX 1

PLANOLS DE SITUACIO DEL SOLAR OBJECTE DE LICITACIÓ

ANNEX 2

CERTIFICACIO URBANISTICA

  
CERTIFICACIÓ URBANÍSTICA
  
La qualificació  urbanística  (tipus  de sòl  i  ús assignat)  que les finques  esmentades 
tenen segons les normes de planejament.

El planejament urbanístic vigent al municipi de La Bisbal del Penedès correspon a la 
Revisió de les Normes Subsidiàries del Planejament (NNSS), Text refós segons acord 
de la C.U.T. de 10 de setembre de 2002, i publicades el 14 d’agost de 2003 al DOGC 
núm. 3947.

Per  a l’àmbit  del  polígon  Industrial  de  les  Planes  Baixes,  a més,  és  d’aplicació  la 
Modificació Puntual de les normes subsidiàries de planejament (MP.NNSS) en l’àmbit 
“Les  Planes  Baixes”  aprovades  definitivament  pel  Conseller  de  PTiOP  el  2  de 
desembre de 2009 i publicat al DOGC núm. 5528 de 17 de desembre de 2009, així 
com el Pla parcial  urbanístic SUD Les Planes Baixes,  aprovat  definitivament  per la 
C.U.T. l’1 d’octubre de 2009 i publicat al DOGC núm. 5563, de 9 de febrer de 2010, i el 
Projecte de reparcel·lació aprovat definitivament per Decret d’Alcaldia de 29 de gener 
de 2010.
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La totalitat de les parcel·les del polígon tenen la classificació de sòl apte per urbanitzar, 
SAU  5  sector  industrial  logístic  Les  Planes  Baixes,  amb  el  projecte  d’urbanització 
aprovat i les obres d’urbanització en execució.
 
La parcel·la està ubicada en Clau 28. Zona de desenvolupament Industrial – logístic. 
Subzona 28.a.
Tipus d’edificació: edificació aïllada.
Parcel·la mínima: 10.000 m2 de sòl.
Edificabilitat  màxima  neta:  0,9  m2 sostre  /  m2  sòl.  L’edificabilitat  neta  per  a  cada 
parcel·la està establerta al Pla Parcial (0,9077 m2/m2).
Ocupació màxima: 70%
Separacions:
- Del carrer d’accés a la parcel·la: 10 metres
- Del límit entre parcel·les: 5 metres
- Dels carrers laterals que no siguin d’accés: 5 metres

L’alçada màxima reguladora edificable es fixa en 15,00 metres, equivalent a PB+1PP. 
Per  sobre  d’aquesta  alçada  màxima  es  permetrà  que  sobresurtin  només  les 
xemeneies  i  elements  tècnics  puntuals.  Es  permet  la  ubicació  d’una  sitja 
d’emmagatzament intel·ligent de 25,00 metres d’alçada.

Usos: Principal:  Industrial  i logístic.  Compatibles, amb un màxim del 20% del sostre 
edificable: oficines, sanitari, cultural i esportiu.

Agrupació  de parcel·les (subzona 28a i 28b):  S’admet  l’agrupació de parcel·les a fi 
d’obtenir-ne  de  majors  dimensions,  mitjançant  el  corresponent  projecte  de 
reparcel·lació.

Cobertes: Hauran d’ésser de tipus no transitable en la mesura del possible, o en cas 
contrari, s’hauran d’adoptar les mesures apropiades per evitar la visió sobre les pistes 
d’IDIADA  com  per  exemple  incorporant  pantalles  o  altres  elements  tècnics 
suficientment  alts.  Es  permet  la  instal·lació  de  plaques  solars  d’acord  amb  les 
determinacions del Codi Tècnic. Es poden establir escales sempre que es configurin 
amb un sistema de seguretat que impedeixi l’accés als no autoritzats.

Soterranis: Es permet en la mateixa ocupació que la resta de l’edificació.

Aparcament: Es preveurà, dins de la parcel·la, un mínim de:
- Una plaça per cada 300 m2 de superfície edificada.
- Una plaça per cada 5 treballadors.
Cada plaça tindrà una superfície rectangular mínima de 2,20 x 4,50 mts. El projecte 
d’edificació  definirà  amb  exactitud  l’emplaçament  i  tractament  de  les  àrees 
d’aparcament.

Gual: Tots els propietaris estan obligats a fer-se el seu propi gual, segons model de 
l’Ajuntament de peces prefabricades. El paviment del gual ha d’ocupar la totalitat de 
l’amplada de la vorera, per tal de garantir la resistència al pas de vehicles pesants.

Construccions  auxiliars:  S’admeten  les  construccions  auxiliars  o  annexes, 
independents de la principal, sempre que no superin l’índex d’edificabilitat establert i 
respectin les separacions a carrer i veí. No ultrapassaran l’alçada de 3,50 m (excepte 
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la sitja intel·ligent que pot ser de fins a 25 m) i una ocupació del 3% de la parcel·la. 
L’ocupació màxima de la parcel·la és del 70% incloses les construccions auxiliars.

Espais  no  edificables:  Dins  d’aquest  espai  es  permetrà  l’ús  d’aparcament  tot 
combinant-lo  amb  arbrat  i  vegetació.  Tots  els  espais  que  no  tinguin  una  funció 
concreta  s’hauran  d’enjardinar  convenientment  i  s’haurà  de  fer  un  manteniment 
periòdic. Així mateix, es preveurà el pas lliure en casos d’emergència.

Possibilitat  de  compartimentació:  Únicament  es  permetrà  la  compartimentació  dels 
edificis  construïts  en  una  parcel·la  en  diversos  establiments  industrials  sota  les 
següents prescripcions:
- El projecte de les edificacions serà unitari.
- Qualsevol compartimentació dels establiments industrials precisarà la corresponent 
llicència municipal.
- La crugia mínima de cada establiment que en resulti de la compartimentació serà de 
10 mts.
-  La  superfície  mínima  de  sòl  que  ocuparà  cada  establiment  resultant  de  la 
compartimentació serà de 2.000 m2 de sòl.
-  Els  edificis  que  siguin  compartimentats  respectaran  les  condicions  generals  i 
particular de l’edificació i de l’ordenació fixada en aquestes normes urbanístiques.
- L’accés a la parcel·la serà comú per a tota l’edificació i no es permetrà, en cap cas, la 
compartimentació dels espais comuns fora de la mateixa.

Edificacions i usos al pati de parcel·la (subzona 28a i 28b):
S’admeten les casetes de control de persones i material, les casetes de comptadors 
de serveis o de transformadors d’electricitat a la franja de separació entre l’edifici i el 
carrer.  S’admeten també els serveis i instal·lacions de tipus mecànic o de transport, 
tals  com  bàscules,  cintes,  grues,  etc.,  les  quals  no  computaran  al  percentatge 
d’ocupació de sòl. Quan els usos requereixen edificació, aquesta no ultrapassarà una 
alçada de 3,50 m. i  una ocupació del 2% de la parcel·la,  la qual  s’entendrà com a 
complementària a l’ocupació màxima.

ANNEX 3

SOBRE NÚM. 1: DOCUMENTACIO

MODEL DE SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA LICITACIÓ PER L’ALIENACIÓ 
DE PARCEL·LA INDUSTRIAL DE PROPIETAT MUNICIPAL, SITUADES AL POLÍGON 
INDUSTRIAL “LES PLANES BAIXES”, DE LA BISBAL DEL PENEDÈS

PARTICIPANT:

Nom 
NIF Telèfon Fax
C./Pl./
Av.

Núm. Pis

Localit
at

C.P.
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REPRESENTANT

Nom 
NIF Telèfo

n
C./Pl./
Av.

Núm. Pis

Localit
at

C.P.

Correu 
electrò
nic

Assabentat  de l’anunci  per  l’alienació  de Parcel·la  industrial  de propietat  municipal, 
situades al polígon industrial “Les Planes Baixes”, de la Bisbal del Penedès.
 

MANIFESTA que accepta íntegrament  les condicions del plec de clàusules,  segons 
anunci publicat a (posar la data del BOPT o del DOGC) i a tal efecte, acompanya la 
següent documentació:

(Veure explicació d’aquest annex)

RESUM DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA:

□DNI
□ESCRIPTURA SOCIETAT
□ESCRIPTURA PODERS

□ DECLARACIO NO PROHIBICIO O NO INCOMPATIBILITAT DE CONTRACTAR
□ EN  CAS  D’EMPRESES  ESTRANGERES,  DECLARACIO  DE  SOTMETRE’S  A 

TRIBUNALS ESPANYOLS
□ JUSTIFICACIO DE DIPOSIT DE LA GARANTIA PROVISIONAL
□ ESCRIT INDICANT DOMICILI A EFECTES NOTIFICACIO

Data:.......................................

Firma:

Nom i cognoms de la persona que firma: Empresa:

_____________________________ _____________________

1. Capacitat d’obrar

1.1.- Si l’empresa fos una persona jurídica, l’escriptura de constitució i modificació, en 
el  seu  cas,  inscrita  en  el  Registre  Mercantil,  quan  aquest  requisit  sigui  exigible 
conforme  a  la  legislació  mercantil  que  li  fos  aplicable.  Si  no  ho  fos,  l’escriptura  o 
document de constitució, de modificació, estatuts o acta fundacional, en el que constin 
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les  normes per  les quals  es regula  la  seva activitat,  inscrits,  en el  seu cas,  en el 
corresponent  Registre  Oficial,  així  com  el  Codi  d’Identificació  Fiscal  (CIF),  tot  en 
original  o  còpia  que  tingui  caràcter  d’autèntica  d’acord  amb  la  legislació  vigent  o, 
fotocòpia compulsada per funcionari habilitat. Aquest documents hauran de recollir el 
exacte règim jurídic del licitador en el moment de presentació de la proposició.

1.2.-  Si es tracta d’empresari  individual,  el DNI o document que, en el seu cas, el 
substitueixi reglamentàriament, en còpia que tingui el caràcter d’autèntica d’acord amb 
la legislació vigent, o fotocòpia compulsada per un funcionari habilitat.

1.3.-  Quan  es  tracti  d’empresaris  no espanyols  d’Estats  membres  de la  Comunitat 
Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu, la capacitat d’obrar 
s’acreditarà  mitjançant  la  seva  inscripció  en  un  registre  professional  o  comercial, 
sempre  que  aquest  requisit  sigui  exigit  per  la  legislació  de  l’estat  respectiu,  o  la 
presentació de les certificacions que s’indiquen en l’Annex I.1 del RGLCAP. 

1.4.-  Quan es tracti  d’empreses estrangeres  no compreses en el  paràgraf  anterior, 
informe de la Missió Diplomàtica Permanent o Oficina Consular d’Espanya del lloc del 
domicili de l’empresa en el que es faci constar, prèvia acreditació per l’empresa, que 
figuren inscrites en el  Registre Local  professional,  comercial  o anàleg o,  en el  seu 
defecte, que actuen habitualment al tràfic local en l’àmbit de les activitats a les quals 
s’estén l’objecte del contracte.
També hauran d’acompanyar informe de la Missió Diplomàtica Permanent d’Espanya 
o  de  la  Secretaria  de  Comerç  Exterior  del  Ministeri  d’Economia  sobre  la  condició 
d’Estat signatari  de l’Acord sobre Contractació Pública de l’Organització Mundial  del 
Comerç, sempre que es tracti de contractes de quantia igual o superior a la prevista a 
l’article 125.1 de la LCSP o, en cas contrari, informe de reciprocitat al que es refereix 
l’article 44 de la mateixa llei.

Aquestes  empreses hauran  d’acreditar  que tenen  oberta  sucursal  a  Espanya,  amb 
designació  d’apoderats  o  representants  per  a  les  seves  operacions  i  que  estan 
inscrites en el Registre Mercantil.

1.5.- Les empreses estrangeres presentaran els seus documents constitutius traduïts 
de forma oficial en català o castellà.

2. Validació de procura

Els que compareguin o firmin proposicions en nom d’altri, o representin una persona 
jurídica, hauran d’acompanyar escriptura de poder notarial a favor de la persona que 
comparegui  o  signi  la  proposició  validada  pel  Secretari  de  l’Ajuntament,  tot  ell  en 
original  o còpia  compulsada.  Igualment  s’haurà  de presentar  còpia  compulsada del 
DNI de la persona a favor de la qual es va atorgar l’apoderament o representació. Si el 
document acreditatiu de la representació contingués delegació permanent de facultats, 
haurà de figurar inscrit en el Registre Mercantil.

3. Declaracions relatives a no incórrer en prohibicions i incompatibilitats per a 
contractar amb l’Administració, d’estar al corrent en el compliment d’obligacions 
tributàries  i  amb  la  Seguretat  Social  i  que  no  existeixen  deutes  en  període 
executiu amb l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.
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 Declaració  responsable  conforme  l’empresari,  si  es  tracta  d’una  persona  física,  o 
l’empresa, els seus administradors i representants, si es tracta d’una persona jurídica, 
així  com  el  firmant  de  la  proposició,  no  incorren  en  cap  de  les  prohibicions  i 
incompatibilitats per a contractar assenyalades a l’article 49 de la LCSP en els termes i 
condicions  que  hi  són  previstos.  Aquesta  declaració  comprèn  expressament  la 
circumstància de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i 
amb la  Seguretat  Social  imposades  per  les  disposicions  vigents,  així  com no tenir 
deutes  amb  l’Ajuntament  de  la  Bisbal  del  Penedès  en  el  període  executiu  de 
pagament, llevat que estiguin garantides.

4. Jurisdicció d’empreses estrangeres

Les  empreses  estrangeres  hauran  de  presentar  declaració  de  sotmetre’s  a  la 
jurisdicció  dels  Jutjats  i  Tribunals  espanyols  de  qualsevol  ordre,  per  a  totes  les 
incidències que de forma directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, 
en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que els pugui correspondre. 

5. Garantia provisional

Justificant  d’haver  constituït  la  garantia  provisional,  constituïda  en qualsevol  de les 
formes previstes a l’article 84 de la LCSP, per l’import equivalent al 3% del preu de 
sortida de la licitació, ajustant-se als models que s’indiquen al Reglament General de 
la Llei de Contractes.

6. Escrit indicant  domicili, telèfon i fax a efectes de notificació
ANNEX 4

SOBRE NÚM. 2: PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

PROPOSICIÓ  ECONÒMICA  RELATIVA  A  LA  LICITACIÓ  PER  L’ALIENACIÓ  DE 
PARCEL·LA  INDUSTRIAL  DE PROPIETAT  MUNICIPAL,  SITUADES  AL  POLÍGON 
INDUSTRIAL “LES PLANES BAIXES”, DE LA BISBAL DEL PENEDÈS 

LICITADOR

Nom 
NIF Telèfon Fax
C./Pl./
Av.

Núm. Pis

Localit
at

C.P.

REPRESENTANT

Nom 
NIF Telèfo

n
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C./Pl./
Av.

Núm. Pis

Localit
at

C.P.

Correu 
electrò
nic

El licitador esmentat assabentat del plec de clàusules ( publicat en el BOP núm.   de 
data    i/o en el DOGC núm.     de data         ) que regeixen la licitació pública per 
l’alienació de parcel·la  industrial  de propietat  municipal,  situada al  polígon industrial 
“Les Planes Baixes”, de la Bisbal del Penedès.

MANIFESTA que accepta íntegrament les condicions, requisits i obligacions fixades i

OFEREIX, 

A) Com a preu per la parcel·la  ..........l’import total següent:

PREU TOTAL, EXCLÓS L’IVA …………………………………………………*

B) Compromís de presentació de projecte constructiu bàsic: 

C) Activitat a realitzar amb valor afegit: 

D) Memòria tècnica sobre la tipologia edificatòria i característiques de la construcció: 

Data.................................

Firma:

Nom i cognoms de la persona que firma: Empresa:

_________________________ _____________________

* L’import s’haurà de fixar en lletres i números

Tercer.- Sotmetre, el Plec de Clàusules Administratives, a informació pública pel termini de 
20  dies  mitjançant  anunci  publicat  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de Tarragona,  Diari 
Oficial  de la Generalitat  de Catalunya i  al  taulell  d’anuncis  de la corporació.  Finalitzat  el 
termini sense que s’hagin presentat al·legacions es consideraran definitivament aprovades. 
En  cas  contrari,  el  Ple  disposarà  d’un  mes  per  a  aprovar  o  rebutjar  les  al·legacions 
presentades.  
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Quart.-Aprovat definitivament el plec de clàusules, publicar la licitació en el Butlletí Oficial de 
la Província de Tarragona i en el perfil del contractant de l’Ajuntament perquè en el termini 
de vint-i-sis dies es presentin les proposicions que es considerin convenients.

Cinquè.-Incloure  els  recursos  líquids  obtinguts  en  l’alienació  esmentada  al  patrimoni 
municipal del sòl per tal de destinar-los posteriorment a alguna de les finalitats establertes a 
la legislació urbanística.

Punt  4.-APROVACIÓ  INICIAL  MODIFICACIÓ  DEL  REGLAMENT  DEL  SERVEI  DE 
RECOLLIDA DE RESIDUS DOMÈSTICS I COMERCIALS

La Secretaria fa lectura de la proposta d’acord

Prenen la part els següents regidors en el debat del punt.

Pren la paraula la Sra. Carmen demanar com és que l’art. 3 del reglament exclou a totes les 
urbanitzacions de l’àmbit d’aplicació d’aquest reglament?
Per altre banda, exposa que els contenidors de brossa en el Priorat,  de l’Av. Priorat amb 
carrer Oviedo estan impedint l’accés a les boques d’incendis, reportant un perill.
Així  mateix  exposa  que  en  l’art.  3  del  reglament  s’exclou  a  les  urbanitzacions  d’aquest 
reglament, quin és el motiu?

El Sr. Ramon demana que s’expliqui si el servei de recollida de brossa és deficitari

El  Sr.  Rivas,  com a regidor  de serveis  dóna  resposta  a les  intervencions  dels  diferents 
regidors,  posant  de  manifest  que  per  part  de  l’Ajuntament  s’ha  editat  diferents  tríptics 
d’informació a la població en la qual es posava de manifest les pèrdues que s’arrosseguen 
en aquest servei i que sinó es pren consciència entre tots i es mira de millorar el reciclatge el 
cost del servei serà molt elevat.
En quan al  fet  que els contenidors  estan impedint  l’accés a les boques d’incendis  en la 
urbanització el Priorat, no cal que s’hagi de fer cap altre tràmit. És per això que aquest tema 
es pot resoldre d’immediat.

A la vegada es demana un canvi en l’art.  51 del reglament,  perquè després de diferents 
converses mantingudes amb l’empresa,  s’ha cregut convenient  que el dia de recollida de 
voluminosos en comptes de ser el tercer dijous de mes sigui el primer dilluns de mes, doncs 
s’ha notat  que les persones a finals  o principis  de mes tenen tendència a fer canvis  de 
mobles, electrodomèstics la qual cosa portaria un benefici a aquest apartat.

El Sr. Alcalde  explica als dos tipus de nuclis de què disposa la Bisbal, per una banda hi ha 
el nucli de la Bisbal compacte en el qual s’ha pogut instaurar el servei porta a porta i per 
altre  banda tenim els nuclis  de les urbanitzacions que el  servei  instaurat  és a través de 
contenidors, ja que és pràcticament impossible poder portar el servei porta a porta. A més a 
més per la informació que em pogut  accedir  els nuclis no compactes no es s’instaura el 
servei porta a porta.

Així mateix explica el comportament incívic de diversos veïns en què utilitzen malament els 
contenidors deixant les bosses de brossa fora de contenidors, deixant voluminosos i altres 
està donant una mala imatge, una imatge de deixadesa i brut a la vegada que són costos 
addicionals al servei. 
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Per altre  banda,  cal  remarcar  que es tracta  d’un  error,  és per  això  que l’art.  3 quedarà 
redactat de la següent manera:

“L’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança és tot el municipi de la Bisbal del Penedès. Pel que 
fa al  porta a porta en queden exemptes les urbanitzacions :El  Papagai,  La Miralba,  Can 
Gordei, L’Espai del Penedès, La Masieta, Santa Cristina i El Priorat de la Bisbal”. 

Donat compte del text articulat del Reglament del servei de recollida de residus domèstics i 
comercials, i atès l'informe jurídic emès per la Secretaria General amb data 25 de maig de 
2012 obrant a l'expedient.

El Ple de l'Ajuntament, en virtut dels art. 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, LRBRL, 

Es porta a votació amb el següent resultat:

Vots a favor: 6 (ERC)
Vots en contra: 5 (CiU)
Abstenció 1 (PSC)

És per això que el Ple per majoria absoluta pren el següent acord:

PRIMER.- Aprovar amb caràcter provisional del Reglament del servei de recollida de residus 
domèstics i comercials, el text literal de la qual es transcriu tot seguit:

REGLAMENT  DEL  SERVEI  DE  RECOLLIDA  DE  RESIDUS  DOMÈSTICS  I 
COMERCIALS

PREÀMBUL

La gestió dels residus que són generats pels ciutadans i per les activitats realitzades en 
el terme de La Bisbal del Penedès, i que són assimilables a residus municipals, és una 
de  les  competències  municipals  i  està  declarada  com  a  servei  públic  de  prestació 
obligatòria per l’actual legislació de règim local. 

La necessitat social de desenvolupar una política pública sobre residus sempre ha donat 
resposta a l’objectiu de preservar la salut col·lectiva,  la higiene i les bones pràctiques 
socials. L’augment dels elements problemàtics en les deixalles, la seva major quantitat 
global i la problemàtica social i ecològica dels sistemes de tractament finalistes han fet 
que aquest objectiu originari s’hagi vist emmarcat per l’objectiu més general d’assolir un 
alt nivell de protecció del medi, el qual demana una actitud decidida de reduir al màxim la 
quantitat i la toxicitat dels residus i de, en el seu cas, recuperar els recursos materials que 
hi ha a les deixalles. 

Aquestes  ordenances  incorporen  en  el  seu  articulat  els  objectius  que,  sobre  residus, 
disposen les directives comunitàries i l’ordenament legal de l’Estat i de la Generalitat. Així 
s’estableixen com a accions prioritàries de la gestió pública municipal la minimització dels 
residus i de llur perillositat, la recollida selectiva integral i la disposició de la resta amb un 
alt grau de protecció ambiental i de preservació de la natura i de la salut pública.

TÍTOL I 
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DISPOSICIONS GENERALS, OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Article 1. Objectius 

Aquesta ordenança té com a objectius:

 Regular les relacions entre l’Ajuntament i els administrats en matèria de residus, dins 
del seu terme municipal.
 Fomentar  la  reducció  i  la  recuperació  dels  residus  amb  la  finalitat  d’evitar-ne  el 
tractament  finalista,  millorar  la qualitat  de vida dels  ciutadans i  obtenir  un alt  nivell  de 
protecció del medi ambient.
 Regular la recollida selectiva i integral dels residus i el seu trasllat a les instal·lacions de 
tractament  i  recuperació,  amb criteris de preservació i  millora de la qualitat  ambiental  i 
d’acord a l’interès general. 
 Aplicar  en l’àmbit  de les competències  municipals  el  principi  de responsabilitat  dels 
productors  i  dels  distribuïdors  a fer-se càrrec  dels  residus  que s’esdevenen  dels  seus 
productes.
 Preservar el medi natural i, amb ell, la qualitat de vida de les persones.
 Facilitar al màxim la disposició de cada fracció a través del canal apropiat, porta a porta, 
deixalleria,  punt  d’emergència;  apropant  al  veïnat  els  mitjans  i  la  informació;  i 
responsabilitzant-lo d’una part de la gestió dels residus municipals.
 Aconseguir un municipi més net, ja que amb la manca de presència de contenidors a la 
via pública s’eviten desbordaments de menjar, males olors... i es guanya espai públic.
 Aconseguir  una  participació  generalitzada  en  el  lliurament  selectiu  en  origen  que 
permeti recollir més quantitat  de residus valoritzables i de molt bona qualitat, i reduir la 
fracció resta que va a parar a la planta incineradora.
 Recolzar un sistema que permeti una distribució adequada dels costos del servei.

Article 2. Objecte 

Aquestes  ordenances  són  una  norma  complementària  del  Text  Refós  de  la  Llei 
Reguladora dels Residus, aprovat per Decret Legislatiu 1/2009, i modificacions posteriors. 
Les prescripcions especificades en elles s’aplicaran d’acord amb el principi de jerarquia 
normativa.

El Departament  de Medi  Ambient  i Habitatge té la potestat  de resoldre els dubtes que 
poden presentar-se en l’aplicació d’aquestes ordenances i d’acord amb allò establert en el 
Text Refós de la Llei Reguladora dels Residus.

Per a garantir  l’assoliment  dels objectius fixats a l’article anterior i dins l’àmbit  de les 
competències  de l’Ajuntament  de La Bisbal  del  Penedès,  tenint  en compte  la  millor 
solució  tècnica  i  econòmica  per  la  zona,  s’habilitaran  els  següents  serveis  i 
procediments, es planteja el següent sistema mixt de recollida: 

- Recollida porta a porta de les fraccions orgànica, envasos, paper i cartró  i resta pels 
domicilis .
-  Recollida   porta  a  porta  dels  comerços  (botigues  de  roba,  forn  de  pa,  botiga 
electrodomèstics,  etc.)  i  grans  productors  de  matèria  orgànica  (bars,  restaurants, 
establiments comestibles, menjadors escolars, escoles bressol i llars d’avis), restes de 
menjar, envasos, paper i cartró i resta.
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- Recollida amb contenidors per a la recollida del vidre i roba . 
- Recollida dels contenidors ubicats als punts d’emergència de tots el residus ubicats 
estratègicament pel municipi. 
- Deixalleria Municipal: ofereix el seu servei a particulars, comerços, oficines i serveis, i, 
excepcionalment, a petits tallers. Els materials admissibles s’especifiquen a l’Annex I
- Altres sistemes que és pugin establir. 

Article 3. Àmbit d’aplicació 

“L’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança és tot el municipi de la Bisbal del Penedès. Pel 
que fa al porta a porta en queden exemptes les urbanitzacions :El Papagai, La Miralba, 
Can Gordei, L’Espai del Penedès, La Masieta, El Papagai, Santa Cristina i El Priorat de 
la Bisbal”. 

En el cas que en un futur alguna o totes de les urbanitzacions s’incorporin al sistema de 
recollida porta a porta també els hi serà d’aplicació les directrius definides per la present 
ordenança.

Article 4. Definicions de residus 

A fi de definir les diferents formes per a la seva gestió, els residus municipals es divideixen 
en les fraccions següents:

1. Fracció orgànica (o FORM, fracció orgànica dels residus municipals): comprèn 
els residus orgànics procedents de les restes de menjar o de les restes vegetals, propis de 
la llar, i també els residus provinents de generadors singulars, com ara restaurants, hotels, 
comerços d’aliments i  grans superfícies comercials.  Entre d’altres s’inclouen:  restes de 
carn i peix,  closques de fruita seca, closques d’ous i marisc,  restes de fruita i verdura, 
llumins, marro de cafè, restes d’infusions,  ossos, pa sec, , taps de suro. També s’hi poden 
assimilar restes . Són residus que són susceptibles de degradar-se biològicament i poden 
ser valoritzats.
2. Paper  i  cartró:  Comprèn  diaris,  revistes,  fullets,  cartrons,  paper  escrit,  paper 
d’ordinador,  paper  de cuina  net(sense  taques  d’oli,  restes  de menjar  i  altres  tipus  de 
taques) i tota mena d’envasos i embolcalls d’aquest material. Són residus que poden ser 
valoritzat
3. Vidre.  Inclou  els  residus  d’envasos  d’un sol  ús,  utilitzats  per  a les ampolles 
d’aigua  mineral,  vi,  licor,  cervesa,  refrescos  i  conserves.  Són  residus  que  poden  ser 
valoritzats.  No s’inclouen el  vidre armat,  el  vidre pla i  els miralls,  que han d’anar  a la 
deixalleria.
4. Envasos lleugers: comprèn tota mena d’envasos i altres productes fabricats amb 
materials plàstics, metalls i materials compostos de dues o més fraccions. No inclou els 
productes  i  envasos  fabricats  amb  materials  per  als  quals  hi  ha  una  altra  recollida 
municipal específica.
5. Tèxtils: inclou roba, draps, restes de tapisseria, calçat i roba de vestir de pell. 
Són residus que poden ser valoritzats.
6. Runa:  enderrocs  i  altres  residus  de la  construcció  i  la  demolició  d’edificis  la 
gestió dels quals és de competència municipal,  d’acord amb la legislació sectorial.  Són 
residus que poden ser valoritzats. 
7. Esporga i jardineria: restes orgàniques derivades del manteniment de les àrees 
enjardinades  públiques  i  privades.  Són  residus  que  són  susceptibles  de  degradar-se 
biològicament i poden ser valoritzats.
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8. Resta: fracció residual dels residus municipals un cop efectuades les recollides 
selectives i que encara pot contenir materials valoritzables. S’inclouen: articles de pell, 
cendra i burilles, compreses, tampons i bolquers, embolcalls de composició mixta, gases, 
tiretes i esparadraps, llapis, gomes i cintes adhesives, paper d’alumini, paper d’embolicar 
peix i carn, paper encerat, pols d’escombrar, restes de ceràmica, excrements d’animals, 
bosses d’aspiradora, tovalloletes infantils i xapes, entre altres.
9. Voluminosos: són els que no poden ser evacuats per mitjans convencionals de 
recollida  per  causa  de  la  seva  envergadura,  com  ara  electrodomèstics,  mobles, 
matalassos, somiers, portes i altres.
10. Residus  Especials:  conjunt  de  residus,  de  naturalesa  variada,  que  per  les 
seves característiques i perillositat requereixen un tractament especial per evitar danys al 
medi  ambient  o a les persones.  Inclou dissolvents,  pintures,  vernissos,  productes  de 
neteja, pesticides, aerosols, productes de laboratori, líquids de fotografia i altres, així com 
els envasos que els contenien.
k)  Producte fitosanitari:  Que s’empra per a controlar plagues o guarir malalties de les 
plantes.

Article 5. Residus exclosos dels serveis municipals de recollida de residus

Queden exclosos del servei municipal de recollida els residus següents:

 els rebuigs, cendres i escòries produïts en fàbriques, tallers, magatzems i instal·lacions 
de tractament de residus.
 les cendres produïdes en instal·lacions de calefacció central dels edifici.
 els  residus  sanitaris  d’hospitals,  clíniques,  centres  assistencials,  laboratoris  i 
establiments similars, inclosos en els Grups III i IV del Decret 300/1997.
 els animals morts.
 els productes procedents del decomís.
 les  deixalles  i  fems  produïts  en  escorxadors,  granges,  laboratoris,  o  altres 
establiments similars, públics o privats.
 qualsevol  material  residual  que,  en  funció  del  seu contingut  o presència  es  pugui 
qualificar de tòxic o perillós (residus radioactius, residus explosius,…), amb excepció dels 
residus municipals especials en petites quantitats.
 els residus que provenen de les EDAR’s, ja siguin els fangs de depuradora, o bé els 
sòlids flotants que han estat en contacte amb les aigües residuals.
 qualsevol altre material residual assimilable als assenyalats en els números anteriors 
i, en tot cas, els que en circumstàncies especials determini l’Alcalde o el Regidor que 
exerceixi la competència corresponent.
 els residus procedents de la construcció, ja siguin d’obres menors o majors.

Article 6. Altres definicions 

També s’entén des del punt de vista de la gestió dels residus municipals: 

a)  Recollida:  l’operació  consistent  a  recollir,  classificar  i/o  agrupar  residus  per 
transportar-los.  
b) Productor: qualsevol persona, física o jurídica, l’activitat de la qual produeixi residus 
com a productor inicial i qualsevol persona, física o jurídica, que efectuï operacions de 
tractament previ, de barreja o d’altre tipus que ocasionin un canvi de naturalesa o de 
composició d’aquests residus.

Acta del Ple de 13 de juliol de 2012
Pàgina 29 de 67



AJUNTAMENT
DE LA VILA DE
LA BISBAL DEL PENEDÈS

c) Posseïdor: el productor dels residus o la persona física o jurídica que els tingui en 
possessió i no tingui la condició de gestor de residus.
d) Transport: l’operació de trasllat dels residus des del lloc de recollida fins a les plantes 
de reciclatge, tractament o disposició del residu. 
e)  Emmagatzematge:  l’operació  de  dipòsit  temporal  dels  residus,  prèvia  a  les 
operacions de reciclatge, tractament o disposició del residu. 

Així mateix, segons la classe de residu municipal i segons la fracció residual separada 
en origen a recollir selectivament, de forma genèrica i aplicable a tot el municipi de La 
Bisbal del Penedès, s’entén per: 

a)  Recollida  porta  a  porta  (PaP):  el  sistema  de  recollida  selectiva  dels  residus 
municipals  que  es  fonamenta  en el  fet  que  els  posseïdors  dels  residus  efectuen  la 
segregació de les diverses fraccions de llurs residus en origen, però en lloc de dipositar-
les en uns contenidors que de forma permanent romanen a la via pública, les diverses 
fraccions són recollides directament en el punt de generació d’acord amb un calendari 
preestablert. 
Aquest  sistema  comporta  la  desaparició,  de  la  via  pública,  dels  contenidors  de  les 
fraccions recollides PaP, a excepció dels punts d’emergència.
b)  Recollida  en  àrea  d’aportació:  el  sistema  de  recollida  selectiva  a  la  via  pública 
mitjançant contenidors de les diferents fraccions de RSU. 
c)  Recollida  en  punt  d’emergència:  el  sistema  de  recollida  selectiva  dels  residus 
municipals basat en un espai en el que es col·loquen de forma sistemàtica un conjunt de 
contenidors de matèria orgànica i resta, destinat als usuaris que excepcionalment  no 
puguin  acollir-se  a  les  condicions  del  servei  de  recollida  porta  a  porta.  
d) Deixalleria: instal·lació de recepció selectiva de residus municipals, on l’accés està 
permès  dins  d’un determinat  horari.  Els  usuaris  poden  dipositar,  de forma selectiva, 
diferents  tipus  de residus  municipals  per  als  quals  no hi  ha un sistema de recollida 
domiciliària  o uns  contenidors  específics  al  carrer  o bé per  donar  suport  als  serveis 
existents. 

S’entén com a prestació del servei de recollida de residus les operacions següents: 

a) Recollida dels elements de contenció i buidatge d’aquests.
b)  Col·locació  dels  elements  de  contenció  buits  en  els  seus  corresponents 
emplaçaments senyalitzats. 
c)  Retirada  de  les  bosses  i  residus  vessats  ocasionalment  en  les  operacions  de 
buidatge per part dels operaris del servei. 
d)  Transport  i  descàrrega dels  residus  en els  equipaments  habilitats  per  a això pels 
serveis municipals o al gestor autoritzat designat per l’Ajuntament. 

Finalment, des del punt de vista dels elements necessaris per a la recollida selectiva en 
origen, s’entén per:

a) Element de contenció: objecte per lliurar els residus municipals (cubells, contenidors, 
bosses, etc.). 
b) Cubell: element de contenció , estandarditzat per l’Ajuntament, per separar en origen, 
a la llar de  la brossa orgànica, envasos, paper i cartró ,rebuig i bolquers  (cubell de 10 o 
25 litres) i lliurar-la perquè sigui recollida porta a porta. 
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Els cubells estandarditzats reixat per a la recollida selectiva de la brossa orgànica porta 
a  porta  pels  ciutadans  seran  de  color  marró  i  s’identificaran   amb  un  adhesiu  i/o 
serigrafia  numerat  específic  per  a  cada  habitatge  i  establiment  comercial.  Aquests 
cubells, a més disposen d’una tanca de seguretat.
 
Els cubells estandarditzats per a la recollida resta porta a porta pels ciutadans  seran de 
color gris i s’identificaran  amb un adhesiu i/o  serigrafia numerat específic per a cada 
habitatge.  Pel  que fa  als establiments  comercials  de la recollida  de la fracció resta 
s’haurà de fer amb cubell de color gris identificat amb adhesiu i/o serigrafia numerada. 
També podrà fer-se amb una bossa que haurà de estar tancada.
.
Els cubells estandarditzats per a la recollida de bolquers porta a porta pels ciutadans 
seran de color vermell i s’identificaran  amb un adhesiu i/o  serigrafia numerat específic 
per a cada habitatge.  Pel que fa a les llars d’infants i residències per a la gent gran 
respecta a la recollida de bolquers  s’haurà de fer amb cubell de color vermell identificat 
amb adhesiu i/o serigrafia numerada. 

Els cubells estandarditzats per a la recollida de envasos porta a porta pels ciutadans 
seran de color groc i s’identificaran  amb un adhesiu i/o  serigrafia numerat específic per 
a cada habitatge. Pel que fa  als establiments comercials de la recollida de la fracció 
envasos s’haurà de fer amb cubell  de color groc identificat amb adhesiu i/o serigrafia 
numerada. També podrà fer-se amb una bossa de plàstic que haurà de estar tancada.

Els  cubells  estandarditzats  per  a  la  recollida  de  paper  i  cartró   porta  a  porta  pels 
ciutadans seran de color blau i s’identificaran  amb un adhesiu i/o  serigrafia numerat 
específic per a cada habitatge. Pel que fa  als establiments comercials de la recollida de 
la fracció paper i cartró s’haurà de fer amb cubell de color blau identificat amb adhesiu 
i/o serigrafia numerada.  També podrà fer-se amb una bossa de paper que haurà de 
estar tancada.

c) Bujol: element de contenció rígid i estanc, estandarditzat per l’Ajuntament,  per a la 
recollida porta a porta en el cas de brossa orgànica d’origen comercial (de 60 fins a 660 
litres) o de comunitats de veïns.
d) Iglú: element de contenció rígid i tancat, destinat a rebre, generalment i per separat la 
fracció  de  vidre  dels  residus  municipals.  Sovint  també  en  podem  trobar  per  altres 
fraccions. 
e) Contenidor: element de contenció rígid i tancat, generalment de 660 a 9.000 litres de 
capacitat  destinat  a  la  deposició  de  diferents  fraccions  de  residus  (paper-cartró, 
envasos, resta, roba, etc.). 
f) Bosses per a la resta: element de contenció de plàstic tou per a lliurar el resta tant 
d’origen domèstic com comercial. A més de les bosses estàndards de brossa (de 10 fins 
a 100 litres), també és podran acceptar altres bosses de material plàstic, que s’hauran 
de tancar estancament. 
g) Bosses compostables de la FORM: element de contenció de midó de blat de moro o 
d’altres materials compostables i no tòxics, elàstic, dels models disponibles al mercat, 
per a lliurar la brossa orgànica d’origen domèstic (10 litres).
h) Bosses estandarditzades per als bolquers:  element de contenció de plàstic,  per a 
lliurar els bolquers d’origen domèstic i de residències.  

Article 7. Drets i deures dels habitants de La Bisbal del Penedès

Acta del Ple de 13 de juliol de 2012
Pàgina 31 de 67



AJUNTAMENT
DE LA VILA DE
LA BISBAL DEL PENEDÈS

1. Tots els habitants de La Bisbal del Penedès han de prendre consciència i col·laborar 
en el manteniment i conservació del medi ambient tot procurant adoptar una conducta 
que  tendeixi  a  evitar  i  prevenir  la  generació  de  residus  i  aplicar  unes  tècniques  de 
recollida que minimitzin els impactes ambientals i estètics.

2. Tots els habitants de La Bisbal del Penedès han d’assolir el compromís perquè els 
objectius que es proposen en aquesta Ordenança s’assoleixin  des del  convenciment 
personal. No obstant això, es provable que es puguin donar comportaments mancats de 
civisme que podran ser denunciats  per part dels serveis tècnics municipals, els mossos 
d’esquadra o la vigilància municipal.  A la vegada que tots els habitants col·laboraran 
denunciant,  davant  l’autoritat  municipal,  les  infraccions  que  en matèria  de gestió  de 
residus presenciïn o aquelles de les quals tinguin un coneixement cert.

3.  L’Ajuntament  s’obliga  a  atendre  les  reclamacions,  denúncies  i  suggeriments  dels 
habitants, exercint les accions que en cada cas corresponguin.

4. Tots els habitants estan obligats al compliment puntual de la present Ordenança i de 
les disposicions complementàries que en matèria de gestió de residus municipals dicti 
en qualsevol moment l’Alcaldia en exercici de les seves facultats. 

5. Tots els habitants de La Bisbal del Penedès tenen el dret i el deure d’utilitzar, d’acord 
amb llur naturalesa, els serveis públics municipals de recollida de residus municipals.

Per tant, es defineix l’obligació de recepcionar aquests serveis per part dels habitants 
del municipi de La Bisbal del Penedès, en els termes que la llei estableix. 

6. Correspon als veïns i veïnes de La Bisbal del Penedès separar en origen els residus 
municipals i lliurar-los selectivament al servei de recollida corresponent, com s’exposa 
en l’articulat del Títol II. 

7. Si són retornables, els elements de contenció particulars i col·lectius no fixos hauran 
d’estar identificats amb l’adhesiu numerat específic per a cada habitatge i establiment 
que facilitarà l’Ajuntament. 

8.  En  les  zones  de  la  vila  on  l’Ajuntament  hagi  establert  la  recollida  de  residus 
mitjançant  l’ús de contenidors,  queda prohibit  estacionar  vehicles  davant  de la zona 
senyalitzada  per  a  la  seva  ubicació  de  tal  manera  que  impedeixin  o  destorbin  les 
operacions corresponents a la càrrega, descàrrega, neteja i trasllat. 

9. L’Alcalde sancionarà a qui amb la seva conducta causi destorbs a la prestació del 
servei  de recollida o a la descàrrega dels contenidors,  sense perjudici  de la retirada 
immediata  dels  vehicles  mal  estacionats  pels  serveis  municipals,  essent  a càrrec  de 
l’infractor el pagament de la multa corresponent i de la taxa per retirada del vehicle. 

10.  Els  contenidors  ubicats  als  punts  d’emergència  per  a  la  recollida  selectiva  de 
matèria orgànica i de resta, ubicats a la via pública, s’identificaran de forma cromàtica 
(cos de color beige i tapa de color marró, i color verd fosc i o color gris respectivament) i 
mitjançant pictogrames i textos específics. 
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11. Resta prohibit dipositar a l’interior del contenidor ubicats als punts d’emergència per 
a la recollida selectiva de la matèria orgànica qualsevol material o residu que no s’ajusti 
al que preveu aquesta ordenança. 

12. Resta prohibit moure o traslladar els contenidors que estiguin ubicats tant als punts 
d’emergència com els que estigui ubicats a les àrees d’aportació fora del lloc que els 
serveis tècnics municipals han previst per a la seva ubicació. 

13. Resta prohibit dipositar escombraries fora dels contenidors que amb aquesta finalitat 
estan  ubicats  als  punts  d’emergència  i  a  les  àrees  d’aportació,  havent  d’aprofitar  la 
capacitat dels contenidors. Si els contenidors estan plens s’acudirà a l’àrea d’aportació o 
al punt  d’emergència més propera. 

14.  Els  contenidors,  les  àrees  d’aportació  i  als  punts  d’emergència  hauran  d’estar 
distribuïts en el municipi segons les necessitats de la població. 

15. La ubicació dels contenidors, de les àrees d’aportació i als punts d’emergència, serà 
decidida pels serveis tècnics de l’Ajuntament. 

16. L’Ajuntament podrà establir reserves d’espai a les voreres o espais adients de la via 
pública  per  a  l’emplaçament  dels  contenidors,  de  les  àrees  d’aportació  i  dels  punts 
d’emergència. 

17.  Correspondrà  a  l’  empresa  adjudicatària  del  servei,  la  neteja  dels  contenidors 
ubicats als punts d’emergència i a les àrees d’aportació, el seu entorn i la reparació o 
substitució dels que s’hagin fet malbé. 

18.  Tots  els  edificis  per  a  habitatges,  locals  industrials  i  comercials  i  restants 
establiments a què es fa referència en els articles anteriors que siguin de nova edificació 
hauran de disposar  d’un espai  tancat  i  de dimensions  suficients  per a l’acumulació i 
emmagatzematge  dels  residus  diàriament  produïts  i/o  dels  elements  de  contenció 
emprats. 

19. En els edificacions construïdes amb anterioritat  a la promulgació de les presents 
Ordenances, s’haurà d’habilitar l’espai per als residus i/o dels elements de contenció si 
les condicions de prestació de servei de recollida així ho fan exigible. 

20. L’espai per a residus i els elements de contenció destinats a la seva acumulació 
s’hauran de mantenir pels veïns i veïnes en perfectes condicions d’higiene i netedat. 

21. Les característiques constructives i les condicions que hauran de complir els espais i 
els conductes per a residus a què fan referència els punts anteriors podran ser fixades 
per una Norma Tècnica. 

22. Tots els habitants i les persones físiques i jurídiques i associacions, en els termes 
previstos  en  la  Ordenança  Fiscal  corresponent,  estan  obligats  també  a  contribuir 
mitjançant l’abonament de la Taxa de recollida de residus municipals. 

23.  L’Autoritat  municipal  podrà  exigir  en  tot  moment  el  compliment  immediat  de  la 
present Ordenança, obligant al causant d’un deteriorament a la reparació de l’afecció 
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causada, sense perjudici de la imposició de la sanció que correspongui, d’acord amb el 
que s’estableix a l’Annex de sancions. 

. Article 8. Prestació de serveis 

1. L’Ajuntament realitzarà la prestació dels serveis, en tots els supòsits previstos en la 
present Ordenança, mitjançant els procediments tècnics i les formes de gestió que en 
cada moment consideri convenients per als interessos del municipi. 

2.  Els  serveis  municipals  podran,  sempre  que  calgui,  realitzar  la  càrrega,  retirada  i 
transport dels materials residuals abandonats. 

3.  L’Ajuntament  podrà  realitzar  subsidiàriament  els  treballs  de  neteja  i  recollida  de 
residus  que  segons  la  present  Ordenança  correspongui  d’efectuar  directament  als 
habitants  o responsables  d’establiments,  imputant-los el  cost  dels  serveis  prestats,  i 
sense perjudici de les sancions que en cada cas corresponguin, ni del que civilment fos 
exigible. 

Article 9. Promoció dels principis bàsics 

1. Els comerços i les indústries del municipi adherides al servei municipal de recollida de 
RSU estaran obligades a col·laborar  amb l’Ajuntament  i  els  serveis  de recollida que 
aquest  designi  en totes aquelles iniciatives encaminades a potenciar  la prevenció,  la 
reducció, el reciclatge i reutilització dels residus en general. 

Article 10. Aplicacions per analogia 

1. Les normes de la present Ordenança s’aplicaran per analogia en supòsits que no hi 
estan expressament  regulats  i  que per  la  seva naturalesa  entrin  dins  del  seu àmbit 
d’aplicació. 

TÍTOL II 
MODALITATS DE RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA 

Capítol  - Aspectes generals 

Article 11. Introducció 

1. El present Títol regularà les condicions en les quals l’Ajuntament prestarà, i l’usuari 
utilitzarà, els serveis destinats a la recollida porta a porta, metodologia definida a l’article 
6, per als habitants, establiments comercials, serveis, etc. de la zona on es porti a terme 
aquest tipus de recollida. 

2. Tenen la categoria d’usuaris als efectes de prestació d’aquests serveis tots els veïns i 
veïnes de La Bisbal del Penedès i responsables de comerços, serveis..., de la zona on 
es  porti  a  terme  aquest  tipus  de  recollida,  els  quals  els  utilitzaran  d’acord  amb  les 
disposicions vigents. 

3. La determinació específica de la programació, dies i horaris, de recollida, de dipòsit 
de cubells, bosses, cubells etc., i de retirada dels mateixos de la via pública, es fixaran, 
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en  execució  de  les  determinacions  generals  previstes  en  aquesta  ordenança,  per 
l’Alcalde. 

Article 12. Obligacions generals dels usuaris 

1. La utilització de les diferents modalitats de recollida selectiva i el respecte als horaris 
fixats són obligatoris per als usuaris. 

2.  En  cas  de lliurar  els  residus  fora  d’horari,  en  dies  o hores  que  no  corresponen, 
s’imposaran les sancions corresponents i es considerarà el servei com a realitzat. 

3.  La  prestació  del  servei  de  recollida  d’escombraries  domèstiques  té  el  caràcter 
d’obligatori per a l’Ajuntament i es realitzarà segons la programació i horaris establerts 
per l’Alcalde. 

4. Els usuaris estan obligats a dipositar llurs residus dintre dels elements de contenció 
(bosses, cubells) i a lliurar les deixalles en condicions que no produeixin abocaments 
mentre es presta el servei. Si per incompliment d’aquest deure es vessen residus a la 
via pública, l’usuari en serà el responsable. 

5.  Els  elements  de contenció  de la  modalitat  de  recollida  porta  a porta  han de ser 
estandarditzats per l’Ajuntament  per aquelles fraccions que estableix l’Ordenança. En 
cap cas s’autoritza el lliurament dels residus definits en aquests articles en elements de 
contenció no estandarditzats. 

6.  Els  serveis  municipals  de  recollida  rebutjaran  els  residus  que  no  hagin  estat 
convenientment  presentats  i  lliurats  pels  usuaris  o  corresponguin  a  una  fracció  no 
corresponent al dia de recollida, d’acord amb el que s’estipula en la present Ordenança. 
En aquest  cas prendran nota de la incidència i  deixaran un adhesiu que informi  del 
motiu perquè no s’ha recollit

Capítol II - De la recollida selectiva d’origen domèstic 

Article 13. Dels drets i deures dels usuaris 

1. Tots els usuaris tenen el dret i el deure d’utilitzar el servei de recollida porta a porta 
per  a  lliurar  la  brossa  orgànica  dels  residus  municipals  allà  on  s’estableixi  aquest 
sistema de recollida. 

2.  Correspon  als  usuaris  separar  en  origen  la  brossa  orgànica  de  la  resta  de  les 
deixalles. 

3. Correspon als usuaris lliurar la brossa orgànica en una bossa  compostable i dins el 
cubell estandarditzat, a la via pública, els dies i en l’horari corresponent perquè es reculli 
porta a porta.

4.Correspon als usuaris lliurar la brossa restes en una bossa transparent,  impermeable 
i estanca, i tancades dins el cubell estandarditzat, a la via publica, els dies i en l’horari 
corresponent perquè es reculli porta a porta.
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5.Correspont als usuaris lliurar  els bolquers en una bossa transparents , impermeables i 
estanques, i tancades dins el cubell estandarditzat, a la via publica, els dies i en l’horari 
corresponent perquè es reculli porta a porta. 

6.Correspont als usuaris lliurar  els envasos en una bossa transparents , impermeables i 
estanques, i tancades dins el cubell estandarditzat, a la via publica, els dies i en l’horari 
corresponent perquè es reculli porta a porta.

7.Correspont  als usuaris  lliurar   el  paper  i  cartró amb bossa de paper bossa dins el 
cubell estandarditzat, a la via publica, els dies i en l’horari corresponent perquè es reculli 
porta a porta.

8. Correspon als usuaris retirar de la via pública els cubells el matí següent (fins a les 9 
hores) al servei de recollida porta a porta.
 
9.  En els casos d’usuaris que, manifestament,  no puguin retirar de la via pública els 
cubells  el  matí  següent,  l’Ajuntament,  de forma coordinada amb l’usuari,  establirà  el 
mecanisme més adequat per poder donar compliment a l’Ordenança. 

Article 14. Del cubell estandarditzat per a la recollida porta a porta de la brossa  
orgànica 

1. Els usuaris generadors de brossa orgànica domiciliària tenen el dret a tenir un cubell 
estandarditzat de 10  litres per a la separació en origen, amb tancament hermètic, per a 
l’emmagatzematge  i  lliurament  a  la  recollida  porta  a  porta.  Aquests  cubells  aniran 
numerats amb un adhesiu específic per a cada habitatge. 
A partir de quatre persones empadronades en un mateix habitatge es tindrà dret a un 
segon cubell. En altres situacions serà  a criteri de l’Ajuntament.

2. Els cubells estandarditzats per a la recollida selectiva de la brossa orgànica porta a 
porta seran aportats gratuïtament a tots els usuaris per part de l’Ajuntament; de forma 
general  abans de l’inici de la prestació del servei i als nous empadronats; en cas de 
necessitar posteriorment la reposició,l’usuari haurà de sol·licitar-ho a l’Ajuntament previ 
el pagament, segons preu establer en l’ordenança.

Article 15. Del lliurament de la brossa orgànica 

1. Els usuaris han d’utilitzar el cubell  de 10 o 25 litres per al lliurament de la brossa 
orgànica de la llar perquè es reculli porta a porta. Només es recollirà un únic cubell per 
llar (a excepció d’aquells habitatges de famílies nombroses que se’ls hi lliuri més d’un 
cubell). 

2. Els cubells seran tractats i manipulats,  tant pels usuaris,  en el lliurament,  com pel 
personal de recollida en el buidatge, amb cura de no fer-los malbé. Un cop dipositats els 
residus, serà obligatori tancar la tapa. El personal de recollida, un cop buidat el cubell, el 
deixaran amb la tapa oberta per tal d’evidenciar que ja s’ha efectuat la recollida. 

3. És obligatori dipositar la brossa orgànica a l’interior del cubell, mitjançant la utilització 
de bosses compostables i tancades. 
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4. En tot cas, els particulars hauran de seguir les instruccions que, al respecte de la 
recollida  selectiva  de la  brossa  orgànica,  facilitin  les  diverses  administracions,  a fi  i 
efecte que la qualitat de la brossa orgànica recollida sigui òptima. 

Article 16. Dels cubells estandaritzats per a la recollida selectiva porta a porta de 
la fracció resta.

1. . Els cubells per a la recollida selectiva de la fracció resta,  porta a porta, seran box de 
25 litres de color gris , i identificats amb un codi numèric que serà únic per a cada cubell 
i a més a més disposarà de codi de barres que es correspondrà amb el codi numèric 
que tingui. 

2. Els cubells estandarditzats per a la recollida selectiva de la resta porta a porta seran 
aportats  gratuïtament  a  tots  els  usuaris  per  part  de  l’Ajuntament;  de  forma  general 
abans de l’inici de la prestació del servei i als nous empadronats; en cas de necessitar 
posteriorment  la  reposició,l’usuari  haurà  de  sol·licitar-ho  a  l’Ajuntament  previ  el 
pagament segons preu establer en l’ordenança.

Article 17. Del lliurament de la resta 

És obligatori dipositar la resta en bosses transparents o translúcides,  impermeables i 
estanques,  i  tancades i dins del  cubell  de color  gris estandarditzat  subministrat  amb 
aquesta finalitat.

Article 18. Dels cubells estandaritzats per a la recollida selectiva porta a porta de 
la fracció envasos.

1. Els cubells per a la recollida selectiva de la fracció envasos,  porta a porta, seran box 
de 25 litres de color groc , i identificats amb un codi numèric que serà únic per a cada 
cubell  i  a més a més disposarà de codi de barres que es correspondrà amb el codi 
numèric que tingui. 

2.  Els cubells  estandarditzats  per a la recollida  selectiva  dels envasos porta a porta 
seran aportats gratuïtament a tots els usuaris per part de l’Ajuntament; de forma general 
abans de l’inici de la prestació del servei i als nous empadronats; en cas de necessitar 
posteriorment  la  reposició,l’usuari  haurà  de  sol·licitar-ho  a  l’Ajuntament  previ  el 
pagament segons preu establer en l’ordenança.

Article 19. Del lliurament dels envasos 

És  obligatori  dipositar  els  envasos  en  bosses  transparents  o  translúcides, 
impermeables  i  estanques,  i  tancades  i  dins  del  cubell  de  color  groc  estandarditzat 
subministrat amb aquesta finalitat.

Article 20. Dels cubells estandaritzats per a la recollida selectiva porta a porta de 
la fracció paper i cartró.

1. Els cubells per a la recollida selectiva de la fracció paper i cartró,  porta a porta, seran 
box de 25 litres de color blau , i identificats amb un codi numèric que serà únic per a 
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cada cubell i a més a més disposarà de codi de barres que es correspondrà amb el codi 
numèric que tingui. 

2. Els cubells estandarditzats per a la recollida selectiva del paper i cartró porta a porta 
seran aportats gratuïtament a tots els usuaris per part de l’Ajuntament; de forma general 
abans de l’inici de la prestació del servei i als nous empadronats; en cas de necessitar 
posteriorment  la  reposició,l’usuari  haurà  de  sol·licitar-ho  a  l’Ajuntament  previ  el 
pagament segons preu establer en l’ordenança.

Article 21. Del lliurament del paper i cartró 

És obligatori  dipositar  el  paper  i  cartró amb una bossa dins del  cubell  de color  blau 
estandarditzat  subministrat  amb  aquesta  finalitat.  Per  als  supòsits  que  sigui  un 
embalatge voluminós de cartró que no càpiga al  cubell  es desfarà i  es dipositarà al 
costat del cubell, amb la comunicació prèvia a l’Ajuntament.

Article 22.Del lliurament de bolquers

1.El  usuari  generador  de bolquers  tenen el  dret   a tenir  un cubell  estandarditzat  de 
25litres (de color vermell) per a la separació en origen i lliurament a la recollida porta a 
porta  .Aquest  cubells  aniran  numerats  amb  un  adhesiu  i  o  serigrafia   per  a  cada 
habitatge.  

2  El  contenidor  estandarditzat  de  color  vermell  funcionarà  en un sistema  de dipòsit 
retorn.  La persona  que necessiti  fer-ne us  d’aquest  cubell  haurà  de sol·licitar-lo    a 
l’Ajuntament abonant 3 euros en concepte de dipòsit. Un cop no necessiti fer-ne us el 
podrà retornar  de nou a l’Ajuntament i se li retornarà el dipòsit.

Article 23. De les comunitats de veïns 

1. A efectes de la recollida selectiva porta a porta, s’entén com a comunitat de veïns 
l’agrupació de més de 4 habitatges que comparteixin una porta com a única sortida a la 
via pública. 

2. Per evitar acumulacions de cubells a la única porta de la comunitat, les comunitats de 
veïns  tenen  el  dret  a  sol·licitar,  optativament  i  prèvia  signatura  d’una  carta  de 
compromisos amb l’Ajuntament, un cubell estandarditzat per al lliurament de la brossa 
orgànica, envasos, paper i cartró i resta d’ús comunitari i exclusiu. 

3. Els cubells per a la recollida selectiva de la brossa orgànica, envasos, paper i cartró 
fracció  resta  i  bolquers  porta  a  porta  en  comunitats  de  propietaris  seran  cedits 
gratuïtament per part de l’Ajuntament; de forma general abans de l’inici de la prestació 
del servei; en cas de necessitar posteriorment la reposició, l’usuari haurà de sol·licitar-
ho a l’Ajuntament previ el pagament segons preu establer en l’ordenança.
 
4. Quan a les condicions d’ús, la comunitat de veïns s’ha de comprometre als següents 
punts:  

a) Els cubells s’utilitzen exclusivament per la separació i recollida porta a porta de la 
brossa orgànica, envasos, paper i cartró , fracció resta i bolquers.
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b) Els cubells han de restar durant tot el dia tancats i buits en un espai privat dins de la 
comunitat. 
c) Els dies de recollida corresponents, se situarà el cubell o contenidor comunitari a la 
via pública per part  d’un responsable  de la comunitat,  conforme a les condicions de 
lliurament i d’horari. S’han de deixar sempre tancats. 
d) L’endemà del servei de recollida porta a porta el cubell o contenidor comunitari s’ha 
de retirar de la via pública per part d’un responsable de la comunitat.
e)  La  gestió  del  cubell  respecte  neteja,  ubicació  interior  i  a  la  via  pública,  és 
responsabilitat  de  la  comunitat  de  veïns;  excepte  la  reparació  de  desperfectes  o 
substitució del contenidor. No obstant el servei de recollida pot preveure unes neteges 
periòdiques dels cubells, que es definiran per contracte. 

5. Els cubells hauran d’anar clarament identificats amb els adhesius numerats facilitats 
per l’ajuntament.

Article 24. Situacions imprevistes i d’emergència 

1. A efectes de la recollida porta a porta de la brossa orgànica, es consideren situacions 
imprevistes  o  d’emergència  aquelles  per  les  quals  es  fa  manifestament  impossible 
mantenir la brossa orgànica en el cubell dins l’habitatge per qüestions d’higiene i sanitat 
o impossibilitat d’adaptació a l’horari de recollida per causes personals justificades. Els 
Serveis  Tècnics  Municipals  valoraran  si  una  situació  determinada  compleix  aquesta 
definició.
 
2.  En  aquests  casos,  es  disposarà  de  diferents  punts  d’emergència  on  es  podran 
dipositar els residus a qualsevol hora del dia. 

Capítol III - De la recollida selectiva d’origen comercial 

Article 25. Dels drets i deures dels usuaris comercials 

1. Tal i com estableix la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus,l a persona 
titular d’una activitat que genera residus ha de lliurar els residus que generi o posseeixi 
a un gestor  o gestora autoritzat  perquè se’n faci  la valorització,  si  aquesta opció és 
possible, o disposició de la resta, o bé s’ha d’acollir al sistema de recollida i gestió que 
l’ens local competent estableixi  per a aquest tipus de residus, incloent-hi el servei de 
deixalleria. 

S’haurà  d’acreditar  a  l’ajuntament  que  tenen  contractat  algun  gestor  autoritzat  de 
residus, per a la recollida, tractament i eliminació dels residus que produeixi l’activitat 
corresponen, en els termes previstos en la Ordenança fiscal corresponent.

Cas que no es porti a terme l’esmentada acreditació en el termini previst, l’Ajuntament 
considerarà  que  el  titular  de  l’activitat  generadora  d’aquest  residus  assimilables  als 
municipals  s’acull  al  sistema de recollida,  tractament  i  eliminació que tingui  establert 
l’Ajuntament, i haurà de satisfer la taxa o preu públic corresponent. 

En tot cas correspon als generadors singulars comercials separar en origen la brossa 
orgànica de la resta de les deixalles. 

Article 26. De les parades del mercat setmanal.
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1. Les parades dels mercats ambulants  hauran de seguir les directrius donades per 
l’Ajuntament pel que fa al sistema de recollida porta a porta comercial establerta per a 
totes  les  activitats  comercials  del  municipi.   En  qualsevol  cas  han  de  deixar  la  via 
pública  neta  i  en  condicions  i  seguir  les  indicacions  específiques  que  l’Ajuntament 
determini.

Article 27. Dels cubells estandarditzats per a la recollida selectiva porta a porta de 
la brossa orgànica

1. Els cubells per a la recollida selectiva de la brossa orgànica,  porta a porta, seran de 
color marró, reixats, i identificats amb un codi numèric que serà únic per a cada cubell i 
a més a més disposarà de codi de barres que es correspondrà amb el codi numèric que 
tingui.

2.  Els  generadors  comercials  de brossa orgànica  tenen  el  dret  a  tenir  els  cubells  o 
contenidors  estandarditzats  de 60,120  i  240 litres  per  a la  separació  en origen  que 
considerin necessaris i suficients en funció de la seva generació de brossa orgànica. 

3. L’Ajuntament; de forma general, abans de l’inici de la prestació del servei lliurarà un 
sol  cubell  o  contenidor  per  establiment.  En  cas  de  necessitar-ne  més,  l’establiment 
haurà  d’adquirir-lo  pel  seu  compte.  L’ajuntament  facilitarà,  en  qualsevol  cas,  els 
adhesius identificatius necessaris per a tots els cubells o contenidor que l’establiment 
utilitzi  per  al  servei  porta  a  porta.  En  cas  de  necessitar  posteriorment  la  reposició, 
l’usuari haurà de sol·licitar-ho a l’Ajuntament previ el pagament segons preu establer en 
l’ordenança.

4.  Els  cubells  i  contenidors  seran  tractats  i  manipulats,  tant  pels  usuaris  com  pel 
personal de recollida, amb cura de no fer-los malbé. Un cop dipositats els residus, serà 
obligatori tancar la tapa. 

Article 28. Del lliurament de la brossa orgànica 

1. El lliurament de la brossa orgànica en els cubells es realitzarà amb bosses o fundes, 
compostables, que es tancaran de manera estanca i seran impermeables. 

2. Correspon als usuaris comercials retirar de la via pública els cubells o contenidors un 
cop efectuada la recollida porta a porta. 

3.  En els casos d’usuaris  comercials que,  manifestament,  no puguin retirar  de la via 
pública el cubell un cop efectuada la recollida, l’Ajuntament, de forma coordinada amb 
l’usuari,  establirà  el  mecanisme  més  adequat  per  poder  donar  compliment  a 
l’Ordenança. 

4. En cas que els cubells o contenidors tinguin un fàcil  accés des de la via pública, 
correspon a l’usuari comercial el control d’abocaments incontrolats i del seu contingut. 

5. Quan a les condicions d’ús, els establiments comercials s’han de comprometre als 
següents punts: 
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a) Els cubells o contenidors s’utilitzen exclusivament per la separació i recollida porta a 
porta de la brossa orgànica. 
b) Els cubells o contenidors han de restar durant tot el dia tancats en un espai privat 
dins l’establiment comercial o dins el recinte de l’establiment. 
c) Els dies de recollida corresponents, se situarà el cubell o contenidors a la via pública 
per part  d’un responsable de l’establiment,  conforme a les condicions de lliurament  i 
d’horari. S’han de deixar sempre tancats. 
d) Després del servei de recollida porta a porta s’ha de retirar de la via pública el cubell 
o contenidors per part d’un responsable de l’establiment. 
f) La gestió del cubell o contenidor respecte neteja, ubicació interior i a la via pública, és 
responsabilitat de l’establiment comercial; 

Article 29. Dels cubells estandarditzats per a la recollida selectiva porta a porta  
dels envasos

1. Els cubells per a la recollida selectiva de envasos,  porta a porta, seran de color groc, 
i  identificats  amb un codi  numèric  que serà  únic  per  a cada  cubell  i  a  més  a més 
disposarà de codi de barres que es correspondrà amb el codi numèric que tingui.

2. Els generadors comercials de envasos tenen el dret a tenir els cubells o contenidors 
estandarditzats  de  60,120  i  240  litres  per  a  la  separació  en  origen  que  considerin 
necessaris i suficients en funció de la seva generació de envasos. 

3. L’Ajuntament; de forma general, abans de l’inici de la prestació del servei lliurarà un 
sol  cubell  o  contenidor  per  establiment.  En  cas  de  necessitar-ne  més,  l’establiment 
haurà  d’adquirir-lo  pel  seu  compte.  L’ajuntament  facilitarà,  en  qualsevol  cas,  els 
adhesius identificatius necessaris per a tots els cubells o contenidor que l’establiment 
utilitzi per al servei porta a porta. en cas de necessitar posteriorment la reposició,l’usuari 
haurà  de  sol·licitar-ho  a  l’Ajuntament  previ  el  pagament  segons  preu  establer  en 
l’ordenança.

4.  Els  cubells  i  contenidors  seran  tractats  i  manipulats,  tant  pels  usuaris  com  pel 
personal de recollida, amb cura de no fer-los malbé. Un cop dipositats els residus, serà 
obligatori tancar la tapa. 

Article 30. Del lliurament dels envasos 

1. El lliurament dels envasos en els cubells es realitzarà amb bosses , que es tancaran 
de manera estanca i seran impermeables. 

2. Correspon als usuaris comercials retirar de la via pública els cubells o contenidors un 
cop efectuada la recollida porta a porta. 

3.  En els casos d’usuaris  comercials que,  manifestament,  no puguin retirar  de la via 
pública el cubell un cop efectuada la recollida, l’Ajuntament, de forma coordinada amb 
l’usuari,  establirà  el  mecanisme  més  adequat  per  poder  donar  compliment  a 
l’Ordenança. 
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4. En cas que els cubells o contenidors tinguin un fàcil  accés des de la via pública, 
correspon a l’usuari comercial el control d’abocaments incontrolats i del seu contingut. 

5. Quan a les condicions d’ús, els establiments comercials s’han de comprometre als 
següents punts: 

a) Els cubells o contenidors s’utilitzen exclusivament per la separació i recollida porta a 
porta del envasos. 
b) Els cubells o contenidors han de restar durant tot el dia tancats en un espai privat 
dins l’establiment comercial o dins el recinte de l’establiment. 
c) Els dies de recollida corresponents, se situarà el cubell o contenidors a la via pública 
per part  d’un responsable de l’establiment,  conforme a les condicions de lliurament  i 
d’horari. S’han de deixar sempre tancats. 
d) Després del servei de recollida porta a porta s’ha de retirar de la via pública el cubell 
o contenidors per part d’un responsable de l’establiment. 
f) La gestió del cubell o contenidor respecte neteja, ubicació interior i a la via pública, és 
responsabilitat de l’establiment comercial; 

Article 31. Dels cubells estandaritzats per a la recollida selectiva porta a porta de 
la fracció resta.

1.  Els  generadors  comercials  de  la  fracció  resta  tenen  el  dret  a  tenir  els  cubells  o 
contenidors  estandarditzats  de 60,120  i  240 litres  per  a la  separació  en origen  que 
considerin necessaris i suficients en funció de la seva generació de fracció resta.

2. L’Ajuntament; de forma general, abans de l’inici de la prestació del servei lliurarà un 
sol  cubell  o contenidor  per establiment.  L’ajuntament  facilitarà,  en qualsevol  cas,  els 
adhesius identificatius necessaris per a tots els cubells o contenidor que l’establiment 
utilitzi per al servei porta a porta. En cas de necessitar posteriorment la reposició,l’usuari 
haurà  de  sol·licitar-ho  a  l’Ajuntament  previ  el  pagament  segons  preu  establer  en 
l’ordenança.

3.  Els  cubells  i  contenidors  seran  tractats  i  manipulats,  tant  pels  usuaris  com  pel 
personal de recollida, amb cura de no fer-los malbé. Un cop dipositats els residus, serà 
obligatori tancar la tapa. 

Article 32. Del lliurament de la resta

El lliurament  del resta es farà en bosses transparents o translúcides impermeables i 
estanques de tipus comercial, que s’hauran de lligar i dipositar davant de l’establiment 
en l’horari establert per l’Ajuntament. En cap cas s’utilitzarà el cubell o el bujol destinat a 
la matèria orgànica per dipositar la bossa de resta. 

Article 33. Del lliurament del cartró comercial 

1. El lliurament d’aquesta fracció es farà a la via pública, de manera que no entorpeixi el 
pas de vianants  o vehicles,   les hores  i  els   dies  que hi  hagi  recollida  per  aquesta 
fracció. El paper s’haurà de dipositar en sacs de paper i /o farcells, ben lligats i el cartró 
haurà d’estar ben plegat i apilat. 
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2.  Els comerços i activitats  no podran lliurar  el  paper  i  cartró als contenidors  punts 
d’emergència, ja que aquests són per a ús exclusiu dels particulars. Excepcionalment 
l’Ajuntament  podrà autoritzar  el  lliurament  en contenidors si  es justifica raonadament 
aquesta necessitat. 

Article 34. Del lliurament dels productes fitosanitaris

1.El  lliurament  dels  productes  fitosanitaris  es  farà  mitjançant  un  contenidor  a  La 
Cooperativa de La Bisbal del Penedès situada a l'avinguda de la Generalitat.

2.Els  generadors  de  fitosanitaris  hauran  de  porta  ells  mateixos   a  la  Cooperativa  i 
aquest  s’encarregaran  del seu correcte tractament. 

Capítol IV - Dels bolquers 

Article 35. Dels drets i deures dels usuaris 

1. A causa de les necessitats de lliurar  els residus de bolquers quasi  diàriament per 
qüestions  higièniques i  sanitàries es gestionaran com una fracció a separar  i  recollir 
selectivament.

2. Correspon als usuaris generadors de bolquers separar-los en origen de la resta de 
les  deixalles.  

3. Correspon als usuaris particulars lliurar els bolquers separadament dins una bossa 
impermeable i estanca, tancada dins del cubell estandarditzat de color vermell , a la via 
pública, els dies i en l’horari de recollida de FORM. 
El dia de la recollida de resta, els bolquers es lliuraran conjuntament amb la  resta dins 
la mateixa bossa.
 
4.  Per  als  grans  generadors  de  bolquers  (residències  i  escoles  bressol)  es  podrà 
establir, si és necessària, una recollida específica, diària, i en horaris determinats, que 
aquests usuaris hauran de respectar. 

Capítol V - Prohibicions i control de la recollida selectiva porta a porta 

Article 36. Prohibicions

Resta prohibit el següent: 

1. En el cas dels domicilis, deixar d’utilitzar els serveis de recollida de la brossa orgànica 
previstos en el Capítol I tot i generar brossa orgànica i utilitzar-ne d’altres. En el cas dels 
comerços deixar d’utilitzar els serveis de recollida de la brossa orgànica previstos en el 
Capítol I tot i generar brossa orgànica, i no disposar de cap gestor autoritzat per a la 
seva gestió. 

2.  Dipositar  en  l’interior  dels  elements  de  contenció  (cubells,  bosses  o  cubells 
estandarditzats) per a la recollida selectiva porta a porta qualsevol material o residu que 
no s’ajusti al que preveu aquesta Ordenança. 
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3.  Dipositar  materials  inorgànics  barrejats  amb  la  brossa  orgànica  o  bé  fer-ho  a 
contenidors específics de les àrees d’aportació o d’emergència. 

4. El lliurament sense els elements de contenció establerts als articles anteriors. 

5. Abandonar escombraries fora dels elements de contenció. 

6. Abandonar qualsevol tipus de residu a la via pública. 

7. Lliurar o abandonar residus municipals a serveis de recollida d’altres municipis. 

8. El lliurament de residus en forma líquida o susceptible de liquar-se. 

9. Abandonar escombraries fora dels dies i horaris previstos. 

10. Prendre o malmetre un cubell d’un altre veí o un cubell comercial. 

11. Evacuar residus sòlids per la xarxa de sanejament o les rieres, o a qualsevol altre 
lloc diferent del que específicament s’ha previst. 

12. Tractar els cubells, contenidors, etc., amb poca cura, i malmetre’ls.

13.- Fer un mal ús dels punts d’emergència

14. Qualsevol altre actuació contraria al contingut de la present ordenança. 

Article 37.Control de l’activitat

1. L’Ajuntament exercirà el control i inspecció pel que fa a la qualitat de la separació i 
farà les amonestacions i sancions, si s’escau, a les persones responsables. 

2.  La Junta de Govern Local  establirà la freqüència dels serveis de recollida porta a 
porta, així com els horaris més adients per a dur-la a terme. 

3. La Junta de Govern Local podrà introduir modificacions quant a freqüència i horari del 
servei.  Per  això,  es fomentaran mecanismes de consulta  i  participació ciutadana per 
adaptar el màxim possible tot el sistema a les necessitats dels veïns i veïnes. 

4. En cas d’anomalies en la prestació del servei de recollida porta a porta, l’Ajuntament 
s’obliga a posar tots els mitjans a disposició dels usuaris per rebre la queixa i resoldre-la 
en la màxima celeritat possible, així com actuar com consideri convenientment respecte 
l’empresa adjudicatària. 

5. Només es consideren festius pel servei de recollida porta a porta els dies 1 de gener i 
25 de desembre.  En cas de manca de servei  general  de recollida porta a porta per 
festius s’informarà amb 15 dies d’antelació a la població sobre els canvis de servei. 

6. En cas de no realització del servei per causes alienes a la voluntat de l’Ajuntament 
s’informarà a tota la població amb la suficient antelació. 
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Article 38.  Incompliment del lliurament 

1. L’Ajuntament o l’empresa adjudicatària es reserven el dret de no recollir l’interior del 
cubell (o cubell) de la brossa orgànica o les bosses de resta en cas d’incompliment de 
les condicions fixades en la present Ordenança. 

En aquests casos, s’informarà a l’usuari  el motiu pel qual no s’ha prestat el servei a 
través d’un adhesiu, i sense perjudici de la sanció econòmica que correspongui, segons 
la seva gravetat. 

2. Els usuaris estan obligats a retirar l’element de contenció buit o sobre el qual no s’ha 
prestat el servei de la via pública, per incompliment de les condicions de lliurament, el 
matí  següent  al servei de recollida porta a porta (abans de les 12 hores),  havent  de 
deixar net l’espai urbà que s’hagués embrutat. Si per incompliment d’aquest deure s’han 
vessat o abandonat residus a la via pública, l’usuari en serà el responsable. 

3. En cas de la no retirada d’elements de contenció que incompleixen les condicions de 
lliurament, residus abandonats i sens perjudici de la sanció per incompliment dels punts 
anteriors,  l’Ajuntament  pot  realitzar  un  servei  de  recollida  i  neteja,  el  cost  del  qual 
correria a càrrec de l’infractor. 

Article  39.  De l’aprofitament  i  de la recollida  selectiva  dels  materials  residuals 
continguts en els residus municipals 

1.  Un  cop  dipositats  els  residus  al  carrer,  en  espera  d’ésser  recollits  pels  serveis 
municipals,  adquiriran  el  caràcter  de  propietat  municipal,  sense  perjudici  del  que 
determina l’article 32. 

2. Als efectes de recollida selectiva, la propietat municipal sobre residus municipals, a 
què fa referència el número 1 anterior es fa plena en el moment en què els materials 
residuals són deixats dins els elements de contenció i a la via pública en els termes que 
disposa aquesta ordenança. 

3.  Ningú  pot  dedicar-se  a  la  recollida  o  aprofitament  dels  residus  municipals  sense 
autorització prèvia municipal. Es prohibeix triar, classificar i separar qualsevol mena de 
material  i  residus dipositats  en els elements de contenció (cubells,  contenidors...)  en 
espera  d’ésser  recollit  pels  serveis  municipals,  excepte  que hom disposi  de llicència 
expressa atorgada per l’Ajuntament. 

Article 40. Molèsties al servei 

1. L’Ajuntament sancionarà a qui amb la seva conducta causi destorbs a la prestació del 
servei de recollida porta a porta, sense perjudici de la retirada immediata dels vehicles 
mal estacionats, que afectin a la prestació del servei, pels serveis municipals, amb el 
seu cost a càrrec de l’infractor. 

TÍTOL III 

ALTRES  MODALITATS  DE  RECOLLIDA  SELECTIVA:  IGLÚS,  CONTENIDORS  I 
CUBELLS A LA VIA PÚBLICA I ALTRES 
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Article 41. Introducció

El  present  Títol  regularà  les condicions  en les quals  l’Ajuntament  prestarà,  i  l’usuari 
utilitzarà, els serveis destinats a la recollida selectiva dels residus municipals produïts 
pels habitants, no inclosos en el Títol II, mitjançant iglús, contenidors i cubells a la via 
publica i altres. 

Capíto I - El vidre 

Article 42.Dels drets i deures dels usuaris generadors de vidre 

1. Tots els usuaris tenen el dret i el deure d’utilitzar el servei de recollida en iglús que a 
tal efecte estan instal·lats a la via pública, o opcionalment al Punt verd Municipal, per a 
lliurar el vidre dels residus municipals. 

2. Correspon als usuaris separar en origen el vidre de la resta de les deixalles. 

3. Els iglús per a la recollida selectiva del vidre, ubicats a la via pública, s’identificaran 
de forma cromàtica (color verd) i mitjançant pictogrames i textos específics. 

4.  Els  comerços  i  activitats  podran lliurar  el  vidre  als  contenidors  disposats  a la  via 
pública i punts d’emergència.

Capítol II - Paper i cartró 

Article 43. Dels drets i deures dels usuaris generadors de paper i cartró 

1. Tots els usuaris, tenen el dret i el deure d’utilitzar el servei de recollida de paper i 
cartró mitjançant la recollida porta a porta i opcionalment a la Punt verd Municipal, per 
lliurar el paper i cartró.

2. Correspon als usuaris separar en origen el paper i cartró de la resta de les deixalles. 

Capítol III - Envasos i embalatges lleugers 

Article 44. Dels drets i deures dels usuaris generadors d’envasos i embalatges 
lleugers 

1. Tots els usuaris tenen el dret i el deure d’utilitzar el servei de recollida mitjançant la 
recollida  porta  a  porta,  i  opcionalment  a  la  Punt  verd,  per  a  lliurar  els  envasos  i 
embalatges lleugers. 

2. Correspon als usuaris separar en origen els envasos i embalatges lleugers de la resta 
de les deixalles. 

Capítol IV - La fracció resta 

Article 45. Dels drets i deures dels usuaris generadors de resta 

 1. Correspon als usuaris separar en origen la resta de deixalles reciclables. 
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2.  Els  contenidors  per  a  la  recollida  del  resta,  ubicats  als  punts  d’emergència, 
s’identificaran de forma cromàtica (color gris o color verd fosc) i mitjançant pictogrames i 
textos específics. 

Capítol V - La fracció orgànica (FORM) 

Article 46. Dels drets deures dels usuaris generadors de fracció orgànica (FORM) 

1. El lliurament de la brossa orgànica en els cubells es realitzarà amb bosses o fundes, 
compostables, que es tancaran de manera estanca i seran impermeables. 

2. Correspon als usuaris separar en origen la fracció orgànica de la resta de deixalles. 

3.  Els contenidors i  cubells  per a la recollida de la fracció orgànica,  ubicats  a la via 
pública, s’identificaran de forma cromàtica (color marró) i mitjançant pictogrames i textos 
específics. 

Capítol VI - Les piles 

Article 47. Recollida de piles 

1.  Les piles podran ser  lliurades al  Punt  verd i  als  contenidors  ubicats  a l’edifici  de 
l’Ajuntament  i establiments comercials.
2. En cap cas podran llançar-se dins de contenidors d’altres residus, barrejar-los amb 
altres fraccions o llençar-los a la via pública, natura, etc. 

Capítol VII - La roba 

Article 48. Roba

1. La roba vella, en desús, etc., així com altres materials tèxtils provinents de particulars 
s’hauran de dipositar dins els contenidors específics per aquest residu. 

2. Aquest residu s’haurà de posar dins d’una bossa abans de ser dipositat al contenidor 
específic.  

Capítol VIII - Disposicions comunes pels usuaris dels contenidors a la via pública 
i als punt d’emergència

Article 49. Disposicions comunes pels punts d’emergència

1. És obligatori dipositar cada fracció a l’interior del seu contenidor corresponent. 

2. Els punts d’emergència estaran distribuïts pel municipi segons les necessitats de la 
població. La ubicació serà decidida per la regidoria de Serveis. 

3.  L’Ajuntament  podrà  establir  els  guals  o  reserves  d’espai  a  les  voreres  o  espais 
adients de la via pública per a l’emplaçament dels iglús, contenidors. 

4. Correspondrà a l’Ajuntament o l’empresa adjudicatària del servei, la neteja dels iglús, 
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contenidors, els punts d’emergència, el seu entorn i la reparació o substitució dels que 
s’hagin fet malbé. 

Article 50 . Prohibicions

Resta prohibit el següent: 

1.  Dipositar  a  l’interior  de  l’iglú  o  contenidors  per  a  la  recollida  selectiva,  qualsevol 
material, residu o fracció que no s’ajusti al que s’ha disposat als articles anteriors. 

2. Dipositar residus en estat líquid en l’interior d’aquests iglús o contenidors. 

3. Dipositar els residus fora dels iglús o contenidors, havent d’aprofitar la seva capacitat. 
. 

4. El triatge d’objectes i residus dins i fora dels iglús, contenidors. 

5.  Estacionar  vehicles  davant  dels  punt  d’emergència   senyalitzada  per  a  la  seva 
ubicació de tal manera que impedeixin o destorbin les operacions corresponents a la 
càrrega, descàrrega, neteja i trasllat. 

Capítol IX - Els voluminosos 

Article 51. Serveis de recollida de voluminosos 

1.  L’Ajuntament  estableix  el  serveis  de  recollida  sectorial  de  residus  municipals 
voluminosos  domèstics,  amb  exclusió  de  qualsevol  tipus  de  residus  de  naturalesa 
industrial o comercial. 

2.  El  servei  de  recollida  es  farà   el  tercer  dijous  de  cada  mes    prèvia  trucada  a 
l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès 

3. Els criteris d’inclusió dins aquest servei seran definits pels Serveis municipals quan 
als residus admesos, quantitats i tipologia d’usuaris. 

4.  Els  voluminosos  s’hauran  de  deixar  a  la  façana,  sense  impedir  el  pas,  el  matí 
corresponent al dia de la recollida. Excepcionalment i de manera justificada, es podrà 
dipositar els voluminosos el dia abans de la recollida.

 
 Capítol X - Restes d’esporga 

Article 52. Serveis de recollida de restes vegetals  

1. Les restes vegetals  (restes d’esporga , llenyosos, fullaraca, gespa.....)  es portaran al 
punt verd

2.- Alternativament aquest tipus de residus es podran portar al punt verd Municipal

Capítol XI - Fàrmacs i medicaments 
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Article 53. Recollida de fàrmacs i medicaments

Els fàrmacs o medicaments caducats, no utilitzats o mig buits, així com els envasos que 
els  contenen  o  contenien,  podran  ser  lliurats  a  les  farmàcies  que  disposin  de 
contenidors a l’efecte, a la Deixalleria  Municipal o als espais que es poguessin habilitar. 

Capítol XII

Article 54. Recollida d’olis domèstics

1.Les restes  d’olis  que es generen a la cuina es  podran ser  lliurades al  Punt  verd 
Municipal.

2.En cap cas podran llançar-se dins de contenidors d’altres residus, barrejar-los amb 
altres fraccions o llençar-los  per l’aigüera, llençar-los a la via pública o al medi natural. 

Capítol XIII - Altres aspectes a considerar 

Article 55. Dels actes lúdics generadors de residus municipals 

1.  Per  a esdeveniments  on es generi  puntualment  una quantitat  elevada de residus 
municipals  i  que no pugui  ser recollida  segons el  sistema habitual,  es comunicarà a 
l’Ajuntament i es concretaran els mecanismes de recollida. 

2. En cas de necessitar elements de contenció específicament per l’acte, l’Ajuntament 
cedirà els cubells necessaris per a la seva recollida selectiva.

Article 56. Instal·lacions i espais als edificis 

1. Tots els edificis per a habitatges particulars, locals industrials i comercials i restants 
establiments de característiques anàlogues i que siguin de nova edificació hauran de 
disposar  d’un  espai  delimitat  i  de  dimensions  suficients,  habilitat  a  l’efecte,  per  a 
l’acumulació i emmagatzematge dels residus diàriament produïts. 

2.  En  les  edificacions  construïdes  amb  anterioritat  a  la  promulgació  de  la  present 
Ordenança, s’haurà d’habilitar l’espai per a residus a què fa referència a l’article 51.1  si 
les condicions de prestació de servei de recollida així ho fan exigible. 

3.  L’acumulació  dels  residus  en  l’espai  a  què  es  refereix  a  l’article  51.1  es  farà 
mitjançant l’ús d’elements de contenció estancs i perfectament tancats. 

4.  L’espai  per  a residus  i  els  elements  de contenció  destinats  a la seva acumulació 
s’hauran de mantenir en perfectes condicions d’higiene, netedat, ventilació, etc. 

TÍTOL IV 
PUNT VERD MUNICIPAL 

1.-  El  punt  verd  Municipal  és  un  centre  de  recepció,  emmagatzematge  selectiu  i 
transferència de residus per al seu correcte tractament, d’acord amb la memòria i altre 
documentació que justifica la seva creació.
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2.- La regulació d’aquest servei és farà a través del seu propi reglament.

TÍTOL V 
INFRACCIONS I SANCIONS 

Article 57. Infraccions 

1. Són infraccions lleus, greus i molt greus, en matèria de gestió de residus municipals, 
les tipificades a la Llei 6/1993, de 15 de juliol, de residus.

2. A més de les infraccions tipificades en la legislació esmentada,  també ho són per 
infracció de la present ordenança les següents:

1.1 Infraccions lleus

1. Dipositar  els  residus  fora  dels  elements  de  contenció  sense  aprofitar  llur 
capacitat.
2. Dipositar els materials selectivament, sense els elements de contenció.
3. Lliurar  residus  en  elements  de  contenció  no  estandarditzats  o  diferents  als 
determinats per l’Ajuntament.
4. No retirar els elements de contenció abans de l’horari fixat.
5. No lliurar tancats els elements de contenció.
6. No tenir cura amb els elements de contenció.
7. Lliurar de residus en forma líquida o susceptible de liquar-se.
8. Prendre o malmetre un cubell de bossa orgànica d’un altre veí o un element de 
contenció d’usuari comercial.
9. Triar o separar materials dipositats als elements de contenció d’altri.
10. Destorbar els serveis de recollida.

1.2 Infraccions greus

a) Manca d’elements d’identificació en els elements de contenció en què és obligatori.
b) Per als usuaris comercials, deixar d’utilitzar els serveis públics municipals de recollida 
de residus municipals sense notificació prèvia.
c) No separar els residus en origen i no lliurar-los selectivament.
d) Lliurar residus al servei de recollida expressament prohibits.
e) Utilitzar les àrees d’emergència de forma no prevista en la present ordenança.
f) Utilitzar elements de contenció per a residus municipals d’origen domèstic en volums 
de generació d’origen comercial.
g) Abandonar qualsevol tipus de residu a la via pública.
h) Lliurar o abandonar residus municipals a serveis de recollida d’altres municipis.
i) Abandonar residus fora dels horaris de recollida.
j) La reiteració de faltes lleus.

1.3 Infraccions molt greus

 Dipositar en l’interior dels elements de contenció per a la recollida selectiva qualsevol 
material o residu que no s’ajusti al que preveu aquesta ordenança.
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 Evacuar residus sòlids per la xarxa de sanejament o les rieres o a qualsevol altre lloc 
diferent del que específicament s'ha previst.
 La reiteració de faltes greus.
 
Article 58. Sancions 

1.  Les  infraccions  es  sancionaran  amb  multes  i/o  la  no  recollida  dels  elements  de 
contenció, cubells i bosses, en els casos d’incompliment de les condicions de lliurament 
fixades en la present ordenança.

2. Les infraccions lleus comeses pels usuaris domèstic es sancionaran amb multes de 
fins  a  un  màxim  de  90  €.  Les  infraccions  lleus  comeses  pels  usuaris  comercials  i 
industrials es sancionaran amb multes de fins a 300 €

3. Les infraccions greus comeses pels usuaris domèstics es sancionaran amb multes de 
91€ fins a 150€. Les infraccions greus comeses pels usuaris comercials i industrials es 
sancionaran amb multes que aniran de 301 € fins a 3.000 €.

4.  Les  infraccions  molt  greus  comeses  pels  usuaris  domèstics  es  sancionaran  amb 
multes de 151€ fins a 300€. Les infraccions molt greus comeses pels usuaris comercials 
industrials es sancionaran amb multes que aniran de 3.001 € a 6.000 €.

Article 59. Procediment sancionador 

Les sancions es graduaran d’acord amb el que estableix la Llei 6/93 i seran imposades 
mitjançant  la  instrucció  del  corresponent  expedient,  d’acord  amb  la  Llei  6/1993, 
reguladora de residus, i el Reglament regulador del procediment sancionador aprovat 
pel  Decret  278/1993,  de 9 de novembre,  de la Generalitat  de Catalunya.  Quan sigui 
procedent se seguirà el procediment abreujat regulat en els articles 18 i següents del 
reglament últim esmentat.

Disposició Addicional primera
Els conceptes emprats en la present ordenança i no definits de forma expressa en la 
mateixa, s’hauran d’entendre en els termes de les definicions contingudes en els textos 
de les següents disposicions legals:

 Llei 6/1993, de 15 de juliol, de residus.

Disposició addicional segona
L’Ajuntament  es  reserva  el  dret  de  modificar  les  condicions  de  la  recollida  en  una 
situació excepcional.

Disposició derogatòria
Amb  la  promulgació  de  la  present  ordenança  queda  derogada  qualsevol  altra  que 
contravingui les disposicions contingudes en la mateixa.

Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació i mantindrà la seva 
vigència mentre no se n’aprovi la modificació o derogació expressa.

Acta del Ple de 13 de juliol de 2012
Pàgina 51 de 67



AJUNTAMENT
DE LA VILA DE
LA BISBAL DEL PENEDÈS

SEGON.- Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini  mínim de 30 dies per a la 
presentació de reclamacions i suggeriments, mitjançant publicació d'aquest acord al BOP i 
fixació d'Edicte al Tauler d'Anuncis d'aquest Ajuntament.

TERCER.- En el  supòsit  que no es presentin reclamacions,  el  Reglament es considerarà 
aprovada definitivament  de forma automàtica,  havent  de publicar-se el  text  íntegre  de la 
mateixa al BOP i de donar-se trasllat de l'acord i del text definitiu del Reglament Municipal a 
la Delegació  del  Govern  i  a l'òrgan corresponent  de la  Comunitat  Autònoma,  per  al  seu 
coneixement i efectes oportuns.

Punt 5.-APROVACIÓ REGLAMENT REGULADOR DE LES CONDICIONS D’ACCÉS I 
D’ÚS DELS MITJANS PELS REGIDORS I REGIDORES I PELS GRUPS MUNICIPALS 
CONSTITUÏTS A LA CORPORACIÓ.

La Secretaria fa lectura de la proposta d’acord

Prenen part els següents regidors en el debat del punt.

Pren la paraula el Sr. Ferran exposant que quan es fan les coses a desgrat surten malament 
i vostès no creuen en la democràcia interna de l’Ajuntament i la sentencia els hi fa nosa i 
això és molt evident en aquest reglament.

És trist que hagi de ser la jutgessa del jutjat contenciós administratiu de Tarragona número 2 
la  que  li  hagi  de  dir,  senyor  alcalde,  que  vostè  estava  incomplint  uns  quants  drets 
fonamentals i bàsics dels regidors i que s’havia de corregir aquesta transgressió de la llei 
amb urgència.

Però encara és més trist el projecte de regulació que ens han presentat. Com és possible fer 
un reglament que afectarà a TOTS ELS REGIDORS DEL PLE durant els propers anys i no 
consensuar-ho amb la resta de regidors? No es pot aprovar un reglament amb IMPOSICIÓ.
L'Ajuntament  té prou infraestructura  per a deixar  un despatx  a cada grup municipal  i  no 
haver de compartir-ho com vostès proposen. Vostès ens proposen unes hores i uns dies de 
despatx  sense consens on els  regidors  del  nostre  grup no podran assistir  la  majoria  de 
vegades.  La  sentència  parla  en  la  pàgina  2  i  també  en  la  7  de...  i  llegeixo 
textualment“preservar el dret fonamental d'exercir les funcions com a grup municipal 
amb l'adjudicació d'un local a la seu de l'Ajuntament”. Segueixen vulnerant els nostres 
drets fonamentals i això encara és més greu perquè hi ha una sentència ferma que tenen 
l'obligació de conèixer i de complir-la adequadament i no ho fan.

Pel que fa a la nostra participació a la revista Bisbal Avui ens agradaria que hagués estat 
més explícita la informació. Tot el tema d'imatges,  de gràfics,  dibuixos, etc...  Com queda 
contemplat? També creiem que una setmana és molt  just per a poder enviar  els escrits, 
sobretot,  perquè ERC en aquest  sentit  tindrà molt  més temps que els altres grups per a 
poder elaborar els seus escrits. Si passés això ha de saber que estarà redactant i aprovant 
un reglament  injust  i  que vulnera  aquests i  altres drets  fonamentals  essent  perfectament 
coneixedor la seva persona i de tots els altres regidors que votin a favor. Si us plau, pensin 
bé la seva responsabilitat abans de votar.
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Per altra banda, el 25 de maig li vam entrar un escrit  on li recordàvem que tots els grup 
municipals han de poder disposar d’un espai no només a la revista municipal sinó també al 
web municipal. Així ho reconeix com bé sap l’article 170.2 de la Llei 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, d’acord amb la 
Llei  21/2002,  de 5 de juliol,  de setena modificació de la Llei  8/1987,  de 15 d’abril,  de la 
mateixa llei on es diu clarament que el Ple de l’Ajuntament ha de garantir la participació dels 
regidors i dels grups municipals en els òrgans d’informació i difusió municipal, considerant-
se la pàgina web municipal un òrgan d’informació i difusió municipal.

D’altra banda, la sentència sobre els Drets Fonamentals dels Regidors 177/2012 de 2 de 
maig de 2012 del Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona ens empara i diu 
que si no es garanteix la participació dels regidors en aquests òrgans d’informació vulnera el 
dret fonamental reconegut a l’article 23.1 de la Constitució.

Per tot això, li demanàvem que en el proper Ple a celebrar a l’Ajuntament incorporés un punt 
a l’ordre del dia per a reestructurar la pàgina web bisbalpenedes.org i fer-la d’acord amb la 
llei  i  la  sentència  abans  esmentada.  Han  passat  dos  Plens,  un  ordinari  i  un  altre 
extraordinari, i no  només no es compleix la llei sinó que tampoc es compleix degudament la 
sentència.

En  quan  a  la  resta  del  Reglament,  trobem  a  faltar  alguns  aspectes  en  què  incidia  la 
sentència  i  que  eren  prou  importants,  però  suposem  que  vostès  faran  una  reflexió  i 
immediatament  obriran  un torn de consultes  per  consensuar  el  reglament  després  de la 
nostra acurada interpel·lació.

És per això que el nostre grup votarà en contra tot esperant aquesta modificació imminent 
d'un reglament que no compleix la llei ni la sentència.

Atesa  la  Sentència  núm.  177/2012  del  Jutjat  contenciós  administratiu  número  2  de 
Tarragona, que estima el recurs d’empara ordinari- drets fonamentals 538/2011, i en la qual 
resol l’obligació d’incloure en l’ordre del dia del proper Ple de l’Ajuntament un punt en el que 
es  tracti  la  participació  dels  grups  municipals  a  la  revista  que  edita  l’Ajuntament  i  a 
l’adjudicació d’un local a la seu de l’Ajuntament per poder exercir les funcions com a grup en 
l’oposició.

Atesa la providència de l’Alcaldia, de data 13 de juny de 2012, per la qual s’encarrega als 
serveis  jurídics  de l’Ajuntament  l’elaboració  d’un  esborrany  de Reglament  que reguli  les 
condicions  d’accés  i  d’ús  dels  mitjans  d’informació  i  difusió  municipals  pels  regidors  i 
regidores i pels grups municipals constituïts a la Corporació.

En data 25 de juny de 2012, s’emet informe per la secretaria municipal relatiu a la normativa 
aplicable als espais a disposar pels grups municipals per poder portar  a terme les seves 
activitats.

En data 26 de juny de 2012, s’emet informe per la secretaria municipal relatiu a la normativa 
aplicable  al  dret  de  participació  dels  grups  polítics  en  els  mitjans  d’informació  i  difusió 
municipals.

Es porta a votació amb el següent resultat:
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Vots a favor: 6 (ERC)
Vots en contra: 4 (CiU i PSC)
El Sr. Pere Saumoy no utilitzi el seu dret de vot.

És per això que el Ple per majoria absoluta pren el següent acord:

Primer.- Aprovar amb caràcter provisional el Reglament regulador de les condicions d’accés 
i d’ús dels mitjans pels regidors i regidores i pels grups municipals constituïts a la corporació, 
el text literal del qual es transcriu tot seguit:

“REGLAMENT REGULADOR DE LES CONDICIONS D’ACCÉS I D’ÚS DELS MITJANS 
PELS  REGIDORS  I  REGIDORES  I  PELS  GRUPS  MUNICIPALS  CONSTITUÏTS  A  LA 
CORPORACIÓ

ARTICLE 1. Objecte.

El present Reglament té per objecte regular les condicions d’accés i d’ús dels mitjans pels 
regidors i regidores i pels grups municipals constituïts a la Corporació 

ARTICLE 2. Àmbit d’aplicació.

Els preceptes d’aquest Reglament s’aplicaran preferentment sempre que no siguin contraris 
a les disposicions de rang legal que siguin d’obligat compliment, tenint en compte que la Llei 
7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les bases del règim local, té caràcter bàsic, i del Reial 
decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local.

A més, serà d’aplicació sempre que no resulti contradictori amb l’establert en la normativa 
bàsica estatal, l’establert  en el 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.

ARTICLE 3. Principis generals.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, amb personalitat jurídica plena, exerceix les seves 
competències en règim d’autonomia i, en ús de la potestat d’autoorganització municipal, 
desenvolupa les seves funcions organitzatives, executives i administratives, d’acord amb els 
principis d’eficàcia, descentralització, desconcentració, coordinació i servei al ciutadà, amb 
submissió plena a al llei i al dret.

En les seves relacions amb els ciutadans, l’administració municipal actuarà d’acord amb els 
principis de transparència i participació, impulsant la utilització de les tecnologies de la 
informació i la comunicació i garantint la plena efectivitat dels drets dels ciutadans, així com 
la millora contínua dels serveis que presta.

ARTICLE 4. Organització de l’Ajuntament.
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L’Ajuntament té la potestat de govern i d’administració municipal, i el seus òrgans 
necessaris, segons resolucions preses en el Ple de 17 de juny de 2011 són:

— L’Alcalde.
— Els Tinents d’Alcalde.
— El Ple.
— La Junta de Govern Local.
— La Comissió Especial de Comptes.

Pendent de creació el següent òrgan:

— La Junta de Portaveus.

ARTICLE 5. Dret d’Informació

Tots els membres de les corporacions locals tenen dret a obtenir de l’Alcalde o de la Junta 
de Govern Local els antecedents, dades o informacions que constin en poder dels serveis 
de la Corporació i resultin necessaris per al desenvolupament de la seva funció.

Sense  necessitat  de  que  el  membre  de  la  Corporació  estigui  autoritzat,  els  serveis 
administratius municipals estaran obligats a facilitar la informació sol·licitada, en els casos 
següents:

— Quan es tracti de l’accés dels membres de la Corporació que ostentin delegacions 
o responsabilitats de gestió a la informació pròpia d’aquestes.

— Quan es tracti de l’accés de qualsevol membre de la Corporació a la informació i 
documentació  corresponent  als  assumptes  que  hagin  de ser  tractats  pels  òrgans 
col·legiats dels que en formin part, així com les resolucions o acords adoptats per 
qualsevol òrgan municipal.

— Quan  es  tracti  de  l’accés  dels  membres  de  la  Corporació  a  la  informació  o 
documentació de l’Entitat Local que sigui de lliure accés per als ciutadans.

La consulta  i  l’examen  concret  dels  expedients,  llibres  i  documentació  es  regirà  per  les 
normes següents:

— L’examen d’expedients sotmesos a sessió pot fer-se únicament en el lloc en que 
es trobin de manifest a partir de la convocatòria.

—  En  cap  cas  els  expedients,  llibres  o  documentació  poden  sortir  de  la  Casa 
Consistorial, o de les corresponents dependències i oficines locals.

Els  membres  de  la  Corporació  tenen  el  deure  de  guardar  reserva  en  relació  amb  les 
informacions que els facilitin per a fer possible el desenvolupament de la seva funció.

A més, els membres de la Corporació tenen dret a disposar d’una bústia personal a la Casa 
Consistorial,  per a la recepció de correspondència  i  demés documentació,  i  d’una bústia 
electrònica, per a la recepció per via telemàtica de la correspondència oficial interior i de la 
de procedència externa. 
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ARTICLE 6. Desenvolupament de les activitats.

Els grups polítics poden fer ús de locals de la Corporació per a celebrar reunions o sessions 
de treball amb associacions per a la defensa dels interessos col·lectius, generals o sectorials 
de la població.  Disposaran,  a més,  a la seu de l’entitat  local,  d’un despatx o local  per a 
reunir-se de manera independent i rebre visites de ciutadans, despatx planta baixa edifici 
Ajuntament, d’acord amb el següent quadre:

Dia de la setmana Horari Grup
Dimarts De 9 a 2/4 de 11 del matí CiU

De  2/4  d’11  a  les  12  del 
matí

ERC

De  12  a  2/4  de  dues  del 
matí

PSC

Dimecres De 5 a 6 de la tarda CiU
De 6 a 7 de la tarda ERC
De 7 a 8 de la tarda PSC

Dijous De 9 a 2/4 de 11 del matí PSC
De  2/4  d’11  a  les  12  del 
matí

ERC

De  12  a  2/4  de  dues  del 
matí

CiU

ARTICLE 7. Participació mitjans de comunicació

Es garanteix la participació de regidors i dels grups municipals en la publicació editada per 
l’Ajuntament  anomenada  Bisbal  avui.  A la qual  es reservarà  per  a cada una de les tres 
formacions amb la possibilitat d’escriure un text de 1.600 caràcters amb espais inclosos. En 
cap cas es podrà superar aquest número de caràcters marcat.

Aquesta  revista  no té una periodicitat  predeterminada,  per  tant  per  tal  de programar  els 
escrits a entregar per cada partit polític, en el moment que s’editi el número és concedirà un 
termini  d’un setmana per a què cada grup faci  arribar  l’escrit  corresponent  a les oficines 
municipals. 
 

ARTICLE 8. Accés a la documentació.

La documentació dels assumptes inclosos en l’ordre del dia que ha de servir  de base al 
debat i, si escau, votació, ha d’estar a disposició dels membres de la Corporació des del 
mateix dia de la convocatòria a la Secretaria de la Corporació.

Qualsevol membre de la Corporació podrà examinar aquesta documentació i fins i tot obtenir 
còpies de documents concrets que la integrin, no els originals, que no poden sortir del lloc 
en el que es trobin posats de manifest.
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DISPOSICIÓ FINAL

El present Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra en el  Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona.”

Segon.-Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies per a la presentació 
de  reclamacions  i  suggeriments,  mitjançant  publicació  d’aquest  acord  al  BOP  i  fixació 
d’edicte al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament.

Tercer.-En  el  supòsit  que  no  es  presentin  reclamacions,  el  Reglament  es  considerarà 
aprovat definitivament de forma automàtica, havent de publicar-se el text íntegre d’aquest al 
BOP i  de  donar-se  trasllat  de  l’acord  i  del  text  definitiu  del  Reglament  regulador  de les 
condicions  d’accés  i  d’ús  dels  mitjans  pels  regidors  i  regidores  i  pels  grups  municipals 
constituïts  a  la  Corporació  a  la  Delegació  del  Govern  i  a  l’òrgan  corresponent  de  la 
Comunitat Autònoma, per al seu coneixement i efectes oportuns.

Punt  6.-APROVACIÓ  ORDENANÇA  ESPECÍFICA  PER  A  LA  CONCESSIÓ  DE 
SUBVENCIONS EN MATÈRIA D’ENSENYAMENT

La Secretaria fa lectura de la proposta d’acord

Prenen la part els següents regidors en el debat del punt.

El  Sr.  Ferran pren la paraula  per  explicar  que el  seu grup municipal  recolza  sobretot  la 
sociacialització dels llibres perquè comporta dues avantatges fonamentals. Primera, és una 
gran ajuda econòmica per les famílies alhora que fomenta el propi valor dels llibres en els 
infants i segona, s’actua a favor del medi ambient i de les escoles verdes com és el cas de 
l’escola  Ull  de  Vent.  Ecològica,  educativa  i  justa,  cosa  que  la  seva  ordenança  sobre  la 
concessió de subvencions en matèria d’ensenyament no compleix aquests principis.

Estem  a  favor  que,  si  és  possible  en  aquests  difícils  moments,  s’ajudi  a  les  famílies 
bisbalenques  que ho necessiten  en matèria  d’ensenyament  i  d'altres  necessitats  socials. 
Però no estem d’acord que ho rebin també aquells que tenen rentes altes i no ho necessiten. 
Això no és justícia social  i  vostès ho saben perfectament.  Ja va essent  hora de corregir 
aquest greuge comparatiu. Cal fer una ordenança justa i equitativa.

Nosaltres li  proposem que graduï  les ajudes econòmiques d’acord amb la renta de cada 
família. Qui té menys ha de rebre més i qui té més rebrà menys. La subvenció no pot ser del 
100% per a tothom senyor Puigibet. Li demanem que inclogui una condició afegida que és el 
nivell de renta de cada família i el barem del % de l'ajuda.
Li proposem també que l'import estalviat per l'Ajuntament es destini a d'altres serveis socials 
que segueixen sent necessaris i prioritaris pel nostre municipi.
També ens abstindrem en aquest punt per dues raons. La primera és perquè volem que les 
famílies que ho necessiten rebin aquestes ajudes i la segona raó rau en la necessitat de 
creure en la seva voluntat de consens  modificant aquesta ordenança.

Tot seguit el Sr. Ramon exposa que ja en altres ocasions ha manifestat la seva discrepància 
en les subvencions lineals, doncs s’afavoreix tan al ric com al pobre. Ara ens trobem que els 
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ciutadans  de  la  Bisbal  hem de pagar  els  llibres  d’una  família  que  va amb  un cotxe  de 
50.000€ a buscar el nen a l’escola, és un exemple del que esta passant actualment.
Per tant el seu vot és contrari.

Es porta a votació amb el següent resultat:

Vots a favor: 6 (ERC)
Vots en contra: 1 (PSC)
Abstenció 4 (CiU)

És per això que el Ple per majoria absoluta pren el següent acord:

Primer.- Aprovar provisionalment l’ordenança específica per a la concessió de subvencions 
en matèria d’ensenyament,el text literal de la qual es transcriu tot seguit:

D’ORDENANÇA ESPECÍFICA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA 
D’ENSENYAMENT

ARTICLE 1. Objecte de les subvencions

Mitjançant  la  present  ordenança  específica  s’estableixen  les  bases  reguladores  de  la 
concessió de subvencions per l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès que tenen per objecte 
subvencionar els diferents serveis educatius: llibres de text i menjador escolar.
La finalitat  d’aquesta  subvenció és que les famílies bisbalenques arribin a la gratuïtat de 
l’ensenyament. 

ARTICLE 2. Beneficiaris

Seran beneficiaris d’aquesta subvenció les famílies dels alumnes de les escoles públiques i 
en especial als de l’Escola Ull de Vent. 

ARTICLE 3. Iniciació i Procediment per a la Concessió de la Subvenció 

El  procediment  per  a  la  concessió  de  les  subvencions  no  es  tramitarà  en  règim  de 
concurrència  competitiva,  doncs  la  finalitat  d’aquesta  subvenció  és  que  les  famílies 
bisbalenques tinguin la gratuïtat de l’ensenyament. Mitjançant convocatòria pública s’iniciarà 
sempre  d’ofici  d’acord  amb  allò  que  estableix  l’article  23  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de 
novembre,  General  de  Subvencions,  d’acord  amb  la  convocatòria  aprovada  per  l’òrgan 
competent  que  desenvoluparà  el  procediment  per  a  la  concessió  de  les  subvencions 
convocades i tindrà necessàriament el contingut següent:

— Indicació de la disposició que estableixi, si s’escau, les bases reguladores i del diari oficial 
en què es publica.

— Crèdits  pressupostaris  als  quals  s’imputa  la  subvenció  i  quantia  total  màxima  de les 
subvencions convocades dins dels crèdits disponibles o, si no n’hi ha, quantia estimada de 
les subvencions.
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— Les  subvencions  que  aquí  es  regulen  tenen  per  objecte  subvencionar  els serveis  i 
material per tal que les famílies bisbalenques arribin la gratuïtat de l’ensenyança dels seus 
fills des de P3 a 6è.

— Seran  requisits  dels  sol·licitant  per  a  la  concessió  de  les  subvencions  regulades  en 
aquesta ordenança:

a)Ser pare/mare/o tutor d’un alumne d’infantil i primària, és a dir de P3 a 6è.
b)Constar empadronats al municipi l’alumne i els seus pares o representants legals, almenys 
des de dos anys abans del dia de l’inici del curs, i que tots visquin realment al municipi.
c)En cas que només consti empadronat l’alumne amb només un dels dos progenitors, caldrà 
justificar-ne la guàrdia i custòdia.
d)Acreditar que totes les persones que formen part de la unitat familiar, és a dir, que consten 
empadronats  en  el  mateix  domicili,  estan  al  corrent  de  pagament  de  tributs  i  taxes 
municipals.
e)Justificar que la situació cadastral de la vivenda on s’està empadronat està regularitzada.

— Els òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment seran els següents: 
la  instrucció  del  procediment  la  portarà  a  terme  la  Regidoria  d’Educació  i  la  resolució 
d’aquesta serà la Junta de Govern Local .

— Termini de presentació de sol·licituds.

— La data límit de resolució

— Junt  amb la  sol·licitud  s’ha  d’acompanyar  acreditació  de les  despeses  mitjançant  les 
factures o rebuts corresponents, 

ARTICLE 4. Instrucció del Procediment

La instrucció  del  procediment  de concessió  de subvencions  correspon  a l’òrgan  que  es 
designa en la convocatòria. 

L’instructor realitzarà d’ofici quantes actuacions consideri necessàries per a la determinació, 
coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals s’ha de formular la proposta 
de resolució.

Les activitats d’instrucció comprendran:

— Petició de tots aquells informes que es considerin necessaris per resoldre o exigits per les 
normes que regulen la subvenció.
— Preavaluació  de  les  sol·licituds  o  peticions,  per  tal  de  verificar  el  compliment  de  les 
condicions imposades per adquirir la condició de beneficiari de la subvenció 

L’òrgan instructor, formularà la proposta de resolució.

ARTICLE 5. Resolució

No  es  podrà  adoptar  cap  resolució  fins  que  no  s’acrediti  l’existència  de  consignació 
pressupostària  suficient  en  l’expedient.  Una  vegada  aprovada  la  proposta  de  resolució 
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definitiva, i d’acord amb allò que preveu l’article 89 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i, 
si  s’escau,  en  la  norma  o  convocatòria  corresponent,  l’òrgan  competent  resoldrà  el 
procediment motivadament i, en tot cas, caldrà acreditar els fonaments de la resolució que 
s’adopti i els compromisos assumits pels beneficiaris.

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de 
sis  mesos.  El  venciment  d’aquest  termini  màxim  sense  haver-se  notificat  la  resolució 
legitima  els  interessats  s’entendrà  desestimada  per  silenci  administratiu  la  sol·licitud  de 
concessió de la subvenció.

La  resolució  del  procediment  es  notificarà  als  interessats  d’acord  amb  allò  que  preveu 
l’article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques  i  del  Procediment  Administratiu  Comú.  La  pràctica  d’aquesta  notificació  o 
publicació s’ajustarà a les disposicions que conté l’article 59 de l’esmentada Llei.

ARTICLE 6. Obligacions dels Beneficiaris 

Les obligacions dels beneficiaris són les següents:

a) Justificar davant l’òrgan concedent, el compliment dels requisits i condicions.

b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, a efectuar per l’òrgan concedent així com 
també qualsevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de 
control competents.

c)  Comunicar  a  l’òrgan  concedent  l’obtenció  d’altres  subvencions,  ajudes,  ingressos  o 
recursos que financin les activitats subvencionades.

d)  Si  s’estigués  en  curs  d’alguna  de  les  causes  de  reintegrament,  caldrà  procedir  al 
reintegrament de la quantia rebuda.

e) Per les famílies que s’acullen a la subvenció de llibres de text, es comprometen a retornar 
els llibres de text al finalitzar el curs escolar. 

ARTICLE 7. Quantia

La  quantia  total  de  la  subvenció  no  podrà  superar  la  quantitat  consignada  en  els 
pressupostos de l’Ajuntament per a cada exercici.

ARTICLE 8. Justificació i Cobrament

Per percebre la subvenció és necessari presentar a l’Ajuntament la documentació següent:
—  Instància  subscrita  pel  beneficiari  dirigida  a  l’Alcalde,  sol·licitant  el  pagament  de  la 
subvenció,  amb indicació  del  número  de compte  al  qual  s’ha  d’efectuar  la  transferència, 
segons model normalitzat.

— Factures originals o fotocòpies compulsades de les factures justificatives de la despesa o 
còpies compulsades.
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— Justificants del pagament de les factures aportades.

La documentació justificativa s’ha de presentar en el termini que estableixi la convocatòria 

ARTICLE 9.  El Reintegrament

El beneficiari ha de complir els compromisos assumits amb motiu d’aquesta subvenció. En 
altre  cas,  procedirà  exigir  el  reintegrament  total  o parcial  de les quantitats  percebudes  i 
l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la 
data en què s’acordi la procedència del reintegrament, i en la quantia fixada en l’article 38.2 
de la Llei General de Subvencions.

ARTICLE 10. Atorgament i pagaments de les subvencions 

a) Pel que fa referència a la subvenció de llibres de text.

La subvenció serà del 100% del cost  dels llibres de text  adquirits  i  s’haurà de presentar 
l’original de la factura o comprovant de l’ ingrés da l’entitat bancària, en cas que es realitzi la 
compra a través de l’AMPA de l’escola.
L’import màxim a percebre en concepte de subvenció per llibres, és el preu que té estipulat 
l’AMPA per a cada llibre en concret.

b) Pel que fa referència al servei de menjador

La subvenció serà d’1’85€ per tiquet de menjador escolar. En aquest cas, el sol·licitant no 
haurà  d’acompanyar  cap  comprovant  de  pagament,  doncs  aquest  servei  és   gestionat 
directament per l’ajuntament,  per tant, té al seu poder els tiquets presentats per les famílies 
per tal d’utilitzar el servei,  d’aquesta manera la família presentarà una única sol·licitud de 
subvenció  per  a  tot  el  curs  escolar  i  l’Ajuntament  mensualment  atorgarà  i  pagarà  la 
subvenció tenint en compte els dies d’utilització del servei.

c) Pel que fa referència als alumnes d’escoles públiques

Davant que alumnes del nostre municipi i per motius de transport entre altres estudien en 
altres  escoles  públiques  de  la  nostra  comarca,  és  procedirà  a  atorgar  igualment  les 
subvencions dels llibres de text, el 100%, sempre d’acord amb el programa de reutilització o 
d’utilització dels llibres de text que tingui aprovat com a projecte el Centre.

ARTICLE 11. Compatibilitat de les Subvencions

La concessió d’aquestes ajudes no serà compatible amb qualsevol altre tipus de subvenció 
o ajuda.

ARTICLE 12. Responsables de les Infraccions
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Seran responsables de les infraccions administratives en matèria de subvencions aquells 
que  per  acció  o  omissió  incorrin  en  els  supòsits  tipificats  com  a  infraccions  en  la  Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

ARTICLE 13. Infraccions

Constitueixen infraccions els incompliments de les obligacions recollides en la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions. 

ARTICLE 14. Entrada en Vigor

La present Ordenança entrarà en vigor una vegada s’hagi publicat íntegrament el text en el 
Butlletí Oficial de la Província, i transcorregut el termini establert en l’article 65.2 de la Llei 
7/1985,  Reguladora  de  les  Bases  del  Règim  Local,  mantenint-se  vigent  mentre  no  es 
procedeixi a la seva modificació o derogació.

Segon.-Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies per a la presentació 
de reclamacions i suggeriments, mitjançant publicació al BOP de Tarragona i fixació d’Edicte 
al Tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament.

Tercer.- En el cas que, durant el termini d’exposició pública, no es presentin reclamacions, 
l’acord s’entendrà definitivament aprovat, sense perjudici de la publicació íntegra del text en 
el BOP de Tarragona.

Punt  7.- APROVACIÓ  INICIAL  DE  LA  MODIFICACIÓ  PUNTUAL  DE  LES  NORMES 
SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT QUE AFECTA ELS ARTICLES 169.6 (CLAU 17) I 170 
(CLAU 18) DE ZONA INDUSTRIAL AÏLLADA PER PERMETRE UNA SEGONA PLANTA 
PIS SENSE AUGMENT DE L’ALÇADA, L’OCUPACIÓ I L’EDIFICABILITAT,  AL TERME 
MUNICIPAL DE LA BISBAL DEL PENEDÈS (Exp. 06.02.02/2012/003)

La Secretaria fa lectura de la proposta d’acord

Prenen la part els següents regidors en el debat del punt.

El Sr. Pere destaca que aquesta modificació no modifica ni alçada, ni volum de construcció 
d’aquesta  manera  no  perjudica  visualment  el  paisatge.  Doncs  s’ha  de  tenir  en  compte 
aquests  aspectes,  ja  que  ens  podríem  trobar  com en  l’edifici  de  l’Ochoa  en  el  polígon 
industrial que afecta visualment el paisatge i sobretot la visió que es té des de la Bisbal.

El  Sr.  Ramon va comentar que tot  el  que sigui  facilitar  la instal·lació d’empreses i sense 
comportar cap carrega hi esta a favor

Atès que l’arquitecta Rosa Ricart Quero ha redactat la modificació puntual de les normes 
subsidiàries  de planejament  del  terme municipal  de  la  Bisbal  del  Penedès,  en relació  a 
permetre una segona planta pis, sense augment de l’alçada, l’ocupació i l’edificabilitat, a les 
zones  d’indústria  aïllada  mitjana  i  gran,  claus  17  i  18  respectivament.  Es  justifica  la 
conveniència d’aquesta modificació puntual  en el punt 5 de la memòria continguda en el 
projecte de modificació redactat.
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En  els  informes  emesos  pels  serveis  tècnics  i  jurídics  s’acredita  que  el  projecte  de 
modificació redactat i presentat s’ajusta a allò que prescriuen els articles 69 i següents del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

De conformitat amb la legislació urbanística vigent,  correspon al Ple, d’acord amb l’article 
22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 52.2 c) 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Tex refós de la Llei municipal 
de planejament mitjançant acord adoptat per majoria absoluta. 

D’acord amb el que disposen els articles 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, en relació a l’article 85 del mateix text 
normatiu i l’article 22.2.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local i l’article 52.2.c 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, és pel que,

Es porta a votació amb el següent resultat:

Vots a favor: 11 (ERC, CiU i PSC)

És per això que el Ple per unanimitat pren el següent acord:

Primer.-  Aprovar  inicialment  la  Modificació  puntual  de  les  Normes  Subsidiàries  de 
planejament de la Bisbal del Penedès que afecta els articles 169.6 (Clau 17) i 170 (Clau 18) 
de zona industrial aïllada, per permetre una segona planta pis, sense augment de l’alçada, 
l’ocupació i l’edificabilitat, segons el projecte redacta per l’arquitecta Rosa Ricart Quero.

Segon.-  Sotmetre  aquesta  modificació  inicial  a  informació  pública  pel  termini  d’un  mes, 
d’acord amb l’article 85.4 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós  de la  Llei  d’urbanisme,  mitjançant  la  publicació  d’un  anunci  al  butlletí  oficial  de  la 
província  de  Tarragona  i  a  un  diari  de  premsa  periòdica  de  més  divulgació  en  l’àmbit 
municipal, d’acord amb l’art. 23.1.b) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament  de la  Llei  d’urbanisme.  També se’n  farà  la  publicitat  telemàtica  mitjançant  la 
publicació en la pàgina web: www.bisbalpenedes.com

Tercer.-  Simultàniament  al  tràmit  d’informació  pública,  sol·licitar  informe dels  organismes 
afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals tenen un termini d’un mes per 
emetre’l, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg, d’acord amb l’article 85.5 del 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, 
així  com també concedir  audiència als ajuntaments,  l’àmbit  territorial  dels quals  confronti 
amb el del municipi que és objecte de la modificació de normes subsidiàries de planejament, 
d’acord amb l’article art. 85.7 del Decret legislatiu 1/2010.

Punt 8.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES 
SUBSIDIÀRIES  DE  PLANEJAMENT  QUE  AFECTEN  A  LA  REGULACIÓ  D’USOS 
COMERCIALS, LÚDICS I INDUSTRIALS EN ELS NUCLIS RESIDENCIALS,  AL TERME 
MUNICIPAL DE LA BISBAL DEL PENEDÈS (exp. 06.02.02/2012/001)

La Secretaria fa lectura de la proposta d’acord
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Prenen la part els següents regidors en el debat del punt

La Sra. Carmen exposar que el vot del seu grup serà favorable per tal que es pugui millorar 
la implantació.

El Sr. Ramon es pronunciar de la mateixa manera, ja que cal facilitar la implantació en el 
municipi.

Atès que:

1.- El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 20 de març de 2012, va aprovar inicialment la 
modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament  que afecten a la regulació 
d’usos comercials en el nucli urbà i a la regulació dels usos lúdics i industrials en els nuclis 
residencials, segons projecte redactat per l’empresa Estudi GRV Arquitectes, SLP.

2.-  L’acord  d’aprovació  inicial  es va sotmetre  a informació  pública,  pel  termini  d’un  mes, 
mitjançant la publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 77, en 
data 31 de març de 2012, al Diari de Tarragona, en data 27 de març de 2012, al Punt Avui, 
en data 30 de març de 2012, al tauler d’edictes, en data 22 de març de 2012, i a la pàgina 
web de l’Ajuntament www.bisbalpenedes.com, en data 28 de març de 2012. També es van 
demanar els informes als organismes afectats per raó de les seves competències i  es va 
donar  audiència  als  ajuntaments  l’àmbit  territorial  dels  quals  confronta  amb  el  terme 
municipal.
 
3.-  Finalitzat  el  termini  d’informació  pública,  no s’han presentat  al·legacions  a l’aprovació 
inicial de la modificació puntual de les normes subsidiàries. 

4.- Dels informes demanats als organismes afectats, s’han rebut els informes corresponents 
a  la  Subdirecció  General  d’Assistència  Jurídica  i  Règim  Local  de  la  Direcció  General 
d’Administració  Local  del  Departament  de  Governació  i  Relacions  Institucionals  de  la 
Generalitat de Catalunya i de la Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

En quant  al segon informe s’introdueixen les observacions plantejades a les conclusions, 
referents  a  la  possibilitat  d’implantació  només  de  petits  establiments  comercials  i  als 
establiments comercials singulars.

Així mateix es rectifica l’error material observat en la definició de la modificació realitzada en 
l’aprovació inicial en què es fa referència a què la regulació dels usos comercials afecta al 
nucli  urbà quan hauria  de dir  que afecta  als  nuclis  residencials,  ja  que en l’articulat  del 
projecte de modificació s’afecta als nuclis residencials.

Es porta a votació amb el següent resultat:

Vots a favor: 11 (ERC, CiU i PSC)

És per això que el Ple per unanimitat pren el següent acord:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de La 
Bisbal del Penedès segons projecte redactat per l’empresa Estudi GRV Arquitectes, SLP.
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Segon.- Fer públic l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics, d’acord amb l’art. 
8.5.c) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,  pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme.

Tercer.- Trametre la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Tarragona perquè l’aprovi definitivament.

Punt 9.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES 
SUBSIDIÀRIES  DE  PLANEJAMENT  QUE  AFECTEN  A  LA  REGULACIÓ  DE 
CONSTRUCCIONS  I  INSTAL·LACIONS  AGROPECUÀRIES  EN  SÒL  DE  PROTECCIÓ 
AGRÍCOLA (PA) AMB LA FINALITAT D’ADEQUAR ELS PARÀMETRES URBANÍSTICS A 
LES NECESSITATS DE LES EXPLOTACIONS AGRÍCOLES AL TERME DE LA BISBAL 
DEL PENEDÈS (Exp. 06.02.02/2012/002)

La Secretaria fa lectura de la proposta d’acord

Prenen la part els següents regidors en el debat del punt.

El  Sr.  Ferran   exposa  que  votaran  a  favor  d'aquest  punt  perquè  possibilita  el 
desenvolupament d'activitats que generaran riquesa a La Bisbal i alhora preservaran el medi 
natural amb l'exigència dels informes favorables de l'òrgan competent de la Generalitat.

Pren la paraula el Sr. Ramon el qual també exposa que ho troba correcte

Atès que:

1.- El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 13 d’abril  de 2012, va aprovar inicialment la 
modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament que afecten a la regulació de 
construccions i instal·lacions agropecuàries en sòl de protecció agrícola (PA) amb la finalitat 
d’adequar els paràmetres urbanístics a les necessitats de les explotacions agrícoles de La 
Bisbal del Penedès, segons projecte redactat per l’empresa STEM arquitectes, SCP. 

2.-  L’acord  d’aprovació  inicial  es va sotmetre  a informació  pública,  pel  termini  d’un  mes, 
mitjançant la publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 93, en 
data 21 d’abril de 2012, al Diari de Tarragona, en data 18 d’abril de 2012, al Punt Avui, en 
data 18 d’abril de 2012, al tauler d’edictes, en data 16 d’abril de 2012, i a la pàgina web de 
l’Ajuntament  www.bisbalpenedes.com, en data 18 d’abril de 2012. També es van demanar 
els  informes  als  organismes  afectats  per  raó  de  les  seves  competències  i  es  va  donar 
audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confronta amb el terme municipal.
 
3.-  Finalitzat  el  termini  d’informació  pública,  no s’han presentat  al·legacions  a l’aprovació 
inicial de la modificació puntual de les normes subsidiàries. 

4.-  Dels informes demanats als organismes afectats,  s’ha rebut  l’informe corresponent  al 
Departament d’Agricultura, Ramaderia,  Pesca, Alimentació i Medi Natural.  D’acord amb el 
contingut de l’informe del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural es deixa sense efecte la modificació introduïda en l’article 181.1 en què se substituïa 
forestal per en general rústica i es manté la redacció actualment vigent ja que la substitució 
de forestal per  en general rústica implicaria també la substitució del terme agropecuari per 
agrari i això suposaria la revisió de l’articulat de les Normes subsidiàries de planejament per 
dur a terme els ajustos corresponents.
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Es porta a votació amb el següent resultat:

Vots a favor: 11 (ERC, CiU i PSC)

És per això que el Ple per unanimitat pren el següent acord:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de La 
Bisbal del Penedès segons projecte redactat per l’empresa STEM arquitectes, SCP.

Segon.- Fer públic l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics, d’acord amb l’art. 
8.5.c) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,  pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme.

Tercer.- Trametre la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Tarragona perquè l’aprovi definitivament.

Punt 10.-AGRAÏMENTS I RECONEIXEMENTS DE L’AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL 
PENEDÈS A MEMBRES DELS COSSOS I FORCES DE SEGURETAT

Per part del Sr. Alcalde es dóna lectura a la proposta d’acord

Prenen  part els següents regidors en el debat del punt.

La Sra. Carmen manifesta que el seu grup és conscient de la gran tasca que desenvolupen 
els cossos de seguretat  de l’estat.  En el que pertoca a aquest  municipi  tenim que agrair 
especialment que a més a més de ser una població molt dispersa, doncs a més a més del 
nucli tenim set urbanitzacions i en totes hi fan una gran tasca doncs dediquen temps a parlar 
porta a porta amb les persones del municipi, amb les empreses i deixant les seves dades de 
contacte i posant-se al servei dels ciutadans.

Sabem que no és una feina fàcil i els hi reconeixem i admirem.

També lamentem des de la Bisbal les moltes ocasions en què els mossos s’han vist obligats 
a abandonar el seu lloc de treball contra els delinqüents, traficants, etc i han tingut que venir 
al nostre municipi a desallotjar a un assistent al Ple municipal, i permeti’m recordar-li un cas 
concret en què van venir sis mossos d’esquadra a desallotjar a un regidor, aquest era ella 
mateixa, només perquè al Sr. Alcalde no li va agradar la seva intervenció en el Ple i aprofita 
aquesta ocasió per agrair als agents la gestió que van realitzar enviant l’expedient al Jutjat, 
fet que va motivar el que ella podes presentar una demanda penal contra l’Alcalde per tal de 
poder garantir els drets de tots els bisbalencs que estan legítimament representats en el ple 
li agradi o no al Sr. Alcalde el que diguem els regidors. Pensi que han estat els veïns de la 
Bisbal qui ens han col·locat en aquests càrrecs exercint democràticament el seu vot.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès vol mostrar el seu agraïment i reconeixement públic a 
l’agent  del  cos dels  Mossos d’Esquadra,  núm.  10717,  que actualment  està  destinat  a la 
Comissaria dels Mossos d’Esquadra de l’Àrea Bàsica Policial del Baix Penedès situada al 
Vendrell,  pel  seu servei  i  atenció al  municipi  de la Bisbal  del  Penedès,  així  com pel seu 
elevat grau de compromís al servei dels ciutadans i de les ciutadanes. Igualment volem fer 
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extensiva  aquesta felicitació  pública a la resta d’agents  que presten els seus serveis  en 
l’esmentada Comissaria.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès també vol mostrar el seu agraïment i reconeixement 
públic al sergent comandant de lloc de la Guàrdia Civil del Vendrell, Sr. Juan Antonio, pel 
seu servei i elevat grau de compromís al servei dels ciutadans i de les ciutadanes. Igualment 
volem fer extensiva aquesta felicitació pública a tots els seus agents del cos de la Guàrdia 
Civil de la zona, pel seu elevat compromís de servei i de treball, 

Es porta a votació amb el següent resultat:

Vots a favor: 11 (ERC, CiU I PSC)

És per això que el Ple per unanimitat pren el següent acord:

Primer.-  Agrair  i  reconèixer  públicament  a l’agent  del  cos dels  Mossos d’Esquadra  núm. 
10717, de la Comissaria dels Mossos d’Esquadra de l’Àrea Bàsica Policial del Baix Penedès 
situada al Vendrell, el seu servei i atenció al municipi de la Bisbal del Penedès, així com el 
seu  elevat  grau  de  compromís  al  servei  dels  ciutadans  i  les  ciutadanes.  Fer  extensiva 
aquesta  felicitació  pública  a  la  resta  d’agents  que  presten  servei  en  la  Comissaria  dels 
Mossos d’Esquadra de l’Àrea Bàsica Policial del Baix Penedès situada al Vendrell.

Segon.- Agrair i reconèixer públicament al sergent comandant de lloc de la Guàrdia Civil del 
Vendrell,  Sr.  Juan  Antonio,  pel  seu  servei  i  elevat  grau  de  compromís  al  servei  dels 
ciutadans i de les ciutadanes. Fer extensiva aquesta felicitació pública a tots els seus agents 
del cos de la Guàrdia Civil del Vendrell, pel seu elevat compromís de servei i treball.

No havent més temes a tractar, la Presidència, dóna per finalitzada aquesta sessió del Ple 
quan són les ¾ de 12 del matí del dia 13 de juliol de 2012,  de la qual n’estenc la present 
acta.

Elisabet Figueras Tuset
Secretaria  accidental 
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