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Carrer Sant Antoni, 13 

08394 Sant Vicenç de Montalt 

Tel. 93 791 05 11 - Fax: 93 791 29 61 

http://www.svmontalt.cat 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1a. CONVOCATÒRIA EL 30 DE 
MAIG DE 2013. 
 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 5 
Caràcter: ordinari 
Data: 30 de maig de 2013 
Horari: de 20:0 a 23:58 hores 
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Sant Vicenç de Montalt. 
 
Assistents: 
 
- Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa (CIU) 
- Sr. Amadeu Clofent Rosique (CIU) 
- Sra. Maria Lluïsa Grimal i Colomé (CIU) 
- Sr. Enric Miralles Torres (CIU) 
- Sra. Gemma Duran i Franch (CIU) 
- Sr. Robert Subiron i Olmos (CIU) 
- Sr. Jaume Arcos Vinyals (9SV) 
- Sr . Antoni José i Casas (9SV) 
- Sr. Jordi Castaños i Plana (9SV) 
- Sra. Maria Villalta i Morro (9SV) 
- Sr. Lluis Bisbal i Pujol (PSC) 
- Sr. Pere Orts i Cubillo, Regidor (ESQUERRA+ENTESA-AM) 
- Sra. Glòria Aymerich Gázquez, regidora del PP 
 
 
Secretari: 
 
- Sr. Francesc Ortiz Amat, secretari interventor de la Corporació 
 
 
Obre la sessió el senyor President per tractar els assumptes inclosos en el 
següent: 
 
 
O R D R E   D E L   D I A 
 
PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE DATA 25 D’ABRIL DE 2013. 
 
SEGON. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
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TERCER. DICTAMEN DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE MODIFICACIÓ 
DE L’ORDENANÇA NÚMERO 14 REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
PRESTACIÓ D’ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS 
MUNICIPALS. ESCOLA DE MÚSICA. 
 
QUART. DICTAMEN DE LA JUNTA DE GOVERN DE NOMENAMENT DE 
L’INSTITUT DE SANT VICENÇ DE MONTALT COM A “INSTITUT ESTEVE 
ALBERT”. 
 
CINQUÈ. DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DE LA 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2012. 
 
SISÈ.  DICTAMEN DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’APROVACIÓ DE 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. 
 
SETÈ. DICTAMEN DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’APROVACIÓ DE 
L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 2/2013. 
 
VUITÈ. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DICTAMEN DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR L’ARRENDAMENT 
DEL BÉ PATRIMONIAL SITUAT AL CARRER TRAMUNTANA NÚMERO 27 
DEL MUNICIPI DE SANT VICENÇ DE MONTALT I SIMULTÀNIAMENT, 
OBERTURA DE LA LICITACIÓ. 
 
NOVÈ. DICTAMEN DE LA JUNTA DE GOVERN D’APROVACIÓ DE L’INICI DE 
L’EXPEDIENT DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I 
SERVEI D’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI DE SANT VICENÇ DE 
MONTALT I APROVACIÓ DELS CORRESPONENTS PLECS ECONÒMICS 
ADMINISTRATIUS PARTICULARS I TÈCNICS. 
 
DESÈ. DICTAMEN DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AMPLIACIÓ DE LA 
DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
ONZÈ. PROPOSTA D’ACORD PRESENTADA PER TOTS ELS GRUPS 
MUNICIPALS PER A DISSENYAR UN PLA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT I 
D’OPORTUNITATS. 
 
DOTZÈ. PROPOSTA D’ACORD PRESENTADA PEL TOTS ELS GRUPS 
MUNICIPALS PER LA SEVA APROVACIÓ AL PLE DE MAIG DE 2013 PER 
REDACTAR UN FULL DE RUTA QUE MARQUI A MIG-LLARG TERMINI LES 
ACTUACIONS QUE ES PORTARAN A TERME AMB L'OBJECTIU FINAL DE 
RECUPERAR EL CAMÍ DEL MONTALT. 
 
TRETZÈ. PRECS I PREGUNTES. 
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PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE 25 D’ABRILD DE 2013. 
 
El senyor Alcalde pregunta als assistents si tenen alguna objecció a l’acta de la 
sessió ordinària de 25 d’abril de 2013. 
 
El senyor Jaume Arcos Vinyals, portaveu de 9SV, sol·licita que s’ampliï el termini 
per a revisar les actes de quaranta-vuit a setanta-dues hores, per falta de temps. 
 
El senyor Alcalde manifesta que no s’admet, perquè creu que el termini és 
suficient per revisar-les. 
 
El senyor Arcos critica que reben molta documentació de cop que no poden 
estudiar, entre divendres i dilluns, han rebut més de 300 pàgines i demana que 
reconsideri la seva postura. 
 
Respon el senyor alcalde que tots els expedients estan a la Secretaria des de la 
convocatòria per al seu examen. 
 
El senyor Arcos alternativament demana que amb la convocatòria s’adjuntin les 
propostes d’acord. 
 
El senyor alcalde manifesta que no s’admet perquè ja tenen les propostes per la 
Junta de Govern. És la mateixa documentació que reben els regidors de l’Equip 
de Govern. 
 
El senyor Pere Orts Cubillo, regidor d’Esquerra, critica que algunes de les 
propostes que rep de la Junta de Govern no es poden obrir, recolza la postura 
de 9SV. 
 
El senyor alcalde, a petició del senyor Jaume Arcos,  admet que les actes del Ple 
es comuniquin el més aviat possible. 
 
Finalment, els assistents acorden, per unanimitat, l’aprovació de l’acta de la 
sessió ordinària de data 25 d’abril de 2013. 
 
 
SEGON. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
  
 
El senyor secretari llegeix totes les publicacions de més interès, aparegudes en 
el Diari Oficial de la Generalitat, Butlletí Oficial de la Província i el Boletín Oficial 
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del Estado, des de la darrera sessió. Els/les senyors/es assistents es donen per 
assabentats/des. 
 
Així mateix, es dóna compte del Decret següent: 
 
DECRET NÚM. 338 
 
Interponer recurso de amparo contra  la Providencia dictada por la Sección 
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, de fecha 13 de mayo de 2013, mediante la cual se inadmite el 
incidente de  nulidad de actuaciones formulado contra la sentencia de 
fecha 1 de marzo de 2013 de la misma Sección, dictada en el recurso de 
casación núm. 5447/2009, interpuesto por Telefónica Móviles España, S.A., 
y también contra la indicada sentencia   
 
Se ha notificado a este Ayuntamiento la Providencia dictada por la Sección 
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 
fecha 13 de mayo de 2013, por la que se inadmite el incidente de nulidad de 
actuaciones formulado contra la sentencia de fecha 1 de marzo de 2013, dictada 
en el recurso de casación número 5447/2009, interpuesto por Telefónica Móviles 
España, S.A, en relación a la aprobación definitiva de la modificación de la 
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por aprovechamiento especial del 
dominio público local a favor de las empresas explotadoras de servicios de 
suministros de interés general, para el ejercicio 2008, del Ayuntamiento de Sant 
Vicenç de Montalt.  
 
Estando disconforme esta Administración con la Providencia de referencia y con 
la sentencia en grado de casación de la que se había solicitado la nulidad de 
actuaciones, y habiéndose agotado todos los medios de impugnación previstos 
por las normas procesales para el caso concreto, y considerándose que se ha 
producido una vulneración de derechos constitucionales susceptibles de amparo, 
cabe interponer recurso de amparo constitucional, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 
 
De acuerdo con lo que dispone el art. 21.1.k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases de régimen local, y considerando que las Corporaciones 
Locales tienen el deber inexcusable de defender sus bienes y derechos 
mediante el ejercicio de las acciones pertinentes. 
 
Visto que la gestión y recaudación de la tasa regulada por la ordenanza afectada 
por la impugnación judicial ha sido delegada en la Diputación de Barcelona, que 
ejerce las mencionadas facultades delegadas mediante el  Organismo de 
Gestión Tributaria. 
 
Por todo lo expuesto,  
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RESUELVO  
 
Primero.- Interponer recurso de amparo contra la sentencia de fecha 1 de marzo 
de 2013, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo en el recurso de casación número 
5447/2009, interpuesto por Telefónica Móviles España, S.A, en relación a la 
aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la 
Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local a favor de las 
empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general, para el 
ejercicio 2008, del Ayuntamiento de  Sant Vicenç de Montalt, así como contra la 
Providencia dictada por la misma Sección, de fecha 13 de mayo de 2013, por la 
que se inadmite el incidente de nulidad de actuaciones formulado contra la 
indicada sentencia. 
 
Segundo.- Solicitar en el mismo escrito de interposición del recurso de amparo 
la medida cautelar de suspensión de la sentencia que es objeto del mismo. 
 
Tercero.- Solicitar  al Organismo de Gestión Tributaria de la Diputación de 
Barcelona la asistencia jurídica consistente en la comparecencia y defensa 
judicial en el citado proceso y designar como  Letrado/da y procurador/a el que 
designe el Organismo de Gestión Tributaria. 
 
Cuarto.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación en la 
primera sesión que se celebre. 
 
 
Sant Vicenç de Montalt, 24 de maig de 2013 
 
L’Alcalde,      Davant meu, 
       El Secretari Interventor” 
 
 
TERCER. DICTAMEN DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE MODIFICACIÓ 
DE L’ORDENANÇA NÚMERO 14 REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
PRESTACIÓ D’ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS 
MUNICIPALS. ESCOLA DE MÚSICA. 
 
La Regidora d’Ensenyament presenta la proposta de modificació de l’Ordenança 
número 14, reguladora de la Taxa per la prestació de serveis d’ensenyaments 
especials en establiments municipals, Escola de Música. 
 
Manifesta el següent: 
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“Durant aquest curs s’ha treballat la nova reordenació acadèmica que es va acordar al 
finalitzar el curs passat. 

Aquesta  proposta  que  us  presentem  per  a  la  seva  aprovació  és  el  resultat  d’una 
implicació  de  tots,  recollint  peticions  de  les  famílies,  del  claustre  i  del  treball  de  la 
direcció  amb  la  regidoria.  Un  treball  que,  tocant  de  peus  a  terra,    persegueix  la 
voluntat d’introduir uns canvis per ferla sostenible  i per continuar tenint una escola 
de qualitat i ben estructurada. 
 

- Una escola que potenciï l’aprenentatge bàsic i el gaudi de la música 
- Una escola que tingui una oferta i organització sostenible 
- Una escola amb una vinculació social i cultural en el municipi 

 
a) De  la  nova  reordenació  acadèmica,  reflectida  en  l’article  6è  de  la  quota 

tributària, cal destacar: 
 
 La reducció de les hores de llenguatge musical d’alguns dels programes. 
 Creació de dos programes nous : S3 i Programa a mida.  
Introducció de l’instrument col·lectiu a dos programes concrets (6 a 8 anys). 
 Creació d’una nova quota d’instrument per a  l’alumnat de 13 a 18 anys que també 
inclogui en la seva formació el llenguatge musical. 
 Regularitzar el preu del Cant Coral. 
 
Primer s’ha fet la reducció proporcional hores/quotes actuals i després s’ha aplicat un 
augment ajustat d’un 4% en tots els programes menys en el concepte de matrícula que 
s’ha mantingut el preu en  la general  i s’ha contemplat com a reduïda (meitat) en els 
grups que s’inicien  en l’aprenentatge de la música i per a aquells alumnes que només 
fan activitats grupals complementàries. 
 

b) Nous paràgrafs incorporats en l’article 8è de l’ordenança. 
 
En l’estudi econòmic del curs passat 20112012 s’hi observa, a l’apartat d’ingressos, la 
subvenció de la Generalitat de Catalunya, acceptada en el darrer ple  per un import de 
19. 320 € ( 230 € x 84 alumnes matriculats dels 4 als 18 anys). El dèficit és de 44.000 €. 
Caldrà valorar aquests canvis  i continuar revisant el model d’escola tenint present  la 
difícil  situació  econòmica  i  que  el  Departament  no  s’ha manifestat  en  el  sentit  de 
continuar subvencionant aquests tipus d’ensenyaments, i en el cas de ferho, de quina 
serà la quantitat per  
alumne. 
 
S’ha  iniciat  un  camí  de  canvis  que  caldrà  revisar  i  valorar  a mesura  que  entrin  en 
funcionament. 
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Fins ara  s’ha  volgut mantenir una ordenació acadèmica d’hores de  formació que  és 
molt més àmplia si es compara amb d’altres escoles de la comarca.  
 
La  situació  econòmica  ha  portat  a moltes  escoles  a  repensar models  d’escola,  tots 
encaminats  a  la  col·lectivització  de  l’aprenentatge  de  la  música  sense  perdre  la 
qualitat de l’ensenyament.” 
 
La proposta consisteix en la modificació dels articles 6è. i 8è que quedarien 
redactats de la següent forma: 
 
“Article 6. Quota tributària 
 
1. La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de serveis 
d’ensenyaments especials que s’hagin sol·licitat o que s'utilitzin. 
 
A aquest efecte s'aplicaran les tarifes següents: 
 
 
 

MATRICULA   EMPADRONATS
NO 
EMPADRON

GENERAL   75 € 85,50 € 
REDUÏDA grups S3, S4, S5 i GRUP E   37,50 € 43,00 € 

GRUP A 
H. 
MENSUALS EMPADRONATS

NO 
EMPADRON

PROGRAMA SENSIBILITZACIÓ - S3 (3-4 anys) 
4 h. 
col·lectives 46,50 € 53 € 

PROGRAMA SENSIBILITZACIÓ - S4 (4-5 anys) 
4 h. 
col.lectives 46,50 € 53 € 

PROGRAMA SENSIBILITZACIÓ - S5 (5-6  anys)
6 h. 
col.lectives 67 € 81 € 

PROGRAMA APRENENTATGE BÀSIC - INI 1 
(6-7 anys) 

5 h. 
col·lectives 56 € 68 € 

PROGRAMA APRENETATGE BÀSIC - INI 2 (7-8 
anys) 

5 h. 
col·lectives 56 € 68 € 

PROGRAMA APROFUNDIMENT - 1r NE (8-9 
anys) 

9 h. 
col·lectives 102 € 119 € 

PROGRAMA APROFUNDIMENT - 2n NE (9-10 
anys) 

9 h. 
col·lectives 102 € 119 € 

PROGRAMA APROFUNDIMENT - 3r NE (10-11 
anys) 

9 h. 
col·lectives 102 € 119 € 

PROGRAMA APROFUNDIMENT - 4t NE (11-12 
anys) 

9 h. 
col·lectives 102 € 119 € 

PROGRAMA APRENENTATGE AVANÇAT (a 7 h. 80 € 95 € 
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partir de 13 anys) col·lectives 

PROGRAMA ADULTS (a partir de 19 anys) 
4 h. 
col·lectives 46,50 € 53 € 

PROGRAMA COLL ( curs d'orientació al 
llenguatge) 

4 h. 
col·lectives 87,00 € 101 € 

INSTRUMENT GRUP A 
H. 
MENSUALS EMPADRONATS

NO 
EMPADRON

A Instrument (de 4 a 12 anys) inclou  llenguatge 
musical 2 h. 25 € 29 € 
  3 h. 36,50 € 42 € 
  4 h.   47,50 € 55 € 
A Instrument (a partir de 13 anys)  inclou 
llenguatge musical 2 h. 38,50 € 45 € 
  3 h. 56 € 65 € 
  4 h. 73 € 85 € 
A Instrument (a partir de 19 anys) inclou 
llenguatge musical 2 h. 51 € 60 € 
  3 h. 76 € 89 € 

  4 h. 101,50 € 117 € 

INSTRUMENT GRUP B 
H. 
MENSUALS EMPADRONATS

NO 
EMPADRON

B Instrument col.lectiu ( 2 alumnes, progr INI 1 i 
2) 3 h. 25 € 29 € 

INSTRUMENT GRUP C 
H. 
MENSUALS EMPADRONATS

NO 
EMPADRON

C Instrument individual  No inclou llenguatge 
musical 2 h. 70 € 83 € 
  3 h. 104,50 € 122 € 

  4 h. 140 € 160 € 

PROGRAMA A MIDA (de 13 a 18 anys) GRUP D
H. 
MENSUALS EMPADRONATS

NO 
EMPADRON

  
conj inst + 
2h inst  68,50 € 79,50 € 

PROGRAMES COMPLEMANTARIS GRUP E 
H. 
MENSUALS EMPADRONATS

NO 
EMPADRON

CORAL DE PETITS (de 3 a 6 anys) (Sant Jordi i 
Sot del Camp) 4 h. 18,50 € 21 € 
CORAL  3 h. 20 € 25 € 
CONJUNT INSTRUMENTAL 4 h. 17,50 € 19 € 

ALTRES 
H. 
MENSUALS EMPADRONATS

NO 
EMPADRON

CANT CORAL AMB REPERTORISTA 1/2 h. 15 € 17,50 € 
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MATRÍCULA. Es farà efectiva en el moment de formalitzar-la. 
 
 
GRUP A - Alumnes que segueixen estudis segons la programació i estructura que 
promou el centre (segueixen la programació de llenguatge musical i instrument). 
 
 

 Les hores col·lectives inclouen la formació del llenguatge musical, roda 
d’instruments, cant coral i conjunt instrumental que varia en funció de cada 
programa i edat. 

  
 
GRUP B - Instrument per als alumnes d’edats compreses entre els 6 i 8 anys (INI 1 
i 2 ) que s’iniciaran en la pràctica d’instrument col·lectiu. 
 
 
GRUP C - Classes d’instrument individual sense formació de llenguatge musical. 
 
 
GRUP D - PROGRAMA “Música a mida”- De 13 a 18 anys o alumnes que entrin a 
l’escola a partir de 10 anys i no es puguin ubicar al nivell d’aprofundiment. 
 
 
GRUP E - Programes grupals complementaris: Activitats aïllades a les quals es pot 
accedir independentment de qualsevol programació i com a activitat paral·lela que 
es fa al Centre. 
 
ALTRES - Alumnes de cant amb repertorista: Activitat opcional dels alumnes de 
cant que vulguin un acompanyament. 
 
 
Tots els programes de grup s’obriran amb un nombre mínim d’inscrits. 
 
 
Descomptes en les quotes mensuals:  
 
 15% per família nombrosa i monoparental (caldrà lliurar fotocòpia del carnet 

acreditatiu). 
 La família amb un fill amb NEE (necessitats educatives especials) es 

considerarà com a família nombrosa. Caldrà lliurar la documentació 
corresponent que ho acrediti. 

 30% per a jubilats. 
 Aquests descomptes no són acumulables.” 
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Article 8. Règim de declaració i d’ingrés 
 
El pagament de la taxa es farà mitjançant domiciliació bancària.  
Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.  
 
Les baixes es podran sol·licitar i fer efectives a mitjans del curs (gener). 
S’hauran de comunicar a l’Ajuntament del 15 al 20 de gener.  
 
En casos específics i per motius justificats, l’Ajuntament valorarà i resoldrà la petició 
 
Les altes dutes a terme en el segon semestre del curs hauran de fer efectiva la meitat 
de la matrícula. 
 
 
Si es deixa de satisfer l’import de dues quotes mensuals durant el mateix curs, es 
tramitarà de forma automàtica la baixa d’ofici del centre. 
 
Les baixes que es produeixin per iniciativa de l’Ajuntament tindran vigència immediata 
i no donaran dret a la devolució de cap quota.” 
 
- El senyor Jaume Arcos Vinyals, portaveu del Grup Municipal de 9SV, mostra acord 
amb la reordenació acadèmica, però té por que arribi tard, cau en picat el nombre 
d’alumnes de 180 passa a 88 i ve acompanyat amb un augment sistemàtic de quotes. 
Fa falta un altre incentiu. Proposa que els nens de 3-4 i 4-5 no paguin matrícula, 
enlloc del 50% que proposa el Govern, perquè són el futur de l’escola. Aquests no 
generen dèficit, perquè són classes col·lectives i, per als antics alumnes, i  proposa 
que es faci un 50% de la matrícula. 
 
- La senyora Grimal explica que aquesta postura es va valorar al Consell Escolar i es 
va desestimar, es va creure que les mesures preses a la proposta són suficients. 
 
- El senyor Arcos critica que fa un any l’Alcaldia va dir que promouria una comissió 
per impulsar un nou model d’Escola de Música i no ha estat així, com es va acordar 
en la reunió de 31 de maig de 2012. 
 
- Respon la senyora Grimal que es va celebrar la reunió i que es va quedar que si hi 
havia alguna petició, seria rebuda i es van marcar les línies del curs. Va interpretar 
això. 
 
- El senyor Pere Orts Cubillo, regidor d’Esquerra, veu l’esforç que s’està fent, però vol 
saber l’impacte d’aquestes matrícules en els estats financers de l’escola. Li costa 
prendre aquesta decisió sense saber aquesta dada. 
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- La senyora Grimal manifesta que no ho pot contestar perquè encara no s’ha fet la 
preinscripció. Afirma que l’escola no es pot comparar amb d’altres, s’ha de valorar 
quina és la formació que s’està donant. Cada escola té el seu model i el seu 
programa de formació. Les hores de formació no són comparables amb altres 
escoles. 
 
- El senyor alcalde manifesta que aquesta escola ha tingut la següent evolució: al 
2007-08 existia un dèficit de 140.000 euros, al 2008-09, 94.758 euros, al 2009-10, va 
ser de 90.000 euros i al 2010-11 el dèficit va ser de 31.000 euros. Per tant, hi ha 
hagut una reducció progressiva del dèficit. Com a taxa es podria arribar a cobrar el 
cost del servei, a més aquest any no se sap si es rebrà subvenció. 
El model d’escola no s’aguantava perquè hi havia un dèficit per alumne de 1.000 
euros. És un ensenyament voluntari i s’haurà de pagar el cost del servei, prefereix 
baixar impostos a tots els vilatans. Defensa el nou model d’Escola de Música i lloa la 
regidora. La crisi també ha afectat negativament l’Escola de Música. Des del Govern 
es defensa l’Escola i destaca que s’ha aconseguit una subvenció. 
 
- El senyor Arcos respon que no és veritat que tots els alumnes provoquin dèficit. Els 
infants del programa de sensibilització S3 i S4 i de 4 i 5 anys no tenen dèficit i 
l’eixuguen. El dèficit ve dels instruments, per això demana una campanya perquè hi 
hagi més nens. Cal potenciar-los. Només hem de determinar quants diners vol invertir 
en aquest servei. 
 
- El senyor alcalde respon que és una lectura equivocada. El que diu és que, de la 
mitjana ponderada, en resulta un dèficit de 1.000 euros per alumne. 
 
- El senyor Orts manifesta que s’ha de tenir una mica més de sensibilitat amb el tema 
de l’ensenyament, quan hi ha manca de recursos. Ja es veurà en quins altres 
aspectes es podrà estalviar. La pregunta essencial és quants diners poden suposar 
aquestes matrícules i si això fa trasbalsar els números de l’escola de música. S’ha de 
tenir especial sensibilitat, cosa que abans no calia, però ara sí i per això s’abstindrà. 
Creu que s’ha d’abocar més recursos a Sanitat i Ensenyament. 
 
- El senyor Jordi Castaños Plana, regidor de 9SV, voldria saber el percentatge que 
suporta l’alumne sobre el cost del professor i el mateix sobre els grups col·lectius. 
 
- La senyora Grimal diu que no disposa d’aquestes dades en aquest moment. Es 
tracta de mirar la globalitat tota la formació de l’escola, no es pot focalitzar la despesa 
només en els instruments, perquè un depèn de l’altre en termes de formació. S’ha fet 
un esforç a nivell de programes, estructura i quotes per mantenir l’escola. 
 
- La senyora Glòria Aymerich Gázquez, regidora del PP, pregunta si amb aquesta 
proposta es controlarà el dèficit.  
 
- La senyora Grimal contesta que no es pot determinar. 
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- El senyor Amadeu Clofent Rosique, primer tinent d’alcalde, afirma que des de la 
Regidoria de Cultura es dóna tot el suport a l’Escola de Música. És un referent cultural 
i destaca que ara estan participant en diversos actes culturals. No li agrada la paraula 
dèficit i creu que és millor parlar d’inversió. No creu que amb aquesta tarifa baixin les 
inscripcions. És vital que es mantingui aquesta escola dins d’una línia sensata. 
 
- El senyor Arcos afirma que el problema ara és que és una piràmide invertida, no hi 
entren nens petits, perquè si se’n van els grans i no entren  petits, l’escola tancarà. 
Demana que es tingui en compte l’oposició, critica que aquesta reestructuració s’ha 
fet d’esquenes a l’oposició. 
 
- La senyora Aymerich proposa fer un estudi més acurat, abans d’aplicar  l'import de 
la taxa definitivament.  Manifesta que estaria bé que al finalitzar el curs i per tal 
d'aconseguir més matricules,  els nens poguessin provar durant una setmana l'escola 
de música amb classes gratuïtes, per saber amb més exactitud el numero de nens i 
partir d'una realitat. Proposa també, que pels més menuts, el cost sigui  un preu 
significatiu o totalment gratuït, doncs treballant en grup i no necessiten d'una 
especialitat. L'escola de música necessita justament treballar des de la base per 
dinamitzar el bon funcionament econòmic i el problema es que hi ha cantera. 
 
 
- La senyora Grimal creu que el que s’ha de fer és obrir la preinscripció i veure el 
resultat de la mateixa. 
 
La Junta de Govern Local va emetre dictamen favorable. 
 
La Comissió Informativa va emetre dictamen favorable. 
 
Finalment, s’acorda, per majoria absoluta, amb el vot a favor de CiU i PSC, 
l’abstenció d’Esquerra i PP i el vot en contra de 9SV, el següent: 
 
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança número 14, 
reguladora de la Taxa per la prestació de serveis d’ensenyaments especials en 
establiments municipals, Escola de Música, d’acord amb els antecedents 
exposats. 
 
Segon. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord 
provisional durant trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats i caldrà 
procedir a la publicació dels acords definitius. 
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QUART. DICTAMEN DE LA JUNTA DE GOVERN DE NOMENAMENT DE 
L’INSTITUT DE SANT VICENÇ DE MONTALT COM A “INSTITUT ESTEVE 
ALBERT”. 
 
Exposa l’assumpte el senyor Amadeu Clofent Rosique, regidor de Participació 
Ciutadana.  
 
Explica que s’ha emès la proposta següent: 
 
“D’acord amb la sol·licitud presentada pel Consell Escolar de l’Institut de Sant 
Vicenç de Montalt, en la qual s’informa de l’acord de proposar el nom d’Esteve 
Albert per a l’institut i se sol·licita iniciar el procediment per a la seva aprovació 
pel Ple Municipal, és voluntat del consistori fer partícips d’aquesta decisió als 
santvicentins/es. 

  
Per aquest motiu, dins l’AGENDA DE PARTICIPACIÓ 2013, s’hi ha inclòs dur a 
terme un procés participatiu encaminat a conèixer el seu parer i donar 
legitimitat a la decisió. 
 
D’acord amb el projecte adjunt, del 15 al 30 d’abril al web municipal s’hi ha 
habilitat un espai en el que s’explica la finalitat del procés, s’inclou una pinzellada 
de la biografia d’Esteve Albert i un formulari per votar si s’està d’acord o no que l’ 
institut rebi aquest nom.  
 
Finalitzat el termini de votacions de l’enquesta del web i fet el tractament de les 
dades recollides se n’extreu el següent: 
 

 Vots recollits: 299  
 Vots que es mostren a favor que rebi aquest nom:  206 (68,9%) 
 Vots que es mostren en desacord que rebi aquest nom: 93 (31,1%) 

 
La Regidoria de Participació Ciutadana trasllada aquests resultats a la Junta de 
Govern per tal que pugui emetre el corresponent informe sobre el canvi de nom 
de l’institut i es porti al Ple per a la seva votació.” 
 
La Junta de Govern Local va emetre dictamen favorable. 
 
La Comissió Informativa va emetre dictamen favorable. 
 
S’acorda, per unanimitat,   
 
Primer. Informar favorablement que l’Institut d’Ensenyament Secundari de Sant 
Vicenç de Montalt s’anomeni Esteve Albert. 
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Segon. Donar trasllat del present acord al Consell Escolar de l’Institut de Sant 
Vicenç de Montalt, per tal que pugui trametre’l a l’òrgan competent del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per poder procedir 
a la seva aprovació definitiva. 
 
 
CINQUÈ. DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DE LA 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2012. 
 
El senyor Lluís Bisbal i Pujol, regidor de Gestió Econòmica, exposa 
detalladament el Decret de l’Alcaldia número 306, de data 9 de maig de 2013, 
pel qual s’aprova la liquidació del Pressupost de 2012, el qual es transcriu tot 
seguit: 

“DECRET NÚM. 306 
 
Identificació de l’expedient 
 
Contingut: LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE L’EXERCICI DE 2012. 
 
Atès que en data 22 d’abril  2013, es va incoar procediment per aprovar la 
liquidació del Pressupost de l’exercici 2012. 

 
Atès que en data 3 de maig de 2013, es va emetre els Informe d’Avaluació del 
Compliment de l’Objectiu d’estabilitat Pressupostària i l’informe d’intervenció, de 
conformitat amb el que es disposa a l’article 191.3 del Text Refós de la Llei d’ 
Hisendes Locals. 

 
De conformitat amb el que es disposa a l’article 191.3 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, i amb el disposat a l’article 90.1 del Reial Decret 500/1990, sobre 
matèria Pressupostària. 
 
RESOLC 

 
PRIMER. Aprovar la liquidació del Pressupost General de 2012 i els estats que 
l’integren, que són, pel que fa al Resultat Pressupostari, un saldo ajustat positiu 
de 1.436.111,79.- euros, i, pel que fa al Romanent Líquid de Tresoreria un 
resultat positiu de 2.810.429,93.- euros, el qual, una vegada ajustat amb la 
deducció de l’estimació dels drets de difícil cobrament (-1.284.170,03€)i l’excés 
de finançament afectat (+20.478.67€), ofereix un saldo per a lliure disposició de 
1.546.738,57.- euros. 
SEGON. Donar compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que aquest 
celebri, d’acord amb el que estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la 
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Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, i 90.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. 
 
TERCER. Ordenar la remissió de còpia d’aquesta Liquidació als òrgans 
competents, tant de la Delegació d’ Hisenda com de la Comunitat Autònoma.” 
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AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT                

 

 Exercici Comptable: 2012 

 SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT 

 Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Capítols: Capítol) 

 Previsions pressupostàries 

 Econ. Descripció PrevisionsModificacions Previsions DretsDrets anul.latsDrets cancel.lats Drets Recaptació 
neta Drets pendents Excés / defecte 

 inicials definitives reconeguts reconeguts nets de cobrament previsió 

 1 Impostos directes. 3.288.623,52  24.994,00  3.313.617,52  3.569.590,00  52.861,15  0,00  3.516.728,85  3.221.269,71  295.459,14  203.111,33 

 2 Impostos indirectes. 180.000,00  8.797,00  188.797,00  388.330,95  180.010,85  0,00  208.320,10  200.987,46  7.332,64  19.523,10 

 3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 1.721.512,00  49.909,00  1.771.421,00  2.372.531,10  189.104,79  0,00  2.183.426,31  2.019.569,82  163.856,49  412.005,31 

 4 Transferències corrents. 1.469.730,00  11.300,00  1.481.030,00  1.700.190,85  41.795,28  0,00  1.658.395,57  1.305.529,06  352.866,51  177.365,57 

 5 Ingressos patrimonials. 73.475,00  0,00  73.475,00  548.544,88  0,00  0,00  548.544,88  533.588,09  14.956,79  475.069,88 

 6 Alienació d’inversions reals. 528.988,00  0,00  528.988,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -528.988,00 

 7 Transferències de capital. 227.618,79  153.711,00  381.329,79  225.091,76  0,00  0,00  225.091,76  13.562,18  211.529,58  -156.238,03 

 8 Actius financers. 0,00  766.873,28  766.873,28  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -766.873,28 

 TOTAL 7.489.947,31 1.015.584,28 8.505.531,59 8.804.279,54 463.772,07 0,00 8.340.507,47 7.294.506,32 1.046.001,15 -165.024,12 



 

17 
 

 

 

 AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT                

 Exercici Comptable: 2012 

 SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT 

 Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Capítols: Capítol) 

 

 CRÈDITS PRESSUPOSTARIS 

 

 Econ. Descripció InicialsModificacions Definitius Despeses Obligacions Pagaments ObligacionsRomanents de 

 compromeses reconegudes pendents de crèdit 

 netes pagament 

 

 1 DESPESES DE PERSONAL. 3.385.932,02  -11.500,00  3.374.432,02  3.101.140,31  3.101.140,31  3.041.306,74  59.833,57  273.291,71 

 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 2.598.229,60  85.910,90  2.684.140,50  2.609.347,17  2.591.194,51  2.152.940,67  438.253,84  92.945,99 

 3 DESPESES FINANCERES. 50.678,89  -0,03  50.678,86  31.651,37  31.651,37  31.391,17  260,20  19.027,49 

 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 335.915,95  5.000,00  340.915,95  286.199,77  279.480,57  241.721,97  37.758,60  61.435,38 

 6 INVERSIONS REALS. 759.426,02  807.151,16  1.566.577,18  1.172.691,61  1.110.110,11  988.092,30  122.017,81  456.467,07 

 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. 40.511,11  129.022,22  169.533,33  145.973,52  120.674,27  120.674,27  0,00  48.859,06 

 9 PASSIUS FINANCERS. 319.253,72  0,03  319.253,75  319.253,75  319.253,75  308.073,30  11.180,45  0,00 

 TOTAL 7.489.947,31 1.015.584,28 8.505.531,59 7.666.257,50 7.553.504,89 6.884.200,42 669.304,47 952.026,70 
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AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT                

 Exercici Comptable: 2012 

       ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2012 

 IMPORTS ANY 2012 IMPORTS ANY ANTERIOR 2011 

 1. (+) Fons líquids 1.128.570,25  417.240,10 

 2. (+) Drets pendents de cobrament 2.906.967,67  3.039.556,45 

 (+) del Pressupost corrent 1.046.001,15  959.874,30 

 (+) de Pressupostos tancats 1.725.051,57  1.864.897,77 

 (+) d'operacions no pressupostàries 153.325,28  225.003,90 

 (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 17.410,33  10.219,52 

 3. (-) Obligacions pendents de pagament 1.225.107,99  1.323.536,28 

 (+) del Pressupost corrent 669.304,47  686.840,68 

 (+) de Pressupostos tancats 151.989,29  160.631,57 

 (+) d'operacions no pressupostàries 403.814,23  476.064,03 

 (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00  0,00 

 I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 2.810.429,93  2.133.260,27 

 II. Saldos de dubtós cobrament 1.284.170,03  1.188.213,23 

 III. Excés de finançament afectat -20.478,67  0,00 

 IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 1.546.738,57  945.047,04 
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AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT               Pàgina:   1 

 Exercici Comptable: 2012 

 

 RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2012 

 DRETS RECONEGUTS NETS OBLIGACIONS AJUSTOS RESULTAT 

 RECONEGUDES NETES PRESSUPOSTARI 

 a. Operacions corrents 8.115.415,71  6.003.466,76  2.111.948,95 

 b. Altres operacions no financeres 225.091,76  1.230.784,38  -1.005.692,62 

 1. Total operacions no financeres (a+b) 8.340.507,47  7.234.251,14  1.106.256,33 

 2. Actius financers 0,00  0,00  0,00 

 3. Passius financers 0,00  319.253,75  -319.253,75 

 RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 8.340.507,47  7.553.504,89  787.002,58 

 

 AJUSTOS: 

 4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals. 669.587,88 

 5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici 0,00 

 6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici 20.478,67 

 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 1.436.111,79 
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El senyor Pere Orts Cubillo, regidor d’Esquerra, destaca el resultat 
pressupostari de 1.500.000 euros de romanent líquid de tresoreria. S’ha de 
considerar ingrés no consolidat la quantitat de 1.061.000 euros, per la qual 
cosa dóna un romanent de lliure disposició al voltant de 400.000 euros, pel que 
adverteix que s’hauria de destinar aquest 1.000.000 a inversió “de retorn”.  

El senyor Bisbal està d’acord i manifesta que cal tenir molta cura. 

El senyor Alcalde exposa que l’objectiu és el de mantenir aquest milió pel que 
pugui passar i són molt conscients que es tracta d’ingressos extraordinaris. 

Per tot l’exposat, el Ple de la Corporació es dóna per assabentat del contingut 
del Decret anteriorment transcrit. 

 

 
SISÈ.  DICTAMEN DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’APROVACIÓ DE 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. 
 
El senyor Lluís Bisbal i Pujol, regidor de Gestió Econòmica, dóna lectura a la 
proposta de la Junta de Govern Local que es transcriu tot seguit: 
 
Davant la presentació a una factura de l’empresa Sarbus  per la qual no existia 
crèdit al pressupost de 2012 y a tres liquidacions del Canon de costes 
presentat pel “Ministerio de Medio Ambiente , Medio Rural y Marino”,  
Demarcació de Costas en Cataluña,  corresponent al exercicis de 2010, 2011, 
2012 les quals estan impugnades via Contencios-Admnistratiu, però que el 
Jutjat no ha procedit a la seva suspensió, la qual cosa fa que s’han abonar 
durant aquest exercici.  
 
Atès l’informe de Secretaria emès en data 23/04/2013, en relació amb el 
procediment i la Legislació aplicable per procedir al reconeixement extrajudicial 
dels crèdits corresponent a un altre exercici pressupostari durant l’actual. 
 
Atès l’informe d’Intervenció de data 24/4/2013, on consta que en aplicació de 
l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el reconeixement 
d’obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol causa, no 



 

 - 21 - 

ho haguessin estat en aquell a què corresponien, és competència del Ple de la 
Corporació, i que en aquest cas concret és possible la seva realització. 
 
Atesa la competència atorgada al Ple per l’article 60.2 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, es proposa al Ple l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
De conformitat amb el que s’exposa, es proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció de l’Acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar el reconeixement dels crèdits següents: 
 
 
1. Factura NV/120.062 EMPRESA CASAS S.A  de 30/11/2012 per import de ....16.887,64€ 
2. CANON ocupació domini maritim-terrestre- 2010  per import de..................... 28.244,75€ 
3. CANON ocupació domini maritim-terrestre- 2011  per import de................ .... 27.204,85€ 
4. CANON ocupació domini maritim-terrestre- 2012  per import de..................... 22.626,07€ 
TOTAL                       94.963,31 €  

 
Corresponents a exercicis anteriors. 
 
  
SEGON. Instar una modificació de crèdit per poder aplicar, amb càrrec al 
Pressupost de l’exercici 2013, els crèdits corresponents. 
 
La Junta de Govern Local va emetre dictamen favorable. 
 
La Comissió Informativa va emetre dictamen favorable. 
 
La senyora Glòria Aymerich Gázquez, regidora del PP, pregunta si la factura de 
transport urbà és de l’Ajuntament o compartida amb l’Ajuntament de Caldes.  
 
El senyor Amadeu Clofent Rosique, regidor de Mobilitat, respon que el titular 
del servei és l’Ajuntament de Sant Vicenç i, per això, ha de pagar, però una part 
li correspon a Caldes. El conveni es preveia signar a principi de 2012 i es va 
firmar a final de desembre. A més a més hi ha hagut disminució del passatge.  
 
Al senyor Orts li sorprèn el tema de Costes per la seva interpretació  privativa. 
Manifesta que quan hi han ingressos s’els queda  la demarcació de Costes i les 
despeses són de l’Ajuntament. Pregunta si hi ha ingressos de la platja. 
  
S’acorda, per unanimitat, aprovar la proposta d’acord anteriorment transcrita 
en tots els seus extrems.  
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SETÈ. DICTAMEN DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’APROVACIÓ DE 
L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 2/2013. 
 
Exposa l’assumpte el regidor de Gestió Econòmica, senyor Lluís Bisbal i Pujol.  

En relació amb l’expedient relatiu a la concessió del suplement de crèdit 
finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria, emeto el regidor de gestió 
econòmica formula proposta d’acord, en base als següents, 

ANTECEDENTS DE FET 

PRIMER. Davant l’existència de despeses que no es poden demorar fins a 
l’exercici següent per a les quals el crèdit consignat en el vigent Pressupost de 
la Corporació es insuficient i no ampliable, i atès que es disposa de romanent 
líquid de Tresoreria segons els estats financers i comptables resultants de la 
liquidació de l’exercici anterior, l’Alcaldia va proposar la concessió d’un 
suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria. 

SEGON. En data 2 de maig, es va emetre informe de Secretaria sobre la 
Legislació aplicable i el procediment a seguir. 

TERCER. En data 7 de maig  la Intervenció va informar favorablement la 
proposta d’Alcaldia. 

LEGISLACIÓ APLICABLE 

 

La Legislació aplicable a l’assumpte és la següent: 

— Els articles 169, 170 i 172 a 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals. 

— Els articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual 
es desplega el Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de 
pressupostos. 

— Els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

— L’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de 
novembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les 
Entitats Locals. 

— L’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local.  
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— L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 
l’estructura de pressupostos de les entitats locals. 

— Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de 
Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les 
Entitats Locals, per la qual es Dicten Mesures per al Desplegament 
de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 
l’Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals. 

 

Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb 
la Legislació aplicable i el Ple procedeix a la seva aprovació inicial de 
conformitat amb el que disposa l’article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, i l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local. 

Per tant, s’acorda, per unanimitat, proposar al Ple de la Corporació que aprovi 
els acords següents  

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits n.º 2/2013, 
en la modalitat de suplement de crèdits, finançat amb càrrec al romanent líquid 
de Tresoreria resultant de la liquidació de l’exercici anterior, d’acord amb el 
resum per capítols següent: 

Pressupost de Despeses 
1.-DESPESES ORDINARIES 

A.- SUPLEMENTS DE CRÈDIT 

PARTIDA DESCRIPCIO IN ICIAL SUPL DEF 

                        

4 9 1 4 6 6 1 0 Aportació Consorci Digital 
Mataró-Maresme 

2.750,00 € 2.750,00 € 5.500,00 € 

4 4 1 2 2 7 1 8 Empresa Casas, S.A. 
servei transport urbà 

120.000,00 € 16.887,64 € 136.887,64 € 

9 2 0 2 2 6 3 5 Taxes, sancions i 
inclassificables 

5.000,00 € 183.247,58 € 188.247,58 € 

1 7 1 2 1 0 0 5 Conservació zones 
verdes i enjardinaments 28.000,00 € 4.000,00 € 32.000,00 € 
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TOTAL SUPLEMENT DESPESA ORDINARIA   206.885,22 €   

            

            

B.- HABILITACIÓ DE CRÈDIT 

PARTIDA DESCRIPCIÓ IN ICIAL SUPL DEF 

3 3 8 2 2 7 9 900 
Serveis externs SO I LLUM  
Centre Cívic. 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 

9 2 0 2 2 7 9 902 Serveis externs administratius 0,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 

TOTAL HABILITACIO DESPESA ORDINARIA   13.000,00 €   

TOTAL   DESPESA ORDINARIA   1A + 1B 219.885,22 € 

         
                       

2.- DESPESES D’INVERSIÓ 

A.- SUPLEMENT  DE CRÈDIT 

PARTIDA DESCRIPCIÓ IN ICIAL SUPL DEF 

9 2 0 6 2 5 0 0 Adquisició mobiliari 15.000,00 18.100,00 € 33.100,00 € 

1 7 1 6 2 5 0 8 Adquisició mobiliari urbà per 
parcs públics 

28.235,00 15.000,00 € 43.235,00 € 

3 1 3 6 2 3 0 0 Inversión en bens mobles  
relatius amb la salut 

4.000,00 5.000,00 € 9.000,00 € 

3 2 0 6 3 2 0 7 Adequació centres educatius 15.000,00 6.000,00 € 21.000,00 € 

1 5 2 6 3 2 0 3 
Remodelació planta baixa 
Ajuntament 

163.953,11 
€ 

16.395,00 € 180.348,11 € 

TOTAL   DESPESA  INVERSIO   60.495,00 €   

          
          

B.- HABILITACIÓ DE CRÈDIT 
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PARTIDA DESCRIPCIÓ IN ICIAL SUPL DEF 

1 6 9 6 2 1 0 0 
Pavimentació voltant 
magatzem brigada municipal 0,00 € 

14.000,00 € 
14.000,00 € 

4 9 1 6 2 3 0 7 Material Radio municipal 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 

3 4 2 6 3 2 0 4 Inversions Piscina Municipal 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 

9 2 0 6 4 1 0 4 

Inversió en software , 
programa expedients digitals , 
comunicació i acords  0,00 € 23.500,00 € 23.500,00 € 

3 3 7 6 2 3 0 8 
Inversió en infraestructura 
activitats juvenils 0,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 

4 9 1 6 0 6 0 8 

Inversió en noves 
tecnologies, Wimax, Wifi, 
App. 0,00 € 24.418,50 € 24.418,50 € 

1 5 5 6 2 3 0 5 Adquisició Retroexcavadora 0,00 € 14.520,00 € 14.520,00 € 

1 3 2 6 2 3 0 9 Sistema de Videovigilància 0,00 € 37.000,00 € 37.000,00 € 

                TOTAL   136.438,50 €   

TOTAL   DESPESA INVERSIO   2A + 2B   196.933,50 €   

TOTAL   MODIFICACIO  1+2   416.818,72 €   

 

Pressupost d’Ingressos 

1- FINANÇAMENT DESPESES ORDINARIES 

PER TRANSFRERENCIES DE CRÈDIT D'ALTRES PARTIDES     

PARTIDA DESCRIPCIÓ IN ICIAL SUPL DEF 

1 5 5 2 1 0 0 0 Conservació vies i espais públics 125.000,00 € 15.000,00 € 110.000,00 € 

TOTAL    15.000,00 €   
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PER  GENERACIÓ DE CRÈDITS PER INGRESSOS     

PARTIDA DESCRIPCIÓ IN ICIAL SUPL DEF 

4 5 0 8 2       PUOSC línea de manteniment i 
conservació  2013 

0,00 € 48.900,47 € 48.900,47 € 

TOTAL    48.900,47 € 48.900,47 € 

TOTAL FINAÇAMENT ORDINARI A+B+C   63.900,47 €   

2 FINANÇAMENT DESPESES D’INVERSIÓ 

   AMB CÀRREC AL ROMANENT LÍQUID DE TRERORERIA     

PARTIDA DESCRIPCIÓ IN ICIAL SUPL DEF 

8 7 0 0 0       

ROMANENT LÍQUID DE 
TRESORERIA PER A DESPESES 
GENERALS 0 352.918,25 € 352.918,25 € 

TOTAL    352.918,25 €   

TOTAL FINAÇAMENT INVERSIO A+B+C+D   352.918,25 €   

TOTAL   MODIFICACIO  1+2   416.818,72 €   

 

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província per quinze dies, durant els quals els interessats podran 
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. 

L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini 
no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini 
d’un mes per a resoldre-les. 
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Pren la paraula el senyor Jordi Castaños Plana, regidor de 9SV,  comenta que 
hi ha partides que quan es fan els pressupostos es pot preveure quines 
necessitats hi ha, i no es fan amb prou cura, i posteriorment s’han de  
modificar. Pregunta pel servei extern d’administració. 

El senyor Bisbal respon que els pressupostos es fan a l’octubre i no es pot 
preveure tot, en altres casos també hi ha necessitats noves. Quant als serveis 
externs, es tracta d’una empresa que es vol contractar per acabar la 
digitalització d’expedients que es va iniciar per una contractació procedent del 
SOC i que ja va finalitzar. 

El senyor Castaños demana si l’adquisició de mobiliari és per l’institut al Centre 
Cívic i, en cas afirmatiu, si es passarà algun càrrec a l’Ajuntament de Caldes, 
també pregunta si no hauria de ser el Departament d’Ensenyament qui ho 
pagués. 

La senyora Maria Lluïsa Grimal Colomé, regidora d’Ensenyament, explica que 
és per adequar les aules del Centre Cívic amb ordinadors i projectors per al 
batxillerat. Des del Departament han dit que equiparan les aules amb taules i 
cadires. 

El senyor Castaños pregunta quant a la remodelació de la Planta Baixa de 
l’Ajuntament, demana quina desviació hi ha hagut. 

El senyor Enric Miralles Torres, regidor d’Urbanisme, explica que es tracta de 
defectes estructurals que s’han trobat al sostre de l’antiga Policia.  

El senyor Antoni José Casas, regidor de 9SV, critica que ja va advertir als 
Serveis Tècnics d’aquestes possibles deficiències i en època que no hi ha 
treball, ho podrien haver revisat. 

El senyor Castaños demana quina és la inversió de software i la de wimax. 

Quant al primer, se li respon que és la digitalització de tots els expedients 
administratius i la firma digital. El senyor Miralles explica el segon dient que és  
la xarxa wimax que es pretén instal·lar. També la senyora Gemma Duran 
Franch, regidora de Promoció Econòmica, explica que l’App que es vol posar 
en marxa és per a la gestió de tot l’Ajuntament, on els ciutadans podran accedir 
a tota la informació de qualsevol activitat o gestió que es pugui fer a 
l’Ajuntament. 

El senyor Pere Orts Cubillo, regidor d’Esquerra, demana per què s’ha procedit 
a un increment a la partida de zones verdes i enjardinaments, a la qual cosa el 
senyor Robert Subiron Olmos, regidor d’Obres i Serveis, li respon que són 



 

 - 28 - 

“pipicans” a la zona baixa del poble. El senyor Orts li proposa que enlloc de fer 
aquests, s’apliquin els 4.000 euros a les matrícules de l’Escola de Música. El 
“pipican” generarà més despesa de manteniment, neteja, etc. Per això, proposa 
la gestió del pressupost d’una altra manera, i especialment, en sanitat i 
ensenyament. 

El senyor Alcalde li contesta dient que la previsió podria ser fer 8 “pipicans” i 
només se’n fan 3, el que vol dir és que el pressupost s’ha de repartir i el que fa 
és que cada regidor porta les seves inquietuds i es reparteixen els recursos. 

El senyor Orts per altra banda veu amb bons ulls que l’Ajuntament pugui 
aportar aquests 18.000 euros de material per a l’Institut. El que no veu clar són 
les desviacions d’obra de reforma de la Planta Baixa de l’Ajuntament, creu que 
és una “tradició” de l’Ajuntament. 
Referent a les càmeres de videovigilància, creu que s’hauria d’haver començat 
amb un desplegament de les càmeres, i després, si és necessari, completar-lo 
amb el software que correspongui. No ho critica, però no ho veu clar. 
Per últim, fa constar que s’ha esgotat el romanent líquid de tresoreria. La resta 
hauria de ser per inversions estratègiques del municipi i que tinguin retorn. 
 
El senyor Lluís Bisbal concreta que encara hi ha per despesa ordinària 132.397 
euros.  
 
El senyor Orts no ho veu de la mateixa manera, per la qual cosa, per tots els 
motius esmentats, s’abstindrà en la votació. 
 
Finalment, s’aprova, per majoria absoluta, amb el vot a favor de CiU, PSC i 
PP i l’abstenció de 9SV i Esquerra, la proposta anteriorment transcrita en tots 
els seus extrems. 
 
 
VUITÈ. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DICTAMEN DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR 
L’ARRENDAMENT DEL BÉ PATRIMONIAL SITUAT AL CARRER 
TRAMUNTANA NÚMERO 27 DEL MUNICIPI DE SANT VICENÇ DE 
MONTALT I SIMULTÀNIAMENT, OBERTURA DE LA LICITACIÓ. 
 
El senyor Secretari dóna lectura a la proposta d’acord. 
 
En data 28 de desembre de 2011 es va subscriure el contracte d’arrendament 
de la vivenda situada al carrer Tramuntana, número 27. 
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L’arrendatari, d’acord amb la clàusula primera del contracte, ha presentat en 
data 28 de març de 2013 (R/E 1762) la comunicació de la voluntat de rescindir-
lo. 
 
La Clàusula de referència concretament diu: 
 
“No obstant l'anterior, l'arrendatari, previ avís per escrit a l'arrendador amb 3 

mesos d'antelació, podrà resoldre el contracte en qualsevol moment. Aquest 

quedarà resolt en el moment d'entrega de les claus a l'arrendador, en el qual 

també s'haurà de signar el corresponent document de resolució.” 

 

Per tant, el contracte finalitzaria el 28 de juny de 2013. 

 

A la vista de l’esmentat, s’han elaborat els corresponents Plecs de Clàusules 
Administratives Particulars que haurien de regir-ne la nova adjudicació i es 
transcriuen tot seguit: 
 
“PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE 
REGIR L’ARRENDAMENT DEL BÉ PATRIMONIAL SITUAT CARRER 
TRAMUNTANA NÚMERO 27 DEL MUNICIPI DE SANT VICENÇ DE 
MONTALT 
 
Primera.- Objecte del contracte 
 
L’objecte del contracte és l’arrendament de l’immoble, propietat de l’Ajuntament 
de Sant Vicenç de Montalt, i qualificat com a bé patrimonial, ubicat al carrer 
Tramuntana, número 27, d’aquest municipi. 
 
Descripció:  
 
Vivenda de 148m2 sobre solar de 129m2, al carrer Tramuntana, número 27, 
del Grup La Cortesa construïda l’any 1983. 
Costa de dues plantes i semisòtan de 30m2,, on s’hi troben el rebedor, cuina, 
sala d’estar-menjador i un petit lavabo. El primer pis es composa de quatre 
habitacions dormitori i una cambra de bany, amb una superfície igual a la 
planta baixa. Disposa també d’un garatge en el nivell inferior, amb l’accés pel 
carrer Mestral amb els 30 m2 abans assenyalats. 
Les característiques constructives es basen en una fonamentació i murs de 
contenció de terres de formigó armat, estructura amb parets de fàbrica i 
sostres unidireccionals amb viguetes de formigó i revoltons ceràmics. La 
coberta és a dues aigües amb teula àrab, construïda sobre un encadellat 
ceràmic i col·locada amb una pendent del 25%. Enrajolats ceràmics i alicatats 
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amb rajola de València a les cambres humides i enguixat a la resta de parets i 
sostres. 
La qualificació urbanística del sector és de “Zona subjecta a anterior ordenació 
volumètrica – Clau 5 i per definició comprèn els sòls urbans ja edificats de 
particulars característiques en els quals les normes accepten l’ús i la 
volumetria específica existent. En aquestes àrees de volumetria consolidada, 
les característiques edificatòries seran les dels volums existents, considerant-
se exhaurida l’edificabilitat per la qual cosa no s’admeten ampliacions. 
 
Està inscrita al Registre de la Propietat número 4 de Mataró, al Volum 2559, 
Llibre 83, full 041, finca 3422, inscripció 5. 
 
 
El contracte definit té la qualificació de contracte privat, tal i com estableix l’art. 
4.1.p) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
Segona.- Procediment de selecció i adjudicació 
 
La forma d’adjudicació del contracte d’arrendament del bé patrimonial 
(habitatge) serà el procediment obert, en el qual qualsevol interessat podrà 
presentar una única proposició, restant exclosa qualsevol negociació dels 
termes del contracte, de conformitat a l’art. 141 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
Per a la valoració de les proposicions i determinació de l’oferta econòmicament 
més avantatjosa es tindrà en compte únicament el preu, d’acord amb l’art. 134 
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
Tercera.- El perfil de contractant 
 
Per tal d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la 
seva activitat contractual, i sens perjudici de la utilització d’altres mitjans de 
publicitat, aquest ajuntament té el perfil de contractant al qual tindrà accés 
segons les especificacions que es regulen a la pàgina web de l’ajuntament. 
 
Quarta.- Tipus de licitació 
 
S’estableix un tipus mínim de licitació de SIS-CENTS CINQUANTA EUROS 
(650,00 €) mensuals, que podran ésser millorats a l’alça pels licitadors. 
 
La renda s’actualitzarà cada any de vigència del contracte, aplicant a l’anualitat 
anterior la variació percentual que experimenti l’Índex General del Sistema 
d’Índex de Preus de Consum en un període de dotze mesos immediatament 
anteriors a la data de cada actualització. 
 
Cinquena.- Òrgan de contractació 
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L’òrgan competent per a efectuar la present contractació i tramitar l’expedient, 
de conformitat a la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic en relació a l’art. 22.2.n) de la Llei 
7/1985, reguladora de les bases de règim local, serà el Ple, atès que la duració 
del contracte és superior a quatre anys.  
 
Sisena.- Duració del contracte 
 
La duració del contracte d’arrendament es fixa en CINC anys, amb la 
possibilitat de pròrrogues posteriors, d’any en any, i fins a un màxim de tres 
pròrrogues. 
 
Setena.- Requisits per a la presentació de proposicions 
 
1. Podran presentar proposicions, en nom propi o mitjançant representants, les 
persones físiques, majors d’edat, espanyoles; o bé de qualsevol dels estats 
membres de la Unió Europea; o que tenint qualsevol altra nacionalitat ostentin 
el permís de residència vigent, concedit per l’estat espanyol, i que tinguin plena 
capacitat d’obrar i per obligar-se i que no es trobin incloses en els supòsits de 
prohibició recollits a l’art. 49 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes 
del sector públic, empadronades al municipi de Sant Vicenç de Montalt. 
 
2. Acreditar la unitat de convivència uns ingressos mínims de 18.000 
euros/any. 
 
Vuitena.- Acreditació de l’aptitud per a contractar 
 
Podran presentar ofertes les persones físiques, espanyoles o estrangeres, que 
tinguin plena capacitat d’obrar, que no es trobin incloses en els supòsits de 
prohibició per contractar i acreditin la seva solvència econòmica. 
 
1. La capacitat d’obrar s’acreditarà: 
 
a) Mitjançant fotocòpia compulsada del DNI o NIE 
b) Mitjançant declaració jurada per la qual es digui que està en ple ús de les 
seves capacitats d’obrar i contractar i no es troba incapacitat per sentència 
judicial ferma. 
 
2. La prova de la no concurrència d’alguna de les prohibicions de 
contractar de l’art. 49 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic, es podrà realitzar mitjançant declaració jurada de no estar incurs 
en alguna de les prohibicions de contractar. 
 
3. La prova respecte la solvència econòmica s’acreditarà: 
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a) Mitjançant la fotocòpia compulsada de la darrera declaració de l’IRPF o 
certificat conforme no té obligació de presentar-la. 
b) Mitjançant la fotocòpia compulsada del contracte laboral de la persona que 
presenta la licitació i, si s’escau, el/s contracte/s laboral/s de la resta de 
membres de la unitat de convivència. 
c) Mitjançant fotocòpia compulsada de les tres darreres nòmines de la persona 
que presenta la licitació i, si s’escau, les tres darreres nòmines de la resta de 
membres de la unitat de convivència. 
 
Novena.- Presentació de licitacions i documentació administrativa 
 
Les ofertes es presentaran a l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic, dins del 
termini de 26 dies naturals, comptats des de l’endemà a la publicació de 
l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Perfil del 
Contractant. 
 
Les proposicions es podran presentar, per correu, per telefax, o per altres 
mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, en qualsevol dels llocs establerts a 
l’art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.  
 
Quan les proposicions s’enviïn per correu, s’haurà de justificar la data 
d’imposició de l’enviament en l’oficina de Correus i anunciar a l’òrgan de 
contractació la remissió de l’oferta mitjançant tèlex, fax o telegrama en el 
mateix dia, i es consignarà el número de l’expedient, títol complet de l’objecte 
del contracte i nom del licitador. 
 
L’acreditació de la recepció del referit tèlex, fax o telegrama s’efectuarà 
mitjançant diligència emesa pel Secretari municipal. Sense la concurrència 
d’ambdós requisits, no serà admesa la proposició si és rebuda per l’òrgan de 
contractació amb posterioritat a la data d’acabament del termini assenyalat a 
l’anunci de licitació. En tot cas, transcorreguts deu dies següents a aquella data 
sense que s’hagi rebut la documentació, aquesta no serà admesa. 
 
Els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics utilitzables hauran de complir, a 
més, els requisits establerts en la disposició addicional dinovena de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició i només s’acceptarà 
una proposició per tots els membres de la unitat de convivència. A aquests 
efectes s’entén per “unitat de convivència” a tots els membres que pretenguin 
residir en el mateix habitatge. La infracció d’aquestes normes donarà lloc a la 
no admissió de totes les propostes per ell subscrites. 
 
La presentació d’una proposició suposa l’acceptació incondicionada del 
licitador 
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de les clàusules del present plec. 
 
Les proposicions per a formar part en la licitació es presentaran en dos sobres 
tancats, signats pel licitador i amb indicació del domicili a efectes de 
notificacions, on s’haurà de fer constar la denominació del sobre i la llegenda  
“Proposició per a licitar la contractació de l’arrendament de l’immoble, propietat 
de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i qualificat com a bé patrimonial, 
ubicat al carrer Tramuntana, número 27, d’aquest municipi. 
 
 La denominació dels sobres és la següent: 
— Sobre 1: Documentació administrativa. 
— Sobre 2: Proposició econòmica  
Els documents que s’incloguin en cada sobre hauran de ser originals o còpies 
compulsades, conforme a la legislació vigent. 
 
Dins de cada sobre, s’inclouran els següents documents, així com una relació 
enumerada dels mateixos: 
 
SOBRE 1 
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 
a)Documents que acreditin la capacitat d’obrar 
b) Documents que acreditin la representació. 
— Aquells qui compareguin o signin proposicions en nom d’un altre, 
presentaran còpia notarial del poder de representació, que es compulsarà pel 
secretari de la corporació. 
— Igualment la persona amb poder a efectes de representació, haurà 
d’acompanyar fotocòpia compulsada del seu document nacional d’identitat. 
c) Declaració responsable de no trobar-se incurs en cap prohibició per a 
contractar de les previstes a l’article 49 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
d) Documents que acreditin la solvència econòmica del licitador de 
conformitat al previst a la clàusula vuitena del present plec. 
 
SOBRE 2 
PROPOSICIÓ ECONÒMICA  
 
a)Proposició econòmica. 
Es presentarà conforme al model següent: 
“Sr./Sra. ____________, amb domicili a efectes de notificacions a la localitat de 
________, carrer __________, núm. _______, amb DNI núm. ___________, 
en representació de ____________, sabedor de l’expedient per a 
l’arrendament del bé patrimonial, ubicat al carrer Tramuntana, número 27 
d’aquest municipi, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més 
avantatjosa, amb un únic criteri d’adjudicació, anunciat al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, de data  _______, i en el Perfil de Contractant, faig 
constar que conec el Plec que serveix de base al contracte i l’accepto 
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íntegrament, prenc part de la licitació i em comprometo a portar a terme 
l’objecte del contracte per la quantitat de _______ euros mensuals. 
 
Signatura del licitador, 
__________________ 
 
A _________, a ___ de ______ de 201_” 
 
Desena.- Criteris d’adjudicació 
 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta 
econòmicament més avantatjosa s’atendrà a un únic criteri d’adjudicació,  que 
és el preu, de la següent manera: 
 
— Millores en el preu de licitació a l’alça, amb un màxim de 100 punts, a raó de 
1 punt per cada 10,00 € d’alça. 
 
 
Onzena.- Mesa de Contractació 
 
La Mesa de contractació, de conformitat a l’establert al punt 10 de la Disposició 
Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic, en relació a l’art. 21.2 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual 
es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, serà presidida per 
un membre de la corporació o un funcionari de la mateixa i actuarà com a 
secretari un funcionari de la corporació.  
 
Formaran part de la Mesa, al menys quatre vocals, entre els quals haurà de 
ser-hi el secretari i l’interventor, així com aquells altres que es designin per 
l’òrgan de contractació entre el personal funcionari de carrera o personal 
laboral al servei de la corporació, o membres electes de la mateixa. 
 
Formaran la Mesa de Contractació els següents membres: 
 
— Miquel Àngel Martínez Camarasa, alcalde president de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt, que actuarà com a President de la Mesa. 
— Francesc Ortiz Amat, funcionari secretari interventor de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt, que actuarà com a vocal jurídic. 
— Vicenç Colomé i Puig, funcionari tresorer municipal, que actuarà com a 
vocal econòmic. 
—Lluís Bisbal i Pujol, regidor de gestió econòmica, que actuarà com a vocal. 
 
—Cristina Marín Carcassona, funcionària TAG de Secretaria, que actuarà com 
a secretària de la Mesa. 
 
Dotzena.- Prerrogatives de l’Administració 
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L’òrgan de contractació, de conformitat amb l’art. 194 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic, té les següents prerrogatives: 
 
a) Interpretació del contracte. 
b) Resolució dels dubte que ocasioni el seu compliment 
c) Modificació del contracte per raons d’interès públic. 
 
Tretzena.- Obertura de proposicions  
 
La Mesa de contractació es constituirà el tercer dia hàbil posterior a la 
finalització del termini de presentació de les proposicions, a les 12 hores, i 
procedirà a l’obertura del sobre 1 i qualificarà la documentació administrativa 
que hi contingui. 
 
Si fos necessari, la Mesa atorgarà un termini de tres dies perquè el licitador 
corregeixi els defectes o omissions subsanables observats a la documentació 
presentada. 
 
Posteriorment, procedirà a l’obertura i examen del sobre 2, formulant la 
corresponent proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació, (a la qual 
s’haurà arribat tenint en compte el preu més alt). 
 
En cas d’empat en les ofertes presentades es realitzarà, en el mateix acte, un 
sorteig públic per a decidir-ne l’adjudicatari. 
 
Catorzena.- Requeriment i adjudicació  
 
El licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, abans 
de l’adjudicació, haurà de constituir la fiança, i els certificats acreditatius de 
trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, dins del termini de 10 dies hàbils comptadors des de la 
recepció del dit requeriment. 
 
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 140 de 
la LCSP.  
 
En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari 
s’obliga a formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 15 
dies hàbils a comptar des del següent al de la notificació de l’adjudicació. 
 
Quinzena.- Fiança 
 
L’adjudicatari del contracte haurà de constituir una fiança equivalent a dues 
mensualitats de la renda d’arrendament que en resulti. 
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La fiança s’haurà de dipositar per transferència bancària al número de compte 
que indiqui l’Ajuntament a tal efecte. 
 
La fiança no es retornarà fins a la finalització del contracte d’arrendament i 
prèvia comprovació de l’estat de l’habitatge. 
 
Setzena.- Despeses 
 
Aniran a càrrec de l’adjudicatari les despeses derivats de l’anunci de licitació 
en el BOP i els de la formalització del contracte, i de qualsevol altre que resulti 
d’aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes 
assenyalin. 
 
 
Dissetena.- Obligacions de l’arrendatari 
 
-Les despeses derivades dels subministraments d’aigua, gas i electricitat seran 
a càrrec de l’arrendatari que s’hauran d’abonar directament a les empreses 
subministradores. 
-L’arrendatari també haurà d’abonar anualment la taxa de recollida de residus 
sòlids urbans (d’escombraries) i la taxa pel servei de clavegueram. 
-L’arrendatari, previ consentiment exprés de l’arrendador, podrà realitzar les 
obres que consideri necessàries. 
-L’arrendatari haurà d’abonar la renda de l’arrendament per mesos anticipats i 
dins dels primers cinc dies de cada mes. 
-L’arrendatari haurà de mantenir l’habitatge en perfectes condicions higiènico-
sanitàries. 
-L’arrendatari no podrà realitzar dins de l’habitatge, ni el garatge, cap tipus 
d’activitat molesta, nociva, insalubre ni il·lícita. 
-L’arrendatari haurà de complir amb la resta d’obligacions i condicions 
establertes a la normativa vigent relativa als arrendaments urbans. 
 
Divuitena.- Obligacions de l’Ajuntament/arrendador 
 
-L’Ajuntament haurà de realitzar, sense dret a elevar la renda, totes les 
reparacions necessàries per a conservar l’immoble en les condicions 
d’utilització per a servir a l’ús convingut, excepte que el deteriorament del qual 
s’hagi de fer reparació sigui imputable a l’arrendatari, de conformitat amb el 
que 
disposen els articles 1563 i 1564 del Codi civil. 
-Quant a les obres de conservació i millora, s’aplicarà el que estableix la Llei 
29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans. 
-L’arrendador haurà de complir amb la resta d’obligacions i condicions a la 
normativa vigent relativa als arrendaments urbans. 
 
Dinovena.- Pagament 
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El pagament de la renda es realitzarà dins dels cinc primers dies de cada mes, 
per mensualitats anticipades, mitjançant transferència bancària al número de 
compte municipal que sigui indicat a l’arrendatari per part de l’Ajuntament. 
 
Vintena. Règim Jurídic del Contracte 
 
Aquest contracte te caràcter privat, la seva preparació i adjudicació es regirà 
per l’establert en aquest Plec, i per al no previst en ell, serà d’aplicació 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, el Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic.  
 
Quant als seus efectes i extinció es regirà per les Normes de Dret privat. 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu serà el competent el 
coneixement de les qüestions que es susciten en relació amb la preparació i 
adjudicació d’aquest contracte. 
 
L’ordre jurisdiccional civil serà el competent per a resoldre les controvèrsies 
que sorgeixin entre les parts en relació amb els efectes, compliment i extinció 
del contracte.” 
 
La Junta de Govern Local els va aprovar, però cal que siguin ratificats pel Ple 
de la Corporació perquè la durada del contracte sobrepassa els quatre anys. 
 
La Comissió Informativa va emetre dictamen favorable. 
 
Per tant, s’acorda, per unanimitat, ratificar els següents acords adoptats per la 
Junta de Govern Local: 
 
Primer. Aprovar inicialment el Plec de Clàusules Administratives Particulars 
que han de regir l’arrendament del bé patrimonial situat al carrer Tramuntana 
número 27 del municipi de Sant Vicenç de Montalt. 
 
Segon. Sotmetre el present Plec a informació pública, mitjançant la inserció del 
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, perquè es 
puguin presentar al·legacions, durant el termini de vint dies, comptadors des 
del dia següent al de la inserció de l’anunci al diari oficial. Cas de no presentar-
se’n cap, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de 
nou acord. 
 
Tercer. Simultàniament, declarar oberta la licitació, mitjançant procediment 
obert i oferta econòmicament més avantatjosa, amb un únic criteri 
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d’adjudicació que és el preu, mitjançant la inserció del corresponent anunci al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona perquè els interessats presentin 
proposicions, d’acord amb els Plecs transcrits, en el termini de vint-i-sis dies 
naturals, comptadors des del dia següent al de la inserció de l’anunci al diari 
oficial. 
 
 
 
NOVÈ. DICTAMEN DE LA JUNTA DE GOVERN D’APROVACIÓ DE L’INICI 
DE L’EXPEDIENT DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT I SERVEI D’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI DE 
SANT VICENÇ DE MONTALT I APROVACIÓ DELS CORRESPONENTS 
PLECS ECONÒMICS ADMINISTRATIUS PARTICULARS I TÈCNICS. 
 
Exposa l’assumpte el senyor Amadeu Clofent Rosique, primer tinent d’alcalde. 
 
Des de la Diputació de Barcelona han estat elaborats els Plecs Econòmics 
Administratius i Tècnics per a l’adjudicació del contracte de subministrament i 
servei d’enllumenat públic al municipi. Es tracta d’una contractació que, pel seu 
import, és de caràcter harmonitzat, és a dir, té una tramitació més complexa per 
haver de publicar-se la convocatòria i l’adjudicació al Diari Oficial de la Unió 
Europea, tenir uns tràmits més dilatats en el temps i admetre un Recurs 
Especial en matèria de contractació. Per contra, això garanteix una major 
difusió i que empreses grans puguin conèixer el procediment, la qual cosa 
garanteix sempre millors preus. 
 
Es transcriuen tot seguit com annex. 
 

3.- Plec Clàusules 
Administratives st. Vic 
 

2.- Plec Prescripcions 
Tècniques st. Vicenç d 
 
El senyor Jaume Arcos Vinyals, portaveu del Grup Municipal de 9SV, creu que 
s’ha avançat molt en estalvi d’energia elèctrica de l’Ajuntament. Amb aquesta 
externalització li fa por que aquest estalvi no arribi a l’enllumenat exterior. 
El camí que s’ha de seguir és canviar la tecnologia actual per la tecnologia 
LED. Altres concessions inclouen la concessió de consum i nosaltres no ho 
fem.  
 
El senyor Clofent respon que l’avantatge és que aquestes empreses no els 
interessa perquè el marge d’estalvi és molt poc. 
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El senyor Arcos adverteix del perill del monopoli de les noves instal·lacions, 
perquè és la concessionària qui fa l’informe abans de la recepció per 
l’Ajuntament i pot posar molts entrebancs a les noves empreses instal·ladores i 
es corre el perill que no es contracti empreses del poble. 
 
El senyor Clofent contesta que aquí entra la capacitat de l’Ajuntament perquè 
no sigui així, es busca la rendibilitat del servei. 
 
El senyor Pere Orts Cubillo, regidor d’Esquerra, creu que ha d’intervenir un 
enginyer elèctric per vetllar per l’execució del contracte. 
 
El senyor Arcos veu un punt feble referent al tema dels semàfors.  
 
El senyor Clofent respon que únicament faran el manteniment de substitució 
d’elements fosos i neteja. 
 
El senyor Orts veu molt interessant el punt 4 referent als sistemes de telegestió 
dels quadres d’enllumenat, però troba a faltar un apartat referent a la 
contaminació lumínica. 
 
La senyora Glòria Aymerich Gázquez, regidora del PP, demana que s’informi 
de les empreses que es presentin. 
 
El senyor alcalde manifesta que la tecnologia LED no acaba de funcionar i posa 
d’exemple Sant Cugat del Vallès. 
 
La Junta de Govern Local va emetre dictamen favorable. 
 
La Comissió Informativa va emetre dictamen favorable. 
 
Per tant, s’acorda, per unanimitat, adoptar els acords següents: 
 

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, 
oferta més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, per al contracte de 
subministrament i servei d’enllumenat públic del municipi de Sant Vicenç de 
Montalt, tot convocant-ne la licitació. 

SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de 
Prescripcions Tècniques que han de regir el contracte de subministrament i 
servei d’enllumenat públic del municipi de Sant Vicenç de Montalt. 

TERCER. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, Butlletí 
Oficial de l’Estat, Diari Oficial de la Comunitat Europea  i en el Perfil de 
Contractant l‘anunci de licitació,  perquè en el  termini de quaranta dies naturals 
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a comptar des del dia següent al de l’enviament  de la publicació de l’anunci del 
contracte al Diari Oficial de la Unió Europea, en virtut dels articles  142 i 159 del 
Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i es presentin les proposicions 
que es considerin pertinents. 

 
 
DESÈ. DICTAMEN DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AMPLIACIÓ DE 
LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
El senyor Secretari exposa l’assumpte. 
 
La Diputació de Barcelona ha presentat una proposta d’ampliació de la 
delegació de funcions. 
 
Es tracta de funcions de gestió i recaptació en la Taxa per a la instal·lació de 
cartells indicadors de llocs d’interès i de les multes coercitives (perquè puguin 
notificar liquidacions, dictar provisions de constrenyiment, recaptar deutes, 
etc.). 
 
La Junta de Govern Local va emetre dictamen favorable. 
 
La Comissió Informativa va emetre dictamen favorable. 
 
Per tant, s’acorda, per unanimitat, adoptar els acords següents: 
 
 
“El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals 
podran delegar en altres Entitats locals, en el territori de les quals estiguin 
integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic que els corresponguin. 

 
A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú delegar en 
la Diputació de Barcelona les facultats de recaptació dels ingressos de dret 
públic que en la part resolutiva d’aquest dictamen, s’enumeren. 
 
D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat altres 
facultats de gestió, liquidació  i recaptació de ingressos de dret públic locals, 
mitjançant l’adopció dels corresponents acords plenaris. 
 
Davant l’experiència adquirida es creu procedent ampliar la delegació de 
competències que exerceix la Diputació de Barcelona de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic d’aquest municipi 
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a altres ingressos de dret públic que s’enumeren a la part resolutiva d’aquest 
dictamen i, a l’hora, regular l’exercici de la delegació i les facultats que es 
reserva l’Ajuntament. 
 
Val a dir que la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, a banda de disposar -en el seu article 
116.1- que les administracions públiques catalanes, els organismes i les 
entitats públiques poden delegar les competències de llur titularitat a altres 
administracions o entitats en els termes que estableix la normativa sectorial 
aplicable, estableix en el seu article 8.4 que la delegació d'una competència pot 
reservar, a favor de l'òrgan delegant, les facultats de control i seguiment de 
l'exercici de la competència delegada, i es pot subjectar a condició, suspensiva 
o resolutòria, o a termini.  
 
En virtut de tot això, es proposa al ple de l’Ajuntament que, amb el vot favorable 
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, adopti 
els següents 
 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu 
Organisme de Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les 
competències de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a 
continuació s'especifiquen: 
 
I.- Taxa per a la instal·lació de cartells indicadors de llocs d'interès. 
 

· Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
· Dictar la provisió de constrenyiment. 
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com en executiu. 
· Liquidació d'interessos de demora. 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 
 
II.- Multes coercitives. 
 
· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
· Recaptació dels deutes en període executiu. 
· Liquidació d'interessos de demora. 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
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SEGON.- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, 
realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, 
total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de 
dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, 
quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial 
dels serveis municipals, ho facin convenient. 
 
TERCER.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació 
procedents, respecte a d'altres conceptes diferents dels assenyalats en aquest 
acord, amb subjecció als criteris emanats per la Junta de Govern de l'ORGT. 
 
QUART.-  La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en 
aquest acord es regeix per les següents regles: 
 

Regla primera.- La delegació atorgada i les delegacions especificades 
en aquest acord tenen caràcter general i una duració de dos anys a 
comptar des de la data d’acceptació per part de la Diputació de 
Barcelona.   
 
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat 
tàcitament per períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts 
no comunica la seva decisió de donar-la per finida amb una antelació 
mínima de sis mesos. 
 
Regla segona.-  L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als 
procediments, els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió 
tributària, que estableixen tant la Llei d’hisendes locals com la Llei 
general tributària i les seves normes de desplegament, així com a allò 
que s’estableix en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat 
delegada en la Diputació de Barcelona. 
 
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament 
voluntari i en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de 
recaptació i la normativa concordant. 
 
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de 
la Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, 
conforme el que disposen els Estatuts de l’Organisme de Gestió 
Tributària, el seu Reglament orgànic i l’Ordenança general de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió 
dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona.  
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Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de 
caràcter general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la 
gestió. 
 
Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a 
compensació econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar 
a terme amb eficàcia la prestació del servei objecte de la delegació 
conferida, la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats 
necessàries per a l’exercici de les funcions de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, regulada 
en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.  

 
Regla cinquena.- L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a 
compte de la recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre 
activitats econòmiques, si aquests tributs figuren entre els tributs 
delegats.  L’atorgament d’aquestes bestretes, llur quantia i condicions es 
regeix pels criteris que estableixi la Junta de Govern de l’Organisme de 
Gestió Tributària. 
 
En circumstàncies singulars, el president de l’ORGT podrà aprovar 
bestretes extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el 
cost financer que representi per a l’ORGT  la disponibilitat de fons aliens. 
 
Regla sisena.  L'aplicació comptable i les transferències de les 
quantitats recaptades per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les 
normes següents: 
 

1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades 
per cada concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la 
realitzarà l’ORGT a l’Ajuntament  de forma quinzenal. 

 
2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats 

liquidades pels diversos conceptes, les anul·lacions de 
liquidacions i les devolucions d’ingressos indeguts aprovades dins 
el període quinzenal anterior, amb les especificacions necessàries 
per poder registrar les operacions resultants en la forma imposada 
per la Instrucció de comptabilitat de les corporacions locals. 

 
3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per 

delegació de l'Ajuntament, interessos de demora pel temps 
transcorregut des de la conclusió del període de pagament 
voluntari fins al moment en què tingui lloc el pagament del deute, 
al tipus d'interès establert a la normativa vigent.  
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4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla 
cinquena serà abonada conjuntament amb la primera 
transferència del mes pel concepte de recaptació. 

 
5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats 

econòmiques, es transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que 
corresponen a la quota tributària municipal, i la part corresponent 
al recàrrec provincial s'ingressarà directament al compte de la 
Diputació. 

 
Regla setena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les 
facultats i les obligacions que corresponen, segons la normativa vigent 
en aquesta matèria, al titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà 
a través de llur Organisme de Gestió Tributària. 
 
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de 
la gestió recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que 
conté el Reglament general de recaptació i llurs disposicions 
concordants.  
 
Regla vuitena.- A més de les obligacions establertes en la legislació 
vigent per als òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària 
assumeix per l’acceptació voluntària de la delegació realitzada per 
l’Ajuntament, les obligacions següents: 
 
a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer 

més efectiva la gestió de la recaptació executiva.  
b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui 

tenir coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.  
c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis previstos en la Llei 

11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics. 

d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.  
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir 

el compte anual,  justificat per la relació de deutors classificada per 
conceptes i exercicis, i tota l'altra documentació que resulta exigible 
per la normativa vigent en cada moment.  

 
Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través seu l'Organisme de 
Gestió Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà 
dels drets següents: 
 
a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.  
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment 

de constrenyiment, degudament justificades.  
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c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment 
executiu, degudament justificades, en els supòsits de baixes 
acordades per l’Ajuntament. 

d. Nomenament al seu càrrec del personal que calgui per a la gestió del 
servei.  

e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el 
Reglament General de Recaptació i en les disposicions concordants.  

f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les 
competències delegades, sempre que no sigui necessari o 
convenient que l’ORGT disposi d’un local propi, de propietat o de 
lloguer i sens perjudici de la contraprestació que l’Organisme de 
Gestió Tributària pugui convenir amb l’ajuntament per la utilització de 
les dependències municipals.    

 
Regla desena.  L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures 
necessàries per donar compliment a la normativa específica en matèria 
fiscal i tributària, a la de protecció de dades de caràcter personal, a la 
normativa sobre arxius i documents i a les especificacions contingudes 
en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos 
de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada a la 
Diputació de Barcelona. 
 
Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica 
i dels arxius i documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà 
procedir a la substitució de documents originals en suports físics per 
còpies electròniques de documents amb validesa d’originals i signats 
electrònicament. A més a més tots els documents generats per l’entitat 
local delegant i per l’ORGT, així com aquells presentats pels 
ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els de suport paper 
com els de suport electrònic i llurs copies- es podran destruir d’acord 
amb el que estableix la normativa d’arxius i documents, les taules 
d’avaluació i els acords de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i 
Tria Documental (CNAATD). 
 
Regla onzena.  Son causes d'extinció de l’exercici de la delegació 
conferida, les següents: 
 
1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga 

tàcita, d'acord amb allò que estableix la regla primera.  
2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.  
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l’acord. 
4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.  
 

CINQUÈ.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als 
efectes que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació 
conferida. Un cop acceptades les delegacions la Diputació de Barcelona 
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publicarà les delegacions, juntament amb la referència a llur acceptació, tant en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”  
 
 
 
 
ONZÈ. PROPOSTA D’ACORD PRESENTADA PER TOTS ELS GRUPS 
MUNICIPALS PER A DISSENYAR UN PLA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT I 
D’OPORTUNITATS. 
 
Dóna lectura a la proposta consensuada per tots els Grups Municipals el 
senyor Secretari. 

“Des de tots els grups polítics és proposa  dissenyar un pla de Polítiques 
d’Igualtat i Oportunitats, desenvolupant unes pautes i uns eixos per poder 
aconseguir una convivència més igualitària entre homes i dones, tenint en 
compte que tots parteixen de realitats ben diferents. 

Creiem que amb les eines adequades i el compromís de tots els responsables 
al capdavant  d’empreses, institucions públiques, privades i agents socials, hem 
de ser capaços d’obrir-nos  pas, cap a un nou model de societat que permeti  
incrementar sense tensions aquest major grau d’igualtat i d’oportunitats, deixant 
enrere la desigualtat i la discriminació de sexes. 

Tot i que s’han donat passes molts significatives amb aquesta direcció, encara 
existeixen reptes importants per la dona. Queda un llarg recorregut per fer, fruit 
d’una empremta d’estereotips i de rols de gènere, que etiqueten  a la dona en 
una posició de desavantatge respecte a l’home.  Per aquest motiu  és essencial 
el  poder aconseguir la major paritat en tots els àmbits per millorar aquesta 
realitat. 

La lluita per la igualtat de gènere ha estat sens dubte una de les reivindicacions 
més importants on  els  seus efectes es fan sentir cada dia a la societat. No 
obstant això, ens hem d’esforçar per progressar en relació amb la segregació 
laboral, la desigualtat salarial, la violència contra les dones, la participació 
política, la pobresa, l'educació i una llarga llista de situacions conflictives. És 
summament important  seguir endavant, per aconseguir que dones i homes 
puguin gaudir en igualtat de condicions,  exercir els seus drets sense 
discriminacions, ni limitacions,  amb les mateixes oportunitats i tractes que 
afavoreixin aquesta legitimitat, que va ser aprovada a la llei orgànica 3/2007. 
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Per tot l’exposat anteriorment, sol·licitem aquests acords: 

1- Dissenyar entre tots els representats dels grups polítics  un Pla de Polítiques 
d’Igualtat i d’Oportunitats, que reculli tots els temes referents al treball, 
conciliació familiar, violència de gènere, discriminació, assetjament, etc.  
juntament amb els representants de les associacions de dones del nostre 
municipi, per portar-lo a debat  i control tal i com es va  fer en Participació 
Ciutadana. 

2- Prendre el compromís de fer un curós seguiment davant qualsevol  situació  
derivada d’aquest pla per intentar-la resoldre.” 

 
Per tant, s’acorda, per unanimitat, aprovar la proposta anteriorment transcrita 
en tots els seus extrems. 
 
 
El senyor Alcalde i el senyor Jaume Arcos Vinyals, portaveu del Grup Municipal 
de 9SV, agraeixen la paciència dels assistents al Ple interessats en aquest 
punt. 
 
 
 
DOTZÈ. PROPOSTA D’ACORD PRESENTADA PEL TOTS ELS GRUPS 
MUNICIPALS PER LA SEVA APROVACIÓ AL PLE DE MAIG DE 2013 PER 
REDACTAR UN FULL DE RUTA QUE MARQUI A MIG-LLARG TERMINI LES 
ACTUACIONS QUE ES PORTARAN A TERME AMB L'OBJECTIU FINAL DE 
RECUPERAR EL CAMÍ DEL MONTALT. 
 
El senyor Secretari dóna lectura a la proposta d’acord consensuada per tots els 
partits del Consistori. 
 
“Tots els grups municipals presents en aquest consistori hem manifestat el 
nostre desig de recuperar el camí del Montalt. 

És un objectiu comú, reivindicat per molts veïns i veïnes del poble i que no 
hauria de ser motiu de litigi partidista 

En el punt de bloqueig on ens trobem actualment, on no es preveu cap canvi a 
mig termini, creiem que es fa necessari estudiar conjuntament amb totes les 
forces polítiques, les diferents alternatives que hi ha sobre la taula per trobar 
una solució satisfactòria. 

Fins ara s’ha parlat de diverses opcions que van des d’incloure la zona del 
Montalt dins del Parc Natural Montnegre-Corredor fins l’expropiació del camí. 
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Creiem que per avançar cal consensuar un full de ruta a mig - llarg termini, que 
inclogui la participació dels ciutadans i amb el compromís de portar-lo endavant 
independentment de qui governi. 

Donada la complexitat del tema, i els antecedents legals, creiem que el pas 
previ hauria de ser assessorar-nos sobre les possibles actuacions, portar les 
alternatives estudiades a participació ciutadana, consultar amb les entitats més 
interessades i arribar a la redacció d’aquest full de ruta amb el màxim consens 
possible. 

Per tot l’exposat anteriorment proposem el següent acord: 

1.- Redactar, amb totes els forces polítiques del consistori i comptant amb 
l'assessorament necessari i la participació de la ciutadania i les entitats, un full 
de ruta que marqui a mig-llarg termini les actuacions que es portaran a terme 
amb l'objectiu final de recuperar el camí del Montalt. 
 
2.- Tractar l’assumpte al Consell de Vila.” 
 
Per tant, s’acorda, per unanimitat, aprovar la proposta anteriorment transcrita 
en tots els seus extrems. 
 
 
 
TRETZÈ. PRECS I PREGUNTES. 
 

1.- El Sr.  Antoni José i Casas, regidor de 9SV, ha presentat una instància 
demanant quin pla d’intervenció es té previst per realitzar el manteniment al 
Parc dels Germans Gabrielistes. Que es busqui una solució a l’escala antiga 
del punt rodó que va des del llac a la plaça on hi ha el parc, amb mobilitat 
infantil per evitar els perills existents. Que l’entrada principal del parc estigui 
adaptada per persones amb mobilitat reduïda. Que en el ple d’aquest mes de 
maig s’informi de com està organitzat el manteniment i la neteja del parc, si es 
té previst renovar l’aigua del llac i netejar-lo de cara a l’estiu, si està previst 
arreglar les fonts que hi ha al parc, si s’hi instal·larà enllumenat i del que l’equip 
de govern té projectat fer en aquest parc.  

-Respon el Sr.  Robert Subiron i Olmos, regidor de Serveis Municipals, 
informant que la brigada municipal realitza les tasques de neteja i manteniment 
del parc cada 15 dies, excepte el buidat de papereres que es fa setmanalment 
cada dimecres i dissabte. A més, dues vegades l’any, es realitza un 
manteniment de poda i desbrossat del parc. Quant a la renovació de l’aigua del 
llac, el que es té previst és disposar d’un sistema de bombeig perquè l’aigua 
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circuli i no quedi estancada. Quant a les fonts, aquest any s’han canviat les 
aixetes tres vegades, però degut a actes de vandalisme s’han fet malbé. Pel 
que fa a l’enllumenat, hi ha un projecte per il·luminar el torreó del Parc dels 
Germans Gabrielistes. La il·luminació del parc es basarà en tres fases, una per 
feixa, i s’executarà amb la subvenció de la Diputació. Aquest 2013 s’instal·larà 
la il·luminació al torreó i es deixarà preparat el camí que puja per instal·lar-hi 
més endavant l’enllumenat. També es té previst, des de la regidoria de 
Participació Ciutadana, valorar la possibilitat de fer una concessió a una 
empresa que s’encarregui del manteniment i de donar vida al parc.  

 

2.- El Sr.  Antoni José i Casas, regidor de 9SV, ha presentat una instància 
sol·licitant que, havent-se renovat els indicadors i rètols de la via pública i les 
diferents entrades al municipi, hi falta un rètol de benvinguda a l’entrada al 
poble des de Llavaneres. Des del grup municipal 9SV consideren que seria una 
bona opció ubicar-lo a la zona de la urbanització Super Maresme Golf. També  
considera que la ubicació del cartell situat a la entrada des de la Nacional II és 
incorrecta ja que passa desapercebut i creu que caldria situar-lo més a 
l’entrada com ja havia estat anteriorment. També creu que en aquesta entrada 
hi falta un màstil amb senyera. Per tant, sol·licita que s’estudiï el que ha 
exposat i que en el ple del mes de maig l’equip de govern es pronunciï sobre 
aquests temes.  

  

-Respon el Sr.  Robert Subiron i Olmos, regidor de Serveis Municipals, afirmant 
que ja s’han col·locat rètols i senyeres a diverses entrades del municipi. Es va 
considerar que s’havien de col·locar dues banderes amb la senyera i es van 
col·locar als llocs on l’equip de govern va considerar més escaients, per la qual 
cosa no hi ha cap intenció de posar-ne més ni es modificarà la ubicació de cap 
rètol de benvinguda.  

-Al seu torn, el Sr.  Antoni José i Casas, regidor de 9SV, replica que considera 
una equivocació col·locar un rètol al nucli del poble i no a les entrades del poble 
juntament amb una senyera, per tant demana que es consideri la possibilitat 
d’estudiar-ho i rectificar-ho, així com que constin en acta les següents 
fotografies de les dues propostes: 
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3.-EL Sr.  Pere Orts i Cubillo, portaveu a l’oposició d’Esquerra + Entesa, 
adjunta, en referència a un encàrrec que se li va fer a l’anterior Ple, en relació 
als ajuntaments que han dut a terme la resolució d’abonar els impostos a 
l’Agència Tributària de Catalunya, un certificat de l’Agència Tributària 
espanyola on es reconeix que, un cop presa la resolució, es reconeix que 
aquell ajuntament no té cap deute amb l’Agència Tributària espanyola i per tant, 

Situació actual Proposta 

 Entra al poble per la Nll 
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es pot procedir en aquest sentit. Afirma que, per més informació, facilità Sr.  
Secretari el telèfon del la Secretària i Tresorera d’un Ajuntament que així ho fa. 

 

4.-El Sr.  Antoni José i Casas, regidor de 9SV, prega es consideri la possibilitat 
de posar dos passos zebra a la recentment estrenada Plaça del Poble, per tal 
de donar més seguretat als vianants que hi circulen. D’altra banda, insisteix 
amb la necessitat d’intervenir en el pas zebra del davant del Centre Cívic per 
millorar la visibilitat i per tant la seguretat dels vianants creu que amb la 
actuació que si a fet no nia prou cal donar més visibilitat , igual que a l’Avinguda 
Montaltnou deixar un espai per donar visibilitat al pas zebra a l’alçada de la 
vivenda núm. 65. També demana que en el pont de l’autopista es col·loqui un 
indicador de seguretat atès que es un punt perillós. També recorda la 
necessitat d’enjardinar el Passeig dels Pins. i acabar la drecera del Pas de la 
Xata buscant la millor solució per la rampa, pel perill de caiguda que suposa 
amb l’estat actual, també demana al regidor de mobilitat senyor Amadeu 
Clofent que mentres no es trobi una solució, que ho senyalitzi per evitar que 
ningú i pugui prendre mal.   

-Respon al seu torn el Sr.  Robert Subiron i Olmos, regidor de Serveis 
Municipals, informant que un cop s’acabi l’enjardinat del Camí del Pedró i del 
Parc del Terral, es procedirà amb el del Passeig dels Pins. D’altra banda, pel 
que fa a la pendent que hi ha i que constitueix un perill per als vianants, ja s’hi 
està treballant i buscant una solució.  

5.-El Sr. Antoni José i Casas, regidor de 9SV, pregunta si la zona verda pública 
de 7.000m2 que hi ha a la Urbanització Supermaresme Golf està habilitada per 
ser zona pública. Pregunta que com és que en el parc  ha no hi ha cap mobiliari 
urbà, ni cap senyalització, enllumenat, papereres etc. Pregunta si en les zones 
de equipaments públics de aquesta urbanització si pot edificar o be quina utilitat 
poden tenir.   

-El Sr.  Alcalde  respondrà en el proper ple. 

 

6.-El Sr. Antoni José i Casas, regidor de 9SV, pregunta com es realitza la 
recollida de brossa a la urbanització de Supermaresme golf, ja que només hi ha 
contenidors de material orgànic i de rebuig i no s’hi troba cap contenidor 
d’envàs o de plàstic i de paper ni de vidre.  
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-Respon el Sr.  Robert Subiron i Olmos, regidor de Serveis Municipals, 
informant que els habitants de la urbanització es dirigeixen a l’àrea de 
contenidors de la zona del Balís, on hi ha tots els contenidors de recollida 
selectiva. En la passada reunió que es va mantenir amb els representants de la 
urbanització, es va valorar on posar els diversos contenidors per dur a terme la 
recollida selectiva.  

Respon el Sr. Antoni José Casas regidor per 9SV dient que no cal parlar de 
reunions, el que cal es posar en aquesta zona tots el tipus de contenidors per 
poder fer la recollida de brossa com a tota la resta del poble, aquesta 
urbanització està recepcionada i es municipal. 

 

7.-El Sr.  Antoni José i Casas, regidor de 9SV, observa que en una zona 
pública del carrer de baix no s’ha acabat la vorera, cosa que obliga als vianants 
a anar pel mig del carrer. També recorda que els jardins del carrer Xaloc i La 
Mongia s’haurien de revisar, així com també la font que hi ha en l’esmentat 
carrer de la Mongia i a la baixada. Continua dient que apart de escombrar els 
carrers amb la maquina, caldria netejar més els racons, els voltants de les 
papereres i peus del arbres de manera manual hi ha molta porqueria.  

 

-El Sr.  Alcalde respon en primer lloc referent al carrer de baix que encara no 
està acabada. 

-Respon després el Sr.  Robert Subiron, regidor de Serveis Municipals, 
recordant que, tal com es va reconèixer en la reunió mantinguda amb el Sr.  
José, l’encarregat de la brigada municipal Sr.  Francesc Calderon i el mateix Sr.  
Subiron, la brigada està mancada de personal i s’està fent tot el possible per 
tenir una imatge global del poble net. 

 

8.-El Sr.  Antoni José i Casas, regidor de 9SV, pregunta qui gestionarà i farà els 
manteniments del circuit de bicicletes que s’implementarà al municipi i si s’ha 
calculat el cost en personal i econòmic que suposarà per l’ajuntament, i si com 
dèiem ara ja anem justos de personal a la brigada com es és farà.   

 -Respon el Sr.  Robert Subiron i Olmos, regidor de serveis municipals, 
informant que serà una de les tasques que durà a terme la brigada municipal. 
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9.- El Sr.  Antoni José i Casas, regidor de 9SV, demana qui ha de solucionar un 
moviment de la vorera de La Avinguda del Regadiu.  

- Respon el Sr.  Amadeu Clofent, primer tinent d’Alcalde que es problema de 
Realia. 

10.- El Sr.  Antoni José i Casas, regidor de 9SV, demana que es revisi i canviï 
el material de l’emissora municipal ja que hi ha alguns objectes de l’equipament 
en molt mal estat i que es repari la moqueta que esta bruta i arrencada les 
cadires desballestades, les parets cal pintar-les, cal una actuació el més aviat 
possible.  

-Respon el Sr.  Miquel Àngel Martínez i Camarasa, Alcalde municipal, afirmant 
que ja està pressupostat actuar en aquest sentit.  

11.-El Sr.  Antoni José i Casas, regidor de 9SV, pregunta si és possible que els 
partits representats en el consistori utilitzin, en ocasions puntuals, la sala de 
plens i si cal demanar-ho per escrit.  

-Respon el senyor alcalde informant que si es possible informant  que no és 
necessari sol·licitar-ho per escrit si no que únicament cal fer-ho verbalment a 
l’alcaldia. 

Respon el senyor Antoni José Casas  dient que es la primera cosa en tres anys 
que l’hi sen a dir que no cal demanar per escrit.  

 

12.- El Sr.  Pere Orts i Cubillo, portaveu a l’oposició d’Esquerra + Entesa 
observa que s’han aprovat en Junta de Govern Local les tarifes per al centre 
esportiu del Sorli, si bé fa constar que, mentre que s’han aprovat unes tarifes 
màximes que el concessionari no pot superar, s’ha d’aplicar un 20% de 
descompte a tots els santvicentins. La tarifa màxima que s’ha aprovat per 
persona individual son 54 euros, que amb el 20% de descompte aplicat li 
correspondria a un santvicentí 43,24 euros, mentre que s’està publicitant una 
tarifa de 47 euros. 

 -Respon el Sr.  Lluís Bisbal i Pujol, regidor de gestió econòmica, informant que 
efectivament, les tarifes aplicades als residents es de 47 euros i pels no 
residents són de 54,05 euros. Les tarifes màximes que s’han aprovat són de 
48,4 euros per a residents, i cobren 47, per la qual cosa estan dintre de la 
legalitat. 
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- Al seu torn, el Sr.  Pere Orts i Cubillo, portaveu a l’oposició d’Esquerra + 
entesa informa que, mentre que als no residents se’ls dispensa d’abonar 6 
euros, i,  als santvicentins només se’ls dispensa d’abonar 1 euro, no ho veu 
equitatiu.   

- El Sr.  Enric Miralles, regidor d’urbanisme informa al regidor Orts que les 
tarifes per als no residents es  poden augmentar el proper any, arribant a 
cobrar els 60 euros que resulten d’aplicar i als residents fins a 48.4. 

13.- El Sr.  Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, respecte a les tarifes, i per 
compte d’un veí, com es que no està contemplat un  descompte en la  quota 
mensual per persones amb disminució. Parlant amb els gestors de la 
instal·lació se li va respondre que era un centre totalment privat i ells marquen 
les quotes, quan no es així. Demana que es faci una tarifa reduïda per als 
discapacitats residents a Sant Vicenç.  

- Respon el Sr.  Alcalde tot dient que ja va respondre a aquesta persona dient-li 
que té un 22% de descompte per finalitats terapèutiques i  ofereix al Sr.  Arcos 
donar-li la resposta que se li va fer, a la que l’interessada va mostrar 
conformitat 

-El Sr.  Jaume Arcos i Vinyals, portaveu a l’oposició de 9SV, considera que no 
és el mateix, una cosa és un certificat terapèutic i una altra una discapacitat. 

14.- El Sr.  Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, demana, referent al tràmit 
d’audiència que se li ha donat al concessionari d’aquest complex, referent a 
què aclareixi el tema de les noves contractacions, si es té resposta. 

- Respon la Sra. Gemma Duran Franch, regidora de Promoció Econòmica, 
dient que els farà arribar la resposta que es va rebre. Explica que hi ha 23 
persones contractades al Super, i 12 al complex Esportiu, de les quals 10 de la 
primera i 5 de la segona són de la Borsa de Treball de Sant Vicenç, i que 
donada la situació actual de crisi, s’han vist obligats a recol·locar gent per 
mobilitat interna per engegar els complexes. També especifica que, des de 
l’obertura del centre, s’han contractat dues persones noves de Sant Vicenç. Les 
altres 7 persones del complex esportiu s’han anat a buscar fora per la seva 
especialitat, es requeria que tinguessin llicenciatura en esports i no s’ha trobat 
aquí (INEF). 
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15.- El Sr.  Jordi Castaños Plana, regidor de 9SV, demana com està el 
requeriment que es va fer per la tala de l’arbre no autoritzat de la zona 
d’equipaments del Sorli. 

- Respon el senyor Enric Miralles Torres, regidor d’Urbanisme, dient que s’està 
a l’espera de resolució la setmana vinent i s’obrirà un expedient sancionador. 

16-. El Sr.  Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, en relació a la petició del 
Sorli d’obrir els diumenges, pregunta si se’ls ha demanat alguna cosa a canvi. 

-Respon el Sr.  Alcalde que s’ha denegat des del Consell Comarcal. 

- El Sr.  Pere Orts i Cubillo, portaveu a l’oposició d’Esquerra + Entesa, no entén 
que s’hagi demanat des del Govern. 

17.- El Sr.  Jordi Castaños Plana, regidor de 9SV, demana veure el projecte del 
bicicròs. 

- El Sr.  Robert Subiron i Olmos, regidor de serveis municipals manifesta que el 
projecte està a Serveis Tècnics i està a la seva disposició. 

18.- El Sr.  Jordi Castaños Plana, regidor de 9SV, referent a la pastilla de 
Telefònica que està tancada, manifesta que està plena d’herbes i que caldria 
fer un requeriment de neteja al propietari. 

- El Sr. Robert Subiron i Olmos, regidor de serveis municipals manifesta que ho 
han tractat a una reunió de treball i que es farà. 

19.- El  Sr.  Jordi Castaños Plana,  regidor de 9SV, demana com està el 
Contenciós de la Rotonda i si n’hi ha de nous. 

-Se li respon des de Secretaria, en relació al contenciós de la Rotonda, que 
s’ha realitat la fase de prova i de preguntes i repreguntes. Respecte a si n’hi ha 
nous, explica que contra el POUM n’hi ha molt i l’Ajuntament s’ha personat en 
aquells que han demanat la nul·litat del POUM, que creu que són 4. 

20.- El Sr.  Jordi Castaños Plana, regidor de 9SV, demana si el propietari de les 
cases ocupades il·legalment ha presentat algun plet als ocupants. 

- Respon l’Alcalde que, tot i que s’estan fent moltes gestions  a nivell municipal 
, li consta que aquell ha presentat una denúncia penal. 

- El Sr.  Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, demana fer un inventari 
d’habitatges susceptibles de ser ocupats. 



 

 - 56 - 

 

21.- El Sr.  Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, referent al conveni amb el 
SORLI, manifesta que el pàrking ha d’estar obert els diumenges i està tancat, 
demana que s’actuï des del govern. 

 

22.-El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, demana si se sap quants 
alumnes de l’Institut s’han inscrit al batxillerat i quina és la distribució per 
modalitats. Demana també com afecta a les activitats diàries que es realitzen al 
Centre Cívic el fet que s’hi imparteixin les classes de batxillerat.  

-Respon la Sra. Lluïsa Grimal i Colomé, regidora d’Ensenyament, informant que 
hi ha un total de 43 alumnes inscrits, però es desconeix la distribució per 
modalitats.  

-Quant als efectes de tenir dues aules al Centre Cívic, el senyor alcalde afirma 
que s’estudiarà, tot i que ja s’han pensat alternatives. 

 

23.- El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, demana que es pengin de 
manera clara i ordenada les ordenances i articles al web municipal, ja que 
actualment es fa difícil accedir-hi. 

-Li respon el Sr.  Alcalde que s’hi està treballant. 

 

24.- El Sr.  Jaume Arcos i Vinyals, portaveu a l’oposició de 9SV, recorda que el 
passat febrer de 2013 es va acordar crear un codi ètic per regidors i regidores, 
en el que cal començar a treballar. 

 

25.-El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, informa que diversos 
ajuntaments han hagut de modificar les ordenances sota el risc que un grup 
d’inversors alemanys construeixin un macro prostíbul i demana com estan les 
ordenances a l’ajuntament de Sant Vicenç de Montalt.  

-Respon el Sr.  Miquel Àngel Martínez i Camarasa, Alcalde municipal, afirmant 
que al poble no hi ha espai.  
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-El Sr.  Arcos replica que efectivament hi ha un espai, el de la nau corresponent 
a l’antiga Malla industrial, per tant cal anar amb compte. 

 

 

No havent més assumptes a tractar, l’alcalde dóna per acabada la sessió i 
l’aixeca, de la qual estenc, com a Secretari, aquesta acta. 

El Secretari                 Vist i plau, 

    L’alcalde president 


