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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 CORPORACI Ó DE 
SANT VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1a. CONVOCATÒR IA EL 28 
DE NOVEMBRE DE 2013 
 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 10 
Caràcter: ordinari 
Data: 28 de novembre de 2013 
Horari: de 20:01 a 23:11 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 26 DE SETEMBRE DE 2013 I DE LA SESSIÓ EXTRA ORDINÀRIA 
DE DATA 24 D’OCTUBRE DE 2013. 
 
SEGON. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
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TERCER. PRP2013/565   PROPOSTA APROVACIÓ XIFRA POBLACIÓ A 
DATA 1 DE GENER DE 2013     
 
QUART. PRP2013/594 PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS MEMB RES 
DE LA CORPORACIÓ AL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 

CINQUÈ. PRP2013/593 PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES 
AL·LEGACIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE 9SV A 
L'ACORD D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES F ISCALS 
PER AL 2014 

SISÈ. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TARIFA DEL CENTRE ESPORTIU 
SORLI PER ALS ALUMNES DE L’INSTITUT ESTEVE ALBERT E N 
JORNADA LECTIVA. 
 
SETÈ. PROPOSTA D’ACORD QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIP AL DE 
9SV AL PLE DE NOVEMBRE DE 2013 I RELATIVA A SOL·LIC ITAR QUE ES 
REPRENGUIN LES NEGOCIACIONS AMB L’AJUNTAMENT DE CAL DES 
D’ESTRAC AMB L’OBJECTIU DE SIGNAR EL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE ZONES BLAVES ENTRE ELS DOS 
MUNICIPIS. 
 
 
VUITÈ. PROPOSTA D’ACORD QUE PRESENTA EL GRUP MUNICI PAL DE 
9SV PER TAL DE FER MÉS PROPER A LA CIUTADANIA EL PL E DE 
L’AJUNTAMENT. 
 
NOVE. PRECS I PREGUNTES. 

 
 
 
 
PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA 
DE DATA 26 DE SETEMBRE DE 2013 I DE LA SESSIÓ EXTRA ORDINÀRIA 
DE DATA 24 D’OCTUBRE DE 2013. 
 
El senyor Alcalde pregunta als assistents si tenen alguna objecció a l’acta de la 
sessió ordinària de data 26 de setembre de 2013 i la sessió extraordinària de 
data 24 d’octubre de 2013. 
 
Els assistents acorden, per unanimitat , l’aprovació de l’acta de la sessió 
ordinària del Ple de data 26 de setembre de 2013. 
 
Quant a l’acta de data 24 d’octubre de 2013, la senyora Maria Lluïsa Grimal, 
regidora de Sanitat, manifesta que el text relatiu a la prohibició de circs amb 
animals que va llegir el senyor Arcos no es correspon amb la que havia aprovat 
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el Ple. Per tant, cal substituir-lo i es transcriu tot seguit el text que correspon a 
l’apartat u) de l’article 11 de l’Ordenança de Tinença d’Animals: 
 
- Exhibició d’animals salvatges en circs que es trobin de manera 

permanent o temporal al nostre municipi, amb independència del lloc de 
residència de les persones propietàries o posseïdores d’aquests 
animals. 

 
El senyor Arcos hi està d’acord. 
 
 
Els assistents acorden, per majoria absoluta, amb el vot a favor de CiU (6) , 
PSC (1), 9SV (4) i Esquerra (1) i l’abstenció del P P (1), l’aprovació de l’acta 
de data 24 d’octubre 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 
del Estado, des de la darrera sessió. Els/les senyors/es assistents es donen per 
assabentats/des. 
 
 
TERCER. PRP2013/565   PROPOSTA APROVACIÓ XIFRA POBLACIÓ A 
DATA 1 DE GENER DE 2013   
 
Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2013/589 66 GENSVM  
Contingut: PROPOSTA XIFRA DE POBLACIO A DATA 1 DE GENER 2013 
 
El senyor Amadeu Clofent Rosique, portaveu de CiU, pren la paraula per 
exposar l’assumpte. 

D’acord amb el que disposa l’article 81 del Reglament de Població i 
Demarcació Territorial de les Entitats locals, els Ajuntaments han d’aprovar la 
revisió dels seus Padrons Municipals, en referència a 1 de gener de cada any, 
formalitzant les actuacions dutes a terme durant l’exercici anterior. 

ATESES les variacions produïdes en el Padró continu de Sant Vicenç de 
Montalt en el decurs de l’any 2012, que han estat trameses a l’Institut Nacional 
d’Estadística a través de la Diputació de Barcelona,  
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ATÈS el resultat de la coordinació i conciliació periòdica  de les dades de 
l’esmentat Padró amb l’INE, 

ATÈS l’Estudi Estadístic elaborat amb les dades obrants al Padró Municipal 
d’Habitants, 

VIST l’informe presentat per la responsable del Padró d’Habitants en relació a 
la Xifra del Padró d’Habitants, a 1 de gener de 2013 i l’Estudi Estadístic de 
Població, relatiu a l’any 2012,  

La Junta de Govern Local va emetre dictamen favorable. 

La Comissió Informativa va emetre dictamen favorable. 

El senyor Jaume Arcos Vinyals, portaveu de 9SV, pren la paraula per mostrar 
la seva sorpresa perquè hi ha 431 persones majors de 65 anys que viuen 
soles. Aquests estudis poden servir per detectar les necessitats. Per altra 
banda, hi ha un 9% de la població d’entre 10 i 19 anys, cosa que suposa que 
cada vegada hi hagi necessitat de més servei de lleure i caldrà seguir-ho. 

Finalment, s’acorda, per unanimitat:  

Primer. Aprovar, amb caràcter inicial, d'acord amb l'article 82.1 del Reial Decret 
1690/1986, d’11 juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Població i Demarcació 
Territorial de les Entitats Locals, el resum numèric del Padró Municipal 
d’Habitants, amb el següent resultat: 

XIFRA DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2013 
 
1. Variacions en el número d’habitants  

 
 

CONCEPTE TOTAL HOMES DONES 
Població del municipi a 01/01/2012 5.878 2.979 2.899 
Altes 01/01/12 a 01/01/13  574 272 302 
Baixes 01/01/12 a 01/01/13  500 241 259 
Modificacions  01/01/12 a 01/01/13 
(sense repercussió a la xifra de 
població) 

614 297 317 

Població del municipi a 01/01/13  5.952 3.010 2.942 
 

2. Causes de variació en el número d’habitants 

CONCEPTE TOTAL 
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Altes per canvi de residència  481 
Altes per canvi de residència provinents de 
l’estranger  40 

Naixements  44 
Altes per omissió  9 
Baixes per canvi de residència  395 
Baixes per canvi de residència amb destí a 
l’estranger   25 

Defuncions   54 
Baixes per duplicat 0 
Baixes per inscripció indeguda 14 
Baixes per no renovació estrangers sense T.P.R. 12 

 

3.  Altres per moviments que no repercuteixen en la  xifra final de població  

 
CONCEPTE TOTAL 
Renovació estrangers sense T. P. R.  28 
Modificacions de dades del domicili 25 
Modificacions de dades personals   392 
Canvis de domicili entre entitats del municipi  157 
Confirmació residència estrangers comunitaris 12 

 
 

Segon. Obrir un termini d'exposició pública de quinze dies, d'acord amb l'article 
anteriorment esmentat, perquè qualsevol persona interessada pugui presentar 
les reclamacions i/o suggeriments que consideri escaients, aquestes seran 
resoltes per l’Ajuntament.  

Tercer. Aprovar així mateix l’Estudi Estadístic de Població, relatiu a l’any 2012 
el qual consta a l’expedient. 

ANNEX  

XIFRA_POBLACIÓ_1
_1_2013.pdf  

 
 
QUART. PRP2013/594 PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS MEMB RES 
DE LA CORPORACIÓ AL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 

Identificació de l’expedient  :  
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Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA D'EDUCACIO 
Expedient:  2013/625 39 GENSVM  
Contingut: PROPOSTA NOMENAMENT MEMEBRES CEM 
 
Exposa l’assumpte la senyora Maria Lluïsa Grimal Colomé, regidora 
d’Ensenyament.  
 
La Regidoria d’Ensenyament, en compliment de l’Article 9 del Reglament del 
CEM de Sant Vicenç de Montalt el qual es transcriu seguidament: “Article 9. 
Nomenament dels seus membres  - El nomenament i cessament dels vocals 
del Consell Escolar Municipal s’efectuarà per acord de l’Ajuntament en Ple, en 
el cas dels representants de la Corporació Municipal, i per Decret de l’Alcaldia 
en la resta de vocals proposats pels diferents sectors.” 
 
La Junta de Govern Local va emetre proposta al Ple. 
 
La Comissió Informativa va emetre dictamen favorable. 
 
El senyor Jaume Arcos Vinyals, portaveu de 9SV, creu que la setmana vinent hi 
haurà CEM i pregunta quins temes es treballaran. 
 
La regidora d’Ensenyament respon que la primera sessió serà de Constitució, 
s’establirà  la temporalització de les reunions, la creació de la “Comissió 
Permanent” i es determinarà què es tractarà al primer ordre del dia: 
competències, propostes interessants per a la Comissió, etc.  
 
El Sr Arcos manifesta que hi ha temes pendents de discussió per aquesta 
Comissió com poden ser “els camins escolars” i altres.  
 
Finalment, s’acorda, per unanimitat, aprovar els acords següents: 
 
Nomenar els següents membres de la Corporació com a vocals del CEM: 
 
- Mª Lluïsa Grimal Colomé (Presidenta i representant de CIU) 
- Lluis Bisbal i Pujol (representant PSC) 
- Glòria Aymerich i Gázquez (representant PP) 
- Maria Villalta i  Morro    (representant 9SVM) 
- Pere Orts i Cubillo (representant ERC) 
- Marta Rosario Cored, Tècnica Municipal, qui actuarà com a secretària. 

 

CINQUÈ. PRP2013/593 PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES 
AL·LEGACIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE 9SV A 
L'ACORD D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES F ISCALS 
PER AL 2014 
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El Grup Municipal de 9SV ha presentat unes al·legacions contra l’acord 
provisional d’aprovació de les Ordenances Fiscals per al 2014, concretament 
contra l’Ordenança de l’Impost de Béns Immobles i l’Ordenança de la Taxa per 
llicències o la comprovació d’activitats o instal·lacions comunicades en matèria 
d’Urbanisme. 

L’acord provisional va ser publicat per la Diputació de Barcelona el dia 5 de 
novembre de 2013. El termini d’exposició pública és de 30 dies hàbils i per tant, 
finalitza el dia 11 de desembre de 2013. 

El senyor Lluís Bisbal Pujol, regidor d’Hisenda, tracta l’al·legació en relació amb 
l’Impost de Béns Immobles. Es proposa una revisió de l’article 5.3 quant al 
valor cadastral màxim per adaptar-lo al valor mitjà cadastral que tenen els 
habitatges a Sant Vicenç i que la bonificació s’ampliï, amb els mateixos termes, 
a les famílies monoparentals. Així mateix, proposen que la gradació de 
bonificacions s’ampliï. 

L’Equip de Govern considera que aquesta modificació requereix un estudi 
acurat que porta temps, per tal de creuar les dades que consten al padró de 
l’IBI amb el padró d’habitants, per avaluar l’impacte en el padró de l’IBI de la 
possible aplicació, etc. per la qual cosa es proposa al Ple que desestimi 
aquestes propostes i es traslladin per al seu estudi a l’exercici 2015. 

Quant  l’IBI també demanen que s’afegeixi a l’article 7 un recàrrec a la quota 
líquida del 40% als immobles residencials desocupats amb caràcter permanent.  

L’Equip de Govern considera que es tracta d’una proposta inviable, perquè s’ha 
de presentar un estudi per saber el nombre d’habitages construïts als quals 
podria afectar-los. 

El senyor Enric Miralles Torres, regidor d’Urbanisme, explica la posició de 
l’Equip de Govern pel que fa a les al·legacions a l’Ordenança número 9 
reguladora de la Taxa per Llicències Urbanístiques.  

Quant a la Taxa per llicències o la comprovació d’activitats o instal·lacions 
comunicades en matèria d’urbanisme, proposen eliminar el llistat d’obres de 
l’article 7 i posar: 

“1- Les obres que no suposin canvis en les obertures, parets, pilars, i els forjats, 
ni en l’estructura, ni en la distribució interior de l’edifici, sempre que no 
necessitin direcció tècnica d’obra ni modifiquin els usos existents. 
 
2- La reparació no estructural d’humitats en cobertes i terrats sempre que no 
afecti a la seva totalitat. 
 
3- La reparació i el pintat de revestiment de façanes d’edificis no catalogats i 
tanques, i l’aplacat exterior de plantes baixes. 
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4- La instal·lació de bastides que no superin l’alçada de planta baixa i planta 
pis.” 
 

L’Equip de Govern proposa al Ple que es desestimi la proposta, d’acord amb 
els següents arguments: 

Quant al primer i segon paràgrafs, cal dir que en el darrer apartat de l’article, 
queda prou oberta la relació per incloure-hi d’altres actuacions, sempre seguint 
els criteris dels SSTT. Per tant, ja està degudament prevista la possible inclusió 
d’altres obres a l’Ordenança aprovada inicialment. 

Quan tal tercer, està comprès en el punt j) de l’apartat 5 de l’article pel que fa 
als habitatges aïllats. Quant als habitatges en filera, cal concloure que és precís 
un mínim control estètic del conjunt. Per tant, és necessari poder exigir llicència 
en aquells casos en què es pretén alguna actuació que pugui alterar el conjunt 
estètic. 

Pel que fa al darrer paràgraf, cal dir que les bastides en parcel·les unifamiliars o 
en interiors de finca estan incloses en la llicència d’obres ja que estan sota 
responsabilitat del constructor, que ha de justificar el compliment de la 
normativa sobre seguretat i responsabilitat civil. Pel que respecta a aquelles 
que s’instal·len a la via pública, cal l’acreditació també de responsabilitat i 
compliment de normativa de seguretat, per evitar la responsabilitat civil 
subsidiària de l’Ajuntament. 

El senyor Jaume Arcos Vinyals, portaveu de 9SV, entén que per a l’IBI s’hagi 
de fer un estudi, demana poder participar-hi quan es faci. 

El senyor Bisbal respon que cap problema. 

El senyor Arcos creu que són propostes bones per als santvicentins i 
continuaran treballant en el mateix sentit. 

El senyor alcalde pren la paraula i explica que hi ha 81 assabentats i 23 
llicències d’obres menors. Al posar el topall a 10.000 euros, la gent canvia per 
anar a un assabentat d’obres. Es farà un estudi molt acurat de les persones 
que ho sol·licitin. 

El senyor Pere Orts Cubillo, regidor d’Esquerra, manifesta que també és cert 
que dintre de l’assabentat es té el poder de revisar-los. El que no pot ser és 
aplicar una norma injusta en funció de la picaresca que es genera. 

El senyor alcalde només diu que cal estar alerta d’aquesta inversió 
d’assabentats front a les obres menors. 

El senyor Orts afirma que cada any passa el mateix, demana que amb els nous 
temps, hi hagi una sessió de treball per solventar-ho. 
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El senyor alcalde és receptiu a aquestes dues peticions i es compromet a 
estudiar-les. 

El senyor Arcos manifesta que hi ha moltes bonificacions i s’haurien de 
publicitar (a la web i a l’infomontalt), cal donar-ne la màxima difusió, creu que la 
gent no ho demana perquè no se n’assabenta.  

El senyor Alcalde explica que les bonificacions són informades, quan el vilatà 
ve, se l’informa. 

La Junta de Govern Local va emetre dictamen desfavorable. 

La Comissió Informativa va emetre dictamen desfavorable. 

Finalment, s’acorda, per majoria absoluta, amb el vot en contra de CiU ( 6) i 
PSC (1), l’abstenció del PP (1) i el vot a favor de  9SV (4) i Esquerra (1), 
davant la proposta d’acord presentada, l’adopció dels acords següents: 

Primer. Desestimar les al·legacions presentades pel Grup Municipal de 9SV  
contra l’acord provisional d’aprovació de les Ordenances Fiscals per al 2014, 
concretament contra l’Ordenança de l’Impost de Béns Immobles i l’Ordenança 
de la Taxa per llicències o la comprovació d’activitats o instal·lacions 
comunicades en matèria d’Urbanisme, d’acord amb els antecedents exposats. 

Segon. Cas de no presentar-se cap més al·legació o esmena a l’acord 
provisional d’aprovació de les Ordenances Fiscals per al 2014, concretament 
contra l’Ordenança de l’Impost de Béns Immobles i l’Ordenança de la Taxa per 
llicències o la comprovació d’activitats o instal·lacions comunicades en matèria 
d’Urbanisme, s’entendrà que l’acord esmentat és definitiu, sense necessitat de 
nou acord, donant-lo en aquest acte com a ratificat. 

 
 
SISÈ. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TARIFA DEL CENTRE ESPORTIU 
SORLI PER ALS ALUMNES DE L’INSTITUT ESTEVE ALBERT E N 
JORNADA LECTIVA. 
 
La senyora Maria Lluïsa Grimal Colomé, regidora d’Ensenyament, exposa 
l’assumpte. 
 
De conformitat amb la clàusula sisena del contracte subscrit amb 
SUPERFICIES DE ALIMENTACIÓN, S.A (SORLI) de concessió de la gestió del 
servei públic de mercat municipal i equipament esportiu i educatiu que 
comporta la construcció dels corresponents edificis a la parcel·la 1 del PPO 
“Can Boada”, les tarifes que el concessionari haurà de percebre dels usuaris 
del servei de piscina municipal i gimnàs, seran també aprovades per 
l’Ajuntament quant als següents col·lectius: 
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- Residents al Municipi. 
- Persones que l’usin amb finalitats terapèutiques ja sigui des del punt de 

vista físic com social. 
- Activitats escolars. 
 

La Direcció de l’Institut Esteve Albert i el centre esportiu esmentat han arribat a 
un acord per a la pràctica d’activitats esportives dels alumnes del centre en 
horari lectiu pels preus següents: 
 
Natació    20€/h/carril 
 
Activitats dirigides  30€/h/activitat espai 
 
El senyor Jaume Arcos manifesta que no li sembla malament el preu, però té el 
dubte que si aquest pacte, que va ser entre l’Institut i el Sorli, no hagués pogut 
ser millor si hi hagués intervingut l’Ajuntament. 
 
La senyora Maria Villalta Morro, regidora de 9SV, pregunta si a les escoles de 
primària hi ha alguna possibilitat oberta de dur a terme aquestes activitats o 
dependrà de les direccions de les escoles o les AMPA’s. 
 
La senyora Grimal li respon que si les escoles manifestessin la seva voluntat de 
fer aquestes activitats, es donaria pas a aquesta negociació.  
 
La senyora Villalta creu que les AMPAs ho van intentar i en algun cas s’ha 
aconseguit un horari i en  l’altre no, en activitats extraescolars.  
 
La senyora Maria Lluïsa Grimal li respon que s’ha de separar el que es faci en 
horari lectiu i el que no. 
 
La senyora Villalta també demana que s’adapti el nom de l’Institut (enlloc d’IES) 
als rètols indicadors  i que consti com a Institut Esteve Albert. 
 
El senyor Pere Orts Cubillo, regidor d’Esquerra, demana si totes les tarifes de 
la piscina les hauran de passar pel Ple. 
 
La senyora Grimal respon afirmativament. 
 
La Junta de Govern Local va emetre dictamen favorable. 
 
La Comissió Informativa va emetre dictamen favorable. 
 
Per tant, s’acorda, per unanimitat, 
 
Primer. Aprovar les tarifes esmentades a la part expositiva. 
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Segon. Donar trasllat del present acord a l’Institut Esteve Albert i al Complex 
Esportiu Sorli Esport. 
 
 
SETÈ. PROPOSTA D’ACORD QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIP AL DE 
9SV AL PLE DE NOVEMBRE DE 2013 I RELATIVA A SOL·LIC ITAR QUE ES 
REPRENGUIN LES NEGOCIACIONS AMB L’AJUNTAMENT DE CAL DES 
D’ESTRAC AMB L’OBJECTIU DE SIGNAR EL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE ZONES BLAVES ENTRE ELS DOS 
MUNICIPIS. 
 
El Grup Municipal de 9SV ha presentat la següent proposta al Ple, la qual és 
llegida per la senyora Maria Villalta Morro i es transcriu tot seguit: 
 
“Aquestes darreres setmanes hem estat espectadors d’una pica baralla política 
entre l’alcalde de Sant Vicenç de Montalt i l’alcalde de Caldes d’Estrac. El motiu 
de confrontació ha estat la signatura del conveni de col·laboració en matèria de 
zones blaves, o millor dit la manca d’acord per arribar a signar l’esmentat 
conveni. 
  
Hem llegit a les web municipals dels dos consistoris acusacions creuades 
d’incompliments d’acords, mesures de pressió unilaterals, ultimàtums, etc. Tot 
plegat ha suposat trencar les negociacions, quedar-nos sense conveni i amb 
una conseqüència immediata per els santvicentins/nes; a partir de l’1 de 
desembre no podrem utilitzar gratuïtament l’aparcam ent fotovoltaic de la 
N-II que acull als qui acudeixen habitualment a l’e stació de tren de 
Rodalies . 
   
Arrel d’aquest trencament ja hem rebut nombroses queixes de 
santvicentins/nes pel fet que a partir de l’1 de desembre no podran aparcar 
gratuïtament en el pàrking de Caldes al costat de l’estació de Renfe. 
  
O sigui que es compleix, un cop més la màxima que diu “dos es barallen i el 
tercer rep”. Però es que aquest tercer son tots els santvicentins i santvicentines 
que utilitzen aquest pàrking cada dia per anar a l'estació de Renfe. 
  
No entrarem a valorar les negociacions fetes fins ara, però demanem que es 
busqui una solució raonable al conflicte i per  9SV aquesta solució passa 
perquè els dos alcaldes tornin a la taula de negociació i davant la figura d’un 
mediador arribar a un acord. 
  
Per tot això, sol·licitem: 
  
1.- Fer una mediació del conflicte i reprendre urgentment  les negociacions 
entre l’alcalde de Sant Vicenç de Montalt i l’alcalde de Caldes d’Estrac amb 
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l’objectiu de signar el conveni de col·laboració en matèria de zones blaves entre 
els dos municipis.” 
 
Després d’un ampli debat sobre l’assumpte, el Grup Municipal de 9SV acorda 
retirar la proposta d’acord, amb el compromís de l’Equip de Govern que si la 
mediació no ha produït efectes abans del dia 15 de desembre de 2013, es 
proposarà a l’Ajuntament de Caldes d’Estrac sotmetre la controvèrsia a la figura 
de l’arbitratge. 
 
 
VUITÈ. PROPOSTA D’ACORD QUE PRESENTA EL GRUP MUNICI PAL DE 
9SV PER TAL DE FER MÉS PROPER A LA CIUTADANIA EL PL E DE 
L’AJUNTAMENT. 
 
El senyor Jaume Arcos Vinyals, portaveu del Grup Municipal de 9SV, exposa la 
proposta d’acord que han presentat al Ple i es transcriu tot seguit: 
 
“En els darrers anys, l’anomenada desafecció política és un fenomen creixent 
entre la ciutadania, que posa sobre la taula un problema greu de salut 
democràtica del nostre sistema polític i institucional. Per contra, aquest 
fenomen contrasta amb l’alt interès que la ciutadania té per a les qüestions 
públiques que ens afecten a tots i a totes com a ciutadans. 
 
Una de les causes d’aquesta desafecció és la manca d’informació que la 
ciutadania rep de forma directa per part de les administracions. És evident que 
si no hi ha canals fluids de comunicació entre l’administració i la ciutadania, i 
aquesta no pot tenir coneixement dels canals de participació i dels continguts 
dels debats en cadascuna de les diferents institucions, aquesta desafecció lluny 
de resoldre’s, s’aprofundirà. 
 
Actualment les sessions plenàries de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 
són els únics espais públics de debat i decisió institucionals. És un dels pocs 
espais on la ciutadania pot seguir l’actualitat política i els temes que afecten la 
vida diària de la nostra vila i que defineixen el futur d’aquesta. 
 
Les tecnologies de la informació i la comunicació actualment permeten 
retransmetre en directe i/o enregistrar esdeveniments en àudio i so a través 
d’internet, de forma gratuïta i amb una inversió ínfima. 
 
Per tot això, proposem al Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt els 
següents ACORDS:  
 
1.- Que l’ajuntament implementi la retransmissió en directe, a través del web 
municipal, de les sessions plenàries i d’altres sessions i actes que es considerin 
d’interès general per a la població. 
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2.- Que l’Ajuntament asseguri la publicació dels vídeos i/o àudios de les 
sessions a la web municipal o mitjançant els mecanismes que es considerin 
oportuns.” 
 
El senyor Arcos demana que hi hagi el vídeo i l’àudio dels plens penjats a la 
web municipal.  
 
El senyor alcalde explica que els links dels àudios no funcionaven però s’ha 
advertit al responsable de la ràdio i ara ja sí funcionen. 
 
El senyor Arcos li respon que no es tracta d’un link sinó dels podcast de tots els 
Plens celebrats 
 
El senyor Amadeu Clofent Rosique, portaveu de CiU, explica que els vídeos no 
aporten res de nou, per la qual cosa no donaran suport a la proposta però 
busquen solucions. 
 
La senyora Glòria Aymerich Gázquez, regidora del PP, reitera la mateixa 
opinió. 
 
El senyor Lluís Bisbal Pujol, regidor del PSC, manifesta que no és un tema 
prioritari, tal i com va respondre davant la mateixa petició de fa més d’un any. 
 
La Junta de Govern Local va emetre dictamen desfavorable. 

La Comissió Informativa va emetre dictamen desfavorable. 

Finalment, s’acorda, per majoria absoluta, amb el vot en contra de CiU ( 6) i 
PSC (1), l’abstenció del PP (1) i el vot a favor de  9SV (4) i Esquerra (1), 
davant la proposta d’acord presentada, desestimar la seva aprovació, d’acord 
amb els antecedents exposats. 

 

 
NOVE. PRECS I PREGUNTES. 
 
.- Pregunta del Sr. Antoni José i Casas, regidor de 9SV, sobre els 
esllavissaments produïts pels aiguats dels últims dies,   Registre d’entrada Nº 
5708.  I que s’adjunta a la present com a Document 1: 

-Respon el Sr. Robert Subiron i Olmos, regidor de Serveis Municipals, afirmant 
que, havent rebut la seva instància, el tècnic municipal ha fet un informe on 
subscriu que el pluviòmetre situat al municipi, el dia 5 d’octubre va registrar uns 
20 litres per metre quadrat, mentre que el dia 6 d’octubre de 2013, dia de les 
intenses pluges, es van registrar 53 litres per metre quadrat, que van caure en 
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un període de temps relativament curt. Al parc dels germans Gabrielistes ja es 
realitza la recollida d’aigües pluvials, concretament a la zona baixa del torreó, 
on hi ha la rampa de formigó, la qual ja es va fer fa uns 7 mesos pensant 
precisament en els esllavissaments que es podien produir del talús situat en 
aquest indret. Actualment s’ha col·locat un muret per reforçar la zona i impedir 
que les reixes que realitzen la recollida d’aigües quedin colgades sota el fang i 
les fulles. Pel que fa als embassaments produïts a la zona del supermercat 
Sorli i a l’aparcament del mercat municipal, també s’hi realitza recollida d’aigües 
pluvials mitjançant embornals. Bo i així, cal tenir en compte que les pluges de 
principis del mes d’octubre van inundar fins i tot la carretera N-II, la qual cosa 
va fer que es produïssin embassaments. Per aquest motiu s’ha procedit a 
netejar tots els col·lectors d’aigües pluvials que hi ha a la Nacional II. 

- Al seu torn el Sr. Jordi Castaños i Plana, regidor de 9SV, fa constar que 
aquests embassaments produïts a l’aparcament del mercat municipal i a la 
nacional ja s’han produït diverses vegades.  

-Respon el Sr. Subiron informant que precisament per aquest motiu s’ha 
procedit a la neteja dels col·lectors, per garantir que absorbeixin la quantitat 
d’aigua adequada. D’altra banda, s’ha parlat amb els serveis tècnics per fer la 
canalització de l’aigua per tota aquella zona, ja que actualment està 
urbanitzada.  

-Al mateix temps, el senyor Alcalde remarca que ja s’han anat solucionant 
altres problemes similars. Per exemple anteriorment hi havia problemes 
d’embassaments d’aigua en el carrer Costa Daurada, els quals es van 
solventar ampliant el clavegueram.  

-El senyor José suggereix la possibilitat de fer una cuneta als costats del Parc 
dels Germans Gabrielistes que afavoreixi la recollida d’aigua a la zona que ha 
esmentat a la seva instància, a la qual cosa el Sr. Subiron respon que es pretén 
reconduir l’aigua cap al muret que s’hi ha ubicat i realitzar-ne la recollida. 

 

2.- El Sr. Antoni José i Casas mostra la seva indignació en haver constatat que 
s’han tallat dues alzines centenàries. Demana per quin motiu s’ha pres aquesta 
decisió i qui ha donat l’ordre de tallar aquests arbres.  

-Respon el senyor Subiron informant que, havent constatat que amb les pluges 
dels darrers dies aquestes alzines havien caigut parcialment, es va demanar un 
informe a la Tècnica de Medi Ambient,i al cap de brigada on s’exposava que 
calia procedir a la tala d’aquests arbres.  
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-El Sr. José respon que les soques dels arbres encara són al seu lloc original i 
es pot constatar que no han fet cap moviment, si bé es cert que, degut al fet 
que les travesses que es van construir fa pocs mesos al rial on hi havia les 
alzines que creu que estan mal fetes, perquè no protegeixen els laterals del la 
riera, i per això l’aigua ho va envair tot, per aquest motiu donava, efectivament, 
la sensació que els arbres havien de caure, tot insistint que les dues alzines era 
impossible que es tombessin, dient que en tot cas el que es s’havia d’haver fet 
era una poda de la brancada per treure pes, refer la travessa que ha produït el 
descalçament dels arrels de les alzines i tema solucionat. En cap cas s’havien 
de tallar, dient que ha estat una falta de responsabilitat i de sensibilitat 
ecològica ja que aquests arbres estan situats en un passeig històric de fa més 
de cent anys, actualment una entrada principal al nostre poble  

-Al seu torn, el Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, Alcalde Municipal, sosté 
que un dels arbres sí que tenia perill de caure a la propietat que hi ha al davant. 
De fet, l’arbre, en inclinar-se, podia  malmetre el mur de la propietat, per aquest 
motiu es va sol·licitar l’informe.  

-Respon el Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu del Grup de 9SV, per demanar 
una còpia de l’esmentat informe tècnic. 

 -Al seu torn, el Sr. José sol·licita que no es retirin les soques dels arbres tallats 
fins que un pèrit que ell portarà vagi a certificar que hi havia la necessitat de 
treure’ls.  

3.-El Sr. Antoni José i Casas, regidor de 9SV, demana com és que, si en el 
passat Ple se’l va informar que l’avinguda de les Bilbenyes que ell demanava 
netejar i posar-hi vorera era privat, actualment l’ajuntament ja hi ha intervingut, 
ho ha asfaltat i hi ha fet la corresponent vorera.  

-Respon el Sr. Robert Subiron i Olmos, regidor de Serveis Municipals, 
recordant que en el passat ple es va informar al Sr. José que, si bé aquest 
terreny pertanyia a una propietat privada, l’ajuntament faria els possibles per 
intervenir-hi i així ho ha fet, per això la vorera ja està asfaltada, ja que encara 
que es tracti d’una propietat privada, l’ajuntament té l’obligació de vetllar per la 
seguretat dels veïns i vianants, per a la qual cosa es va demanar un informe al 
tècnic d’urbanisme. 

4.-El senyor José demana on ha anat a parar la fusta tallada dels alzines 
anteriorment esmentades.  

-Respon el senyor Subiron informant que la fusta ha passat al magatzem de la 
brigada i que es triturarà i es reciclarà  per abono. 
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El senyor José li respon que si  la llenya de l’alzina es per a  triturar i fer abono 
seria un disbarat, ja que és la llenya més cara del mercat,  demana que es 
comercialitzi i que no vagi a favor d’una sola persona, si no que es tregui un 
benefici o  que se la repartissin entre els treballadors de la brigada, però el que 
no trobaria bé és que se’n aprofites una sola persona.          

El senyor Subiron seguidament manifesta  que la llenya es pot  pesar i  vendre  
i el seu import revertiria a les arques municipals. 

5.- El Sr. Antoni José i Casas sol·licita que, igual que s’ha aconseguit la neteja 
del Camí del Pedró que va demanar en anteriors plens, s’apliqui el mateix 
procediment a d’altres zones del poble on també hi ha arbres i brutícia que 
envaeix la via pública.  

-Respon el Sr. Robert Subiron i Olmos, regidor de Serveis Municipals, 
informant que ja s’està duent a terme el mateix procés en d’altres zones com el 
carrer Romaní o el carrer Jacint Verdaguer. 

6.- El José demana si es té previst acabar les obres iniciades al Parc del Terral, 
com ara els sistemes de rec i l’enjardinat. També suggereix que es revisi el 
parc en general ja que quan plou, s’hi formen diversos xaragalls i les pendents 
del parc queden situades al marge.  

-Respon el Sr. Robert Subiron i Olmos, regidor de serveis municipals, informant 
que ja s’hi està treballant. Es va solucionar primer un problema que hi havia 
amb alguns veïns del carrer del Terral per poder-hi treballar, s’han fet tots els 
preparatius per a millorar els recs i s’està canalitzant l’aigua per poder col·locar, 
a petició dels veïns, una font en el parc.  

-Al seu torn, el Sr. Jordi Castaños i Plana, regidor de 9SV, demana quines 
actuacions s’han fet a l’esmentat parc per millorar la sortida de l’aigua quan 
plou.  

-Respon el Sr. Subiron informant que s’ha obert parcialment el mur que hi 
havia, col·locant-hi una pendent que afavoreix la circulació de l’aigua cap avall, 
impedint així que quedi estancada. 

7.-El Sr. Antoni José i Casas demana quines accions es té previst dur a terme 
amb el baixador que hi ha a la zona del Pas de la Xata.  

-Respon el Sr. Robert Subiron i Olmos, regidor de Serveis Municipals, afirmant 
que es té previst intervenir en aquesta zona tan bon punt sigui possible.  
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-El Sr. José fa constar que prop de l’esmentat baixador s’hi troben uns pins que 
caldria podar i netejar, així com també el mur amb pedres de color gris  que es 
troben en mal estat.  També diu que cal trobar una solució perquè es pugui 
passar pel baixador, que s’hauria de solucionar l’estat lamentable en què es 
troba. 

 

8.- El Sr. Antoni José i Casas, regidor de 9SV, demana quan es té previst 
estrenar la nova màquina d’escombrar.  

-Respon el Sr. Francesc Ortiz i Amat, secretari de la Corporació, informant que 
aquest tema ha quedat desert ja que cap empresa volia abonar l’assegurança a 
tot risc, per això s’està valorant la possibilitat de continuar amb un arrendament.  

9- El senyor José demana si hi ha hagut alguna novetat amb el tema de 
l’enllumenat públic.  

-Respon el Sr. Francesc Ortiz i Amat, secretari de la corporació, afirmant que hi 
ha hagut una impugnació. L’ajuntament va aportar tots els documents 
sol·licitats. D’altra banda, l’ajuntament disposa d’una còpia del recurs per si en 
un breu termini considera oportú presentar al·legacions. El motiu del recurs ve 
donat perquè l’empresa que s’ho ha adjudicat és més barata que la que ha 
recorregut, però no compleix alguns paràmetres necessaris. Per tant, l’empresa 
adjudicatària va fer una justificació exhaustiva dels motius de la rebaixa del 
preu.  

-Posteriorment el Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa informa que aquest 
inconvenient amb l’enllumenat ha passat a tot el Maresme amb altres 
licitacions, que s’ha recorregut a l’òrgan administratiu de recursos de 
Catalunya. Quan es treu a concurs alguna oferta, les empreses que no són 
adjudicatàries poden dirigir-se a aquest òrgan i així, demanar que es torni a 
dictaminar. El problema és que per a l’empresa que recórrer, això no li 
representa cap cost. Aquest òrgan determina si el recurs està o no justificat i si 
l’empresa que recorre té raó, però en cap cas dictamina qui ha de ser 
l’adjudicatari.  

-Al seu torn, el Sr. José suggereix que, per identificar millor els problemes que 
hi puguin haver amb l’enllumenat, s’enumerin tots els fanals que hi ha a cada 
carrer del municipi. D’altra banda, també sol·licita que, ja sigui l’empresa 
adjudicatària o bé la brigada municipal, netegin les faroles que hi ha 
distribuïdes pel municipi,ja que n’hi ha algunes que es troben en mal estat de 
manteniment i neteja. 
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10.-El Sr. Antoni José i Casas, regidor de 9SV, demana en quin estat es troben 
les gestions per recuperar els terrenys on s’havia d’ubicar una residència de 
gent gran.  

-Respon el Sr. Francesc Ortiz i Amat, secretari de la corporació, afirmant que ja 
s’ha procedit a fer la valoració dels terrenys en qüestió i, sorprenentment, el 
preu ascendeix al triple que originalment l’empresa propietària havia de pagar, 
tot i que aquesta valoració encara ha d’arribar per escrit. Un cop hagi arribat el 
document que certifiqui la valoració i ja que per el preu que s’hi estipula és molt 
alt,  segurament restarà desert i l’ajuntament podrà recuperar-ne la plena 
propietat.  

-Al seu torn el Sr. José afirma que des de 9SV opinen que es hora de pensar 
en el futur de la gent gran del nostre poble, que calia pensar en un gran 
projecte a curt i a llarg termini, afectant una gran zona per la gent gran, on s’hi 
pogués englobar un gran projecte de futur, per poder-lo dur a terme segons les 
possibilitats econòmiques de cada moment, un projecte global amb un casal 
d’avis tal com cal, ja que ara només es disposa d’un local, una residència de 
dia, referint-se que com s’havia anunciat en aquell plenari, al nostre poble hi ha  
més de 430 persones que viuen soles, i finalment una residència geriàtrica. El 
Sr. José va continuar dient que era un projecte de molta envergadura, però 
necessari, comparant-ho amb el projecte de la zona esportiva, dient que al seu 
temps també ho havia de ser i s’ha fet.                               

Creu que el lloc idoni per afectar per portar a terme aquest projecte, pensava 
que eren tots els terrenys que hi ha a l’entorn i al costat del Centre Cívic. Va 
continuar dient que seria bó que aquesta proposta la portessin tots els grups 
politics en la propera campanya electoral.  

 

11.-El Sr. Antoni José i Casas demana quan es té previst acabar el catàleg de 
zones verdes i equipaments del municipi i sol·licita informació sobre el seu 
procés d’elaboració. 

-Respon el Sr. Enric Miralles Torres, regidor d’Urbanisme dient que està 
pràcticament acabat i que es tindrà en breu.  

12.- El Sr. Antoni José i Casas, regidor a l’oposició de 9SV, pregunta si l’Àrea 
d’Urbanisme de l’Ajuntament disposa de la mateixa infraestructura que 10 anys 
enrere, és a dir, abans que arribés la crisi. Se li respon afirmativament i 
suggereix que, havent disminuït el volum d’obres i de permisos d’obra en 
aquest període de temps, es plantegi com modificar l’estructura d‘aquesta àrea 
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o utilitzar-lo per altres temes diferents. Pregunta si ha la possibilitat de que 
poguessin fer algun treball com per exemple el gran projecte abans comentat 
de la gent gran.    

- Es Sr. Enric Miralles explica que ara es fan molts projectes d’obres municipals 
que abans s’encarregaven fora i  moltes comprovacions que abans no es feien.  

12.- El Sr. Antoni José i Casas, regidor de 9SV, comenta que el parc temàtic 
d’en Patufet inaugurat la setmana passada el troba molt ben dissenyat i 
elaborat però el considera excessivament car, per tant demana si s’ha fet una 
comparativa de preus entre els tobogans i gronxadors d’altres parcs i els que 
s’han inclòs en l’esmentat parc temàtic.  

-Respon el Sr. Robert Subiron i Olmos, regidor de Serveis Municipals, 
informant que el fet de tenir un parc temàtic al municipi d’aquestes 
característiques, que només n’hi haurà 50 en tot el país, es paga. La diferència 
entre un parc normal i el parc en qüestió és de 4000 euros,  però que hi ha 
hagut una subvenció de la diputació que ha permès la construcció d’aquest 
parc.  

- El Sr. José replica que considera una aberració que, en moments de crisi com 
els actuals, s’hagi construït un parc d’aquestes característiques, sobretot tenint 
en compte que en aquests moments hi ha molts infants que passen molta 
misèria, que només calia escoltar les noticies del dia a dia 

-Posteriorment el Sr. Pere Orts i Cubillo, regidor d’Esquerra, puntualitza que el 
parc, a efectes reals té un cost d’oportunitat de 18.000 euros.  

-Respon el senyor Alcalde confirmant que el cost del parc és, efectivament, de 
18000 euros, 9000 dels quals ha d’abonar l’ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt i els altres 9000 són una subvenció de la diputació per a fer aquest 
parc, i no un altre,  considera que ha estat una oportunitat ja que només se’n 
construeix 50 en tot el país i que hi ha molts municipis que s’han quedat fora.  

 

13.-El Sr. Antoni José i Casas, regidor de 9SV, proposa realitzar un 
aparcament de motos al municipi, en les mateixes condicions que s’ha realitzat 
al municipi veí de Sant Andreu de Llavaneres, ja que segons informa, és 
gratuït. 

14.-La Sra. Glòria Aymerich i Gàzquez, regidora del Partit Popular, demana 
quan està previst començar a treballar en el plà d’igualtat d’oportunitats que es 
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va presentar conjuntament el dia de la celebració dels actes contra la violència 
de gènere.  

-S’acorda començar a treballar-hi a principis d’any. 

15.-El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, informa que fa pocs dies en 
un setmanari s’afirmava que la parcel·la del municipi on hi ha una casa 
ocupada s’hauria de destinar a habitatges protegits. D’altra banda, ha estat 
informat que des del PSC s’ha sol·licitat un informe tant de les actes com de les 
decisions preses sobre la venda d’aquesta parcel·la, per la qual cosa demana 
que hi ha de cert en aquest assumpte.  

-Respon el Sr. Lluís Bisbal i Pujol, regidor de Gestió Econòmica, informant que 
ho contestarà en el proper ple ja que actualment no disposa de les dades 
pertinents. 

16.- El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu a l’oposició de 9SV, informa que ha 
anat a visitar les obres que s’estan realitzant per l’Institut. Ha pogut constatar 
un forat de dimensions considerables.  Per tant, demana si això pot representar 
un perill per al mur de contenció de l’escola Sot del Camp i si s’han pres les 
mesures de seguretat necessàries.  

-Respon el Sr. Enric Miralles i Torres, regidor d’Urbanisme, informant que els 
tècnics passen cada setmana per controlar les obres i fer-ne un seguiment per 
evitar situacions de perill. 

17.- El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu a l’oposició de 9SV, demana si s’ha 
estudiat noves opcions per ubicar els alumnes que l’any següent realitzaran el 
primer curs de batxillerat, ja que el Centre Cívic, que és el lloc on actualment 
s’imparteixen les classes d’aquet curs, no té capacitat per acollir els cursos de 
primer i segon de batxillerat.  

-Respon el senyor Alcalde informant que en el temps que queda per arribar a la 
data d’inici del curs següent, s’aniran treballant les diverses opcions que hi ha 
al respecte.  

Finalitzades les preguntes de l’oposició, és el senyor Alcalde qui procedeix a 
formular preguntes que no cal que 9sv contesti en aquest ple: 

18.- El Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, Alcalde, demana que s’expliqui, 
segons el seu butlletí del 9sv de l’abril de 2013 on s’afirma “ si haguéssim 
guanyat les eleccions avui estaríem inaugurant el nou edifici de ’institut” ,  com 
pensava inaugurar-lo el partit de 9SV.  
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-Respon el Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, informant que es tenia 
previst contactar amb el supermercat Sorli Discau perquè financés l’Institut 
enlloc del complex esportiu.  

19.- El Alcalde també demana quina idea té el partit de 9SV per desallotjar les 
cases ocupades il·legalment del municipi, ja que segons consta en el seu 
butlletí, disposen d’un assessor extern.  

-Respon el Sr. Jaume Arcos i Vinyals que el Sr. Alcalde coneix la solució, que 
els va comentar l’assessor en qüestió, però que no s’ha aplicat. 

20.- El senyor Alcalde demana si 9SV, en cas de guanyar les eleccions, té 
previst continuar fent el dinar de la gent gran que actualment s’està fent.  

-Respon el Sr. Jaume Arcos i Vinyals informant que, si bé no es faria l’actual 
dinar, sí que hi hauria propostes alternatives com un berenar, avalat per 
l’associació de Gent Gran els Xurravins. 

- Així mateix, el Sr. Antoni José i Casas, regidor de 9SV, informa que hi havia 
diverses propostes enfocades a la gent gran en el seu programa electoral.  

-El senyor alcalde remarca que ERC i 9sv va votar en contra de la refosa del 
pla especial de concreció d’usos per  la construcció del complexe comercial i 
esportiu de SORLI-DISCAU de Can Boada i afirma que si aquests dos grups 
polítics haguessin governat avui aquest complexe no existiria. 

 
 

 

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 
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