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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 EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORP ORACIÓ 
DE SANT VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1a. CONVOCA TÒRIA 
EL 19 DE DESEMBRE DE 2013 
 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 11 
Caràcter: extraordinari 
Data: 19 de desembre de 2013 
Horari: de 20:00 a 21:35 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. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE L’AL·LEGACIÓ PRESE NTADA 
PEL GRUP MUNICIPAL DE 9SV CONTRA L’ACORD D’APROVACI Ó 
PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA GENERAL DE CIVISME I CON VIVÈNCIA 
CIUTADANA. 
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SEGON. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL PER 
AL 2014 I LA PLANTILLA DE PERSONAL A DATA 1 DE GENE R DE 2014. 
 
TERCER. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’AGENDA DE PARTICI PACIÓ 
DE L’ANY 2014. 
 
 
PRIMER. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE L’AL·LEGACIÓ PRESE NTADA 
PEL GRUP MUNICIPAL DE 9SV CONTRA L’ACORD D’APROVACI Ó 
PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA GENERAL DE CIVISME I CON VIVÈNCIA 
CIUTADANA. 
 
Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2013/424 66 GENSVM  
Contingut: ESTUDI ORDENANCES DE L'ANY 2014 
 
Pren la paraula el senyor Jaume Arcos Vinyals, portaveu del Grup Municipal de 
9SV. El seu grup ha presentat per Registre d’Entrada unes al·legacions contra 
l’aprovació de les ordenances generals de tinença d’animals i la de civisme. Pel 
que fa a l’ordenança general de tinença d’animals, atès que la majoria de les 
esmenes ja van ser incorporades a l’Ordenança per acord de Ple, es van 
retirar. També retira la proposta de modificació de l’Ordenança de Civisme, pel 
que fa al consum d’alcohol a la via pública, perquè es va incorporar a 
l’ordenança en el Ple. Però manté les al·legacions contra l’aprovació de 
l’Ordenança de Civisme. Proposen establir fórmules alternatives al pagament 
de multes per als infractors, manifestant que si s’afegeix, indica fins a quin punt 
el redactor de l’ordenança persegueix un objectiu recaptador o educador de la 
ciutadania. Pretenen fixar un sistema de prestació substitutiva a la sanció 
econòmica, amb l’esperit d’educar a la ciutadania per a la convivència i de 
millorar les seves habilitats democràtiques. 
 
El senyor Amadeu Clofent Rosique, portaveu de CiU, manifesta que, no és que 
no hi estigui d’acord, però per a aplicar-ho al poble és molt dificultós, per manca 
d’estructura. Tampoc per les característiques del poble no se’n produeixen 
molts, i si se’n produeixen, no es pot arribar a identificar l’infractor, per la qual 
cosa proposen desestimar la proposta. 
 
La senyora Glòria Aymerich Gázquez, regidora del PP, manifesta que 
s’abstindrà pels mateixos arguments que el portaveu del Govern. 
 
El senyor Pere Orts Cubillo, regidor d’Esquerra, manifesta que no li convenç 
l’argument perquè es pot dedicar els mateixos esforços a aplicar la sanció 
pecuniària que per a descobrir l’infractor. A més, és més educatiu que aplicar 
una sanció econòmica. 
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Finalment, s’acorda, per majoria absoluta, amb el vot en contra de CiU ( 6) i 
PSC (1) i l’abstenció del PP (1) i el vot a favor d e 9SV (4) i Esquerra (1), 
desestimar la proposta presentada d’acord amb els antecedents anteriorment 
exposats. 
 
 
SEGON. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL PER 
AL 2014 I LA PLANTILLA DE PERSONAL A DATA 1 DE GENE R DE 2014. 
 
Pren la paraula el senyor Lluís Bisbal i Pujol, regidor de Gestió Econòmica. 
Llegeix el següent escrit: 
 
“El pressupost de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per a l’exercici 2014 és de 

7.306.244,77 euros. La xifra suposa un increment d’un 2,13% respecte al Pressupost de l’any 

2013 (7.154.147,57), i un decrement d’un 18,55% respecte al Pressupost de l’any 2007 

(8.969.788). Un pressupost marcat pel rigor, l’austeritat, i la contenció de la despesa no 

prioritària, la inversió és de 506.503.08 euros, la qual cosa suposa un  increment d’un 10,74% 

respecte al pressupost del 2013  (457.461,44). L’IPC del any 2013 és preveu en el 0%. L’IVA s’ha 

incrementat el 1 de Setembre 2012, en general del 18, al 21%, servei recollida escombraries, 

menjador social i restaurants del 8 al 10%, cultura i plantes jardineria del 8 al 21%. 

 

L’increment del Pressupost de 2014 és de 152.097,12 euros i es degut a despeses, pla de 

autoprotecció d’incendis forestals (cada dos anys) 61.394,06 euros, servei manteniment 

enllumenat públic 60.500 euros i més inversions 49.131,64 euros, sense aquestes despeses hi 

hauria un decrement del  0,26%. 

 

L’actual situació de crisi econòmica ha provocat una davallada important dels ingressos 

vinculats a l’activitat immobiliària, el descens de les transferències d’altres administracions. Un 

deteriorament del mercat de treball amb un increment espectacular dels usuaris del Servei de 

Benestar Social i del Servei d’Ocupació, passant dels 15.500 euros pressupostats al 2007 als 

45.000 euros del pressupost 2014 (45.000) (45.000). 

  

DESPESES CORRENTS 
 

Capítol I (Despeses de personal): 3.272.531,19 euros, decrement d’un 1,61%, respecte al 

pressupost inicial de 2013 (3.343.012,74 euros). 

 

No s’ha previst cap increment en el total de les retribucions, tal com preveu el “Real decreto 

ley 20/2012 de 30/12/11”, (no afecta a la policia). 

 

Capítol II (Despeses en béns corrents i serveis): 2.865.489,99 euros, increment d’un 7,05% + 

188.681,11 euros respecte al pressupost inicial de 2013 (2.676.808,88 euros). 

 

Servei recollida escombraries 384.000 euros (384.000), servei neteja immobles 247.200 euros 

(247.200), energia elèctrica 245.000 euros (250.000), serveis de recaptació a favor de l’entitat 

140.000 euros (140.000),  conservació vies i espais públics 120.000 euros 125.000), servei 
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transport urbà 140.000 euros (120.000),  quotes servei telefònic 30.000 euros (55.000), 

organització festes majors i actes populars 85.000 euros (80.000), combustibles i carburants 

30.000 euros (40.000), gas 34.000 euros (28.000), aigua 15.000 euros (30.000), lloguer pastilla 

carrer de la pau ADIF 6700 euros, actes commemoració 300 anys 1714 5000 euros, drets 

d’autor SGAE 10.000 euros, Consell Comarcal, fiscalització comptes SOREA 7000 euros,  pla de 

autoprotecció d’incendis forestals  urbanitzacions 61.394,06 euros, servei manteniment 

enllumenat públic 60.500 euros (increment 2.5%). 

 

Capítol III (Despenses financeres): 22.200 euros, decrement d’un 40,32%, respecte al 

pressupost inicial de 2013 (37.200 euros). 

 

En concepte d’interessos dels préstecs concertats amb les diferents entitats financeres. 

 

Capítol IV (Transferències corrents): 332.647,05 euros, decrement d’un 0,07 %, respecte al 

pressupost inicial de 2013 (332.881,05 euros). 

 

Aportacions consorci tractament residus urbans 90.000 euros (94.000), aportacions consorci 

tractament residus FORM 70.577 euros, (67.000) atencions benefiques i assistencials 45.000 

euros, (=), manteniment subvencions a les entitats (disminució del 5% l’any 2013),  

 

Capítol VII (Transferències de Capital): 0 euros, decrement d’un 100%, respecte al pressupost 

inicial de 2012 (40.511,11 euros).  

 

Ajuntament Sant Andreu de Llavaneres, aportació deixalleria mancomunada, la inversió estava 

prevista en 3 anys (2010, 2011 i 2012) i per tant, aquest és l’últim any que es pressuposta 

aquesta actuació. 

 

Capítol IX (Passius financers): 306.783,46 euros, mateix pressupost que el 2013. 

 

Amortització de Capital. 

 

Durant l’any 2013 no s’ha demanat cap crèdit. L’últim crèdit demanat va ser el 2009 per 

140.845,83 euros. L’any 2007 es va demanar un crèdit al BBVA per aproximadament 1.000.000 

euros. 

 

Està previst demana 175.000 euros en crèdits l’any 2014, sense interessos. 

 

Es continuen amortitzant els crèdits demanats. 

 

 

I N G R E S S O S 
 
IMPOSTOS DIRECTES (CAPITOL I) 
 
Els impostos directes: 3.458.058,49 euros han registrat un increment d’un 3,37%, respecte al 

pressupost inicial de 2012 (3.345.320,32 euros).  
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IBI 2009 2.411.100,70 euros  

IBI 2010 2.423.038,49 euros + 0,50% 

IBI 2011 2.430.000,00 euros + 0,29% 

IBI 2012 2.605.804,25 euros + 7,23% (+175.804,25 euros, 76000 euros, degut al increment del 

IPC, 3,1%, el resto per l’increment del IBI per els anys 2012 i 2013).     

IBI 2013 2.644.593,32 euros +1,49% 

IBI 2014 2.687.058,49 euros +1,61% 

 

Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica 81.000 euros + 72.3% (47.000). 

 

Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 200.000 euros +7,23% 

(186.500) 

 

IMPOSTOS INDIRECTES (CAPITOL II) 
 
Els impostos indirectes: 80.000 euros han registrat un decrement d’un 33,33%, respecte al 

pressupost inicial de 2013 (120.000 euros).El cobrament de l’any 2012 a sigut de 208.320.10 

euros (Sorli 127.820 euros). El cobrament de l’any 2011 a sigut de 237.051,21 euros. 

 

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 

 

TAXES I ALTRES INGRESSOS (CAPITOL III) 
 
Les taxes i altres ingressos: 1.729.106 euros han registrat un increment d’un 2,71%, respecte al 

pressupost inicial de 2013 ( 1.683.412 euros). 

 

Servei de recollida d’escombraries 600.000 euros (595.000), Servei escola bressol 153.000 

euros (130.000), Quotes escola municipal de musica 72.000 euros (80.000), taxa aparcament 

regulat 150.000 euros (150.000), instal·lació establiments eventuals desmuntables 90.000 

euros, (90.000), el cobrament de l’any 2011 a sigut de 91.803,26), autoprotecció d’incendis 

forestals (58.000 euros) (-0,73%). 

 

TRANSFERENCIES CORRENTS (CAPITOL IV) 
 
Les transferències corrents (Participació en els tributs de l’Estat, subvencions: 1.627.386,47 

euros han registrat un increment d’un 9,59%, respecte al pressupost inicial de 2013 

(1.484.909,68 euros) 

 

INGRESSOS PATRIMONIALS (CAPITOL V) 
 
Els ingressos patrimonials: 74.100 euros han registrat un decrement d’un 4,36%, respecte al 

pressupost inicial de 2013 (77.475 euros). 

Es preveu un decrement en la previsió de la partida de la concessió administrativa del servei 

d’aigua 20.000, (30.000 euros,  2013), (28.000 - 2012), (40.000- 2011). 

 

TRANSFERENCIES DE CAPITAL (CAPITOL VII)  
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Les transferències de capital (subvencions d’inversions): 162.593,81 euros han registrat un 

decrement d’un 28,96%, respecte al pressupost inicial de 2013 (228.876,44 euros). 

 
ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS (CAPITOL VI) 
 
Venda finca de Can Delàs: 528.988 euros. Venda previst 28/12/12. 

 

RECURSOS PROPIS: 168.999,27 euros, provinents de la diferencia entre els ingressos corrents i 

les depeses corrents, que es gastaran en  inversions. 

 

DESPESES DE CAPITAL (CAPITOL VI) 
 
Les inversions inicials del pressupost de 2014 son de 506.593,08 euros, han registrat un 

increment d’un 10,74 respecte al pressupost inicial de 2013 (457.461,44 euros) i  es poden 

dividir en: 

 

- Petites inversions necessàries pel bon funcionament dels serveis que presta l’Ajuntament de 

Sant Vicenç en tots els àmbits: adquisició de mobiliari urbà per parcs i platges, adequació i 

manteniment de centres escolars i consultoris mèdics, adquisició de maquinaria. eines, etc. 

- Adequació de l’enllumenat públic i les voreres de Montaltpark: 137.593.81 euros. (subvenció 

100% xarxa Diputació). 

- Adquisició vehicles brigada:  45.000 euros. 

- Obres nova urbanització vies publiques: 20.000 euros. 

- Adquisició marquesines i mobiliari: 25.000 euros (subvenció AMTU) 

- Adquisició mobiliari urbà per parcs públics : 30.000 euros. 

- Adquisició expenedors zona blava: 25.000 euros.” 

 

El senyor Jordi Castaños Plana, regidor de 9Sv, pren la paraula per agrair 
l’atenció donada pel regidor Lluís Bisbal en referència al Pressupost i vol fer un 
prec, que quan es facin comparatives es facin entre l’estimació de tancament 
de l’exercici corrent i el pressupost de l’exercici vinent, perquè ajudaria a 
entendre les diferències, que ara no es poden explicar.  
 
El senyor Bisbal hi està d’acord i ho estudiarà. És una tasca administrativa i 
s’ha de fer. Des de Secretaria es respon que ja està fet i es farà així si així 
s’acorda.  
 
També pregunta per l’increment de la dotació de la Policia. 
 
El senyor Bisbal li contesta que és la dotació d’un policia que està de baixa i 
l’ha de pagar l’Ajuntament i s’ha de cobrir amb un altre agent. 
 
El senyor alcalde manifesta que hi ha un error i no apareix a agents de la 
policia vacants, només n’hi ha d’haver un. Així es reflectirà a l’acta. 
 
El senyor Castaños pregunta per la regulació de trànsit i circulació. Es passa de 
30.000 a 50.000 euros. 
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El senyor Clofent, regidor de Mobilitat, respon que es tracta de despeses 
extraordinàries per adaptar la nova regulació dels guals i la seva pintura pel 
municipi.  
 
El senyor Castaños diu que torna a aparèixer la munició per la policia, com 
altres anys.  
 
El senyor Clofent li respon que no és la compra de bales, és formació i 
pràctiques obligatòries. S’acorda canviar la descripció per al pressupost de 
2015 (material i equip policial). 
 
També pregunta el senyor Jordi Castaños sobre l’increment dels càrrecs 
electes. 
 
El senyor Bisbal respon que es tracta del 50% del sou de l’Alcalde i la resta és 
el senyor Clofent. S’ha considerat pertinent pressupostar el 100% del sou de 
l’alcalde, és una previsió. 
 
El senyor Castaños no veu la diferència entre l’any passat i aquest. 
 
El senyor alcalde afirma que en realitat s’ha de consignar el 100%, si per 
qualsevol raó es decideix alguna modificació, s’ha de consignar. Si no es gasta, 
es farà una modificació de crèdit per destinar-lo a una altra partida, com pot ser 
la d’emprar personal. 
 
El senyor Castaños no entén el canvi de criteri perquè calgui consignar aquesta 
quantitat. 
 
El senyor alcalde respon que s’ha de provisionar per evitar modificacions de 
crèdits a mig any. 
 
El senyor Jaume Arcos, portaveu de 9SV, creu que cada partida ha de 
consignar el que realment es preveu gastar. Pregunta si és una obligació legal 
la consignació del 100% del sou de l’alcalde al senyor Secretari. Aquest li 
respon que si és el cas que es preveu una dedicació del 100% a l’Ajuntament 
sí. Conclou el senyor Arcos dient que, per tant, es tracta d’una decisió política, 
comprometent-se a què, si variessin les condicions de jornada del senyor 
alcalde, el grup de 9SV votaria a favor d’una modificació de crèdit. Si realment 
es té la intenció d’invertir aquests diners en altres partides, demana que es faci 
directament. 
 
El senyor alcalde replica que la postura de l’Equip de Govern és clara. 
 
Pregunta el senyor Castaños sobre la variació de l’import de les retribucions del 
personal laboral eventual i fix, si respon a altes i baixes. 
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El senyor Bisbal respon que es tracta del traspàs d’un treballador com a 
eventual per passar-lo a fix. 
 
El senyor Castaños pregunta en relació a la conservació d’edificis diversos, es 
passa de 30.000 a 22.000, si es preveu un estalvi. 
 
El senyor Bisbal li respon que en virtut del que s’ha gastat realment l’any 2013 
s’ha ajustat la partida del 2014. 
 
El senyor Jordi Castaños assenyala que respecte l’equipament informàtic, 
passa a l’inrevés i s’augmenta.  
 
El senyor Bisbal afirma que es tracta del manteniment dels programes nous 
adquirits a l’empresa ABSIS. 
 
El senyor Jordi Castaños continua preguntant per la partida anomenada Taxes, 
sancions i inclassificables, que passa de 5.000 a 30.000 euros. 
 
El regidor de Gestió Econòmica li contesta que e`s tracta del cànon de Costes 
que puja uns 28.000 euros. 
 
El senyor Castaños agraeix que la partida de telefonia s’hagi ajustat a la baixa. 
També pregunta sobre els honoraris de diversos professionals, que s’ha reduït 
de 17.000 a 10.000 euros. 
 
El senyor Bisbal explica que es preveu un decrement de la partida ja que hi 
figuraven els honoraris de defensa dels contenciosos del POUM. 
 
El senyor Jordi Castaños demana on aniran els expenedors de la Zona Blava.  
 
El senyor Amadeu Clofent, regidor de Mobilitat, respon que als carrers 
adjacents al nou equipament del SORLI, és un projecte per a definir. 
 
El senyor Jaume Arcos manifesta que hi ha coses al Pressupost que al seu 
grup li agraden, com el manteniment de les subvencions a les entitats i la 
partida de Serveis Socials, la disminució de la despesa de l’aigua i telefonia i 
l’augment de la partida de participació ciutadana, així com la disminució de la 
partida de protocol i combustibles. Veuen que és un pressupost equilibrat, però 
demana que es modifiqui la consignació del 100% del sou de l’alcalde. Si fos 
així, hi votarien a favor. 
 
L’alcalde replica dient que el pressupost és una previsió política i la fa l’Equip 
de Govern, ha mantingut les subvencions no perquè ho hagi dit 9SV, sinó 
perquè el Govern creu que s’han de mantenir. 
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La senyora Glòria Aymerich Gázquez, regidora del PP, vol demanar la partida 
que es va arrossegant d’anys anteriors de saldos de dubtós cobrament, que 
com es tancaria el 2013 i si es preveu un augment o es pot recuperar alguna 
cosa. 
 
El senyor Bisbal li respon que això pertany al Romanent de Tresoreria del 
2012, que va ser de 1.645.000 euros, quan es fa aquest treball, els saldos de 
dubtós cobrament es preveu posar una quantitat important perquè sigui més 
clar el Romanent de Tresoreria per a despeses generals, però això no vol dir 
que es cobrin. 
 
El senyor Pere Orts Cubillo, regidor d’Esquerra, manifesta que és un 
pressupost continuista i que per tal d’estudiar-lo s’ha d’entrar molt al detall. 
Creu que hi ha improvisacions, hi ha partides que es posen per si de cas i això 
obliga a demanar un crèdit de 175.000 euros. És preferible ajustar més el 
pressupost ara i després fer les modificacions que siguin necessàries. S’ha de 
ser més curós. Troba a faltar una política coherent en la política de parcs, 
s’augmenta la partida de conservació i per altra banda se’n fan de nous. Hi ha 
moltes zones i les noves s’han de justificar molt bé, cada vegada se n’hauran 
de mantenir més i es carregarà més la Brigada Municipal. El pressupost en el 
fons és una declaració de principis, políticament s’està dient el que es farà. 
Respecte les inversions, uns 500.000 euros i les principals són adquisició de 
parquímetres i l’obra de voreres i enllumenat de Montalpark. En referència a 
aquest, es troba a faltar un anàlisi rigorós del que es pretén fer a aquesta zona i 
no és clar, a més a més, els preus unitaris del projecte són molt elevats, es 
poden trobar per Internet molt més barats. Per tots aquests motius, entén que 
s’està improvisant massa i per això no donarà recolzament al Pressupost. 
 
El senyor alcalde explica que es tracta d’un Pressupost auster, real, continuista 
i estable. El Govern no improvisa. S’ha fet un esforç i per segona vegada en 
aquesta legislatura s’aproven abans de final d’any.  Respecte el contingut, s’ha 
de fer esment que el Fons de Cooperació Local ha baixat entre un 10 i un 15%, 
si bé és cert que la participació en els tributs de l’Estat ha augmentat un 3,5%. 
També han disminuït les subvencions a les escoles bressols i porten 
arrossegant una pujada de l’IVA que ha encarit tots els serveis. Les 
subvencions a les escoles de música s’han acabat. Tot això ho comenta perquè 
hi ha hagut un estudi molt acurat del Pressupost. Quan es comenta que s’ha 
previst un crèdit per a inversions, s’ha de veure el que passarà, s’ha de veure 
què passa amb el Romanent Líquid de Tresoreria de l’any anterior. Aquesta és 
una previsió d’un crèdit de la Diputació a interès zero, però no se sap si es 
demanarà. El  nivell d’endeutament d’aquest municipi és d’un 0,29, dels més 
baixos del Maresme. A Serveis Socials es destinen 45.000 euros, però quasi 
cap municipi destina el cost personal i humà que té aquest Ajuntament. 
Referent a l’obra de Montaltpark, hi una un projecte molt estudiat i per rebre els 
137.000 que ha destinat la Diputació com a subvenció, ha calgut fer una 
memòria valorada molt detallada, una altra cosa és que al seu grup no li agradi 
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perquè aquest projecte no revitalitzi la zona. L’argument que no poden votar a 
favor del pressupost de 2014 perquè l’Alcalde es consigna el 100% del seu 
sou, és molt pobre. El que voldria és destinar aquesta meitat del sou a donar 
treball a la gent i es compromet a què, si no hi ha un altre canvi, el destinarà a 
gent aturada, ara bé les notícies que hi ha actualment no ajuden. 
 
El senyor Jordi Castaños manifesta que encara ho entén menys, ja que 
l’argument que ha donat abans era per no fer una modificació de crèdit i ara sí 
que vol fer-la. És pot destinar directament els diners en aquesta partida. 
 
El senyor alcalde respon que no és el mateix. 
 
El senyor Jaume Arcos agafa la proposta i manifesta que 9SV votarà a favor si 
aquesta partida la posa a promoció de l’ocupació o a benestar social. 
 
El senyor alcalde reitera que no és el mateix.  
 
Finalment, s’acorda, per majoria absoluta, amb el vot a favor de CIU (6) , 
PSC (1) i PP (1) i el vot en contra de 9SV (4) i Es querra (1): 
 
Primer .- Aprovar inicialment el pressupost general de l'ajuntament per a 
l'exercici 2014, conjuntament amb la plantilla del personal, les bases d'execució 
i tots els altres documents que l'acompanyen, d'acord amb el resum següent: 
 
 

RESUM  DEL PRESSUPOST 

Econ. Descripció Pressupost 
2014 

CAPITOL I IMPOSTOS DIRECTES 3.458.058,49 

CAPITOL II IMPOSTOS INDIRECTES 80.000,00 

CAPITOL III TAXES I ALTRES INGRESSOS 1.729.106,00 

CAPITOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.627.386,47 

CAPITOL V INGRESSOS PATRIMONIALS 74.100,00 

CAPITOL VI ALIENACIO D'INVERSIONS REALS   

CAPITOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 162.593,81 

CAPITOL VIII ACTIUS FINANCERS 0,00 

CAPITOL IX PASSIUS FINANCERS 175.000,00 

 

TOTAL 7.306.244,77 

DESPESES 
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Econ. Descripció Propostes 

CAPITOL I DESPESES DE PERSONAL 3.272.531,19 

CAPITOL II 
DESPESES EN BÉNS CORRENTS I 
SERVEIS 

2.865.489,99 
 

CAPITOL III DESPESES FINANCERES 22.200,00 

CAPITOL IV TRANSFERENCIES CORRENTS 332.647,05 

CAPITOL VI INVERSIONS REALS 506.593,08 

CAPITOL VII TRANSFERENCIES DE CAPITAL 0,00 

CAPITOL XIX PASIUS FINANCERS 306.783,46 

 

TOTAL 7.306.244,77 
 

 
Segon .- Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els 
llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual, 
següent: 
 

 

PLANTILLA DE PERSONAL  A 1 DE GENER DE 2014  

A) PERSONAL FUNCIONARI            

Funcionaris d’habilitació estatal Grup 
PLACES EN 
PROPIETAT VACANTS 

VACANTS 

OCUPADES 

INTERINAMENT 

total 

places 

PLACES A 

EXTINGIR 

Secretari/ària Interventor/a  A1 0 1 0 1 0 

Secretari/ària Interventor/a  A2  1 0  0 1 1 

Escala d’administració general             

     Subescala Tècnica (TAG) A1 0 2 0 2 0 

     Subescala de gestió  A2  2 0 0 2 1 

     Subescala administrativa C1  7 0 0 7 0 

     Subescala auxiliar  C2 2 3 3 5 0 

     Subescala subalterna AP  0 1  1 1 0 

Escala d’administració especial             

     Subescala tècnica             

Tècnic Superior  Enginyeria A1 0 1 0 1 0 

Tècnic Superior Arquitectura A1 0 1 0 1 0 

Tècnic mig Arquitectura A2  0 1 0 1 0 
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Cinquè .-Obrir un període d'informació pública de 15 dies hàbils, amb la inserció 
d'un edicte en el BOP de Barcelona i en el tauler d'anuncis de l'ajuntament, per 
tal que qualsevol persona interessada pugui presentar reclamacions.  

Sisè .-Disposar que l'aprovació inicial s'entendrà elevada a definitiva, sense 
necessitat d'un nou acord exprés, en el cas que durant el període d'informació 

      Aux. Tècnic/a Inspec. i manteniment C2  0 1 0 1 0 

      Oficial Tècnic/a Informàtic  C1 1  0 0 1 0 

     Subescala de serveis especials             

      Caporal C2  2 0 0 2 0 

      Agent Policia Local  C2 12 1 0 13 0 

      Agents en pràctiques  C2 0 1  1 2 0 

 
 
 
       

 Grup 
PLACES EN 
PROPIETAT VACANTS 

VACANTS 

OCUPADES 

INTERINAMENT 

total 

places 

PLACES A 

EXTINGIR 

B) PERSONAL LABORAL              

          Tècnic/a Superior Enginyeria A1 0 1 1 1 1 

          Professor/a (escola de música) A2  0 10 7 10 0 

          Tècnic/a mitjà Treballador/a social A2  0 1 1 1 0 

          Tècnic/a mitjà Educador/a social A2  1 0 0 1 0 

          Tècnic/a mitjà Escola Bressol A2  1 0 0 1 0 

          Tècnic/a mitjà Esports A2  1 0 0 1 0 

          Tècnic/a mitjà Biblioteca A2  0 1 1 1 0 

          Tècnic/a mitjà Inserció laboral A2 0 1  1 1 0 

          Tècnic/a Educació Infantil C1  4 3 3 7 0 

          Monitor/a activitat extraescolar C1  0 3 2 3 0 

          Treballador/a familiar  C2  0 2 2 2 0 

          Aux. Administratiu/va  C2  0 7 6 7 0 

          Aux. Tècnic/a Inspec i manteniment C2  0 1 1 1 1 

          Aux. Tècnic/a cultura  C2  0 1 1 1 0 

          Oficial Encarregat C2 1 0 0 1 0 

          Oficial 1a.  C2  1 1 1 2 0 

          Oficial 2a.  C2  0 3 3 3 0 

          Operari/ària  C2  1 8 8 9 0 

          Agent Civic        AP 0 1 0 1 0 

          Peó  AP  0 2 2 2 0 

          Conserge        AP 0 4 4 4 0 
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pública no es presentin reclamacions, es donarà publicitat al pressupost i a la 
plantilla en la forma prevista per la llei i s'enviarà una còpia certificada dels 
documents aprovats a la Generalitat de Catalunya i a l'administració de l'estat. 

Setè.-Facultar expressament i tant àmpliament com en dret sigui necessari, el 
Sr. Alcalde perquè formalitzi en nom de l'ajuntament qualsevol document que 
sigui necessari en relació a l'efectivitat d'aquest acord. 

Vuitè .- Remetre còpia a l’Administració de l’Estat, així com també a Direcció 
General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 

 
 
TERCER. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’AGENDA DE PARTICI PACIÓ 
DE L’ANY 2014. 
 
Des de la Regidoria de Participació Ciutadana es proposa l’aprovació de 
l’Agenda de Participació per a l’any 2014. El senyor Amadeu Clofent Rosique, 
regidor de Participació Ciutadana, pren la paraula per exposar l’assumpte.  
 
S’aprova, per unanimitat, l’Agenda de Participació per al 2014, que es 
transcriu tot seguit: 
 

L’AGENDA DE PARTICIPACIÓ 
 

 

 

Què és l’agenda de participació? 

L’agenda participativa és un recull dels temes sobre els quals es preveu 

dur a terme algun tipus de procés de participació a Sant Vicenç de 

Montalt.  

 

Què s’hi inclou? 

En  aquesta agenda s’hi inclou la definició i temporalització dels processos 

participatius que es volen dur a terme durant l’any al nostre poble, 

esdevenint un clar instrument de planificació, per evitar la improvisació. 

 

Quina utilitat te? 

Permet una major coordinació i planificació a l’Ajuntament, tant a nivell 

polític com tècnic. Però sobretot permet que el conjunt de la ciutadania 
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conegui amb antelació aquells aspectes en els quals se’ls demanarà la seva 

opinió, de forma que es puguin informar, i si ho creuen pertinent, generar 

els espais de reflexió previs (principalment en el cas de les entitats). 

 

Quan s’aprova? 

L’agenda s’aprovarà cada any, coincidint amb l’aprovació del pressupost 

municipal. Prèviament, s’aprofitarà l’Audiència Pública de Pressupostos 

per presentar-la a la ciutadania.  

 

Es podrà modificar? 

Aquest agenda es podrà modificar, si es considera oportú, en funció de la 

incorporació de noves necessitats participatives. 

 

 

L’AGENDA DE PARTICIPACIÓ 2014 
  

 

 

Quines actuacions hi ha previstes dins l’agenda de participació del 2014? 

 

 

1. Adhesió i posada en marxa de l’eina participativa CONSENSUS 

 

2. Aprovació del Pla Local de Joventut 

 

3. Aprovació del reglament d’ús de la Biblioteca Municipal La Muntala. 

 

4. Procés de participació en el pressupost. Pressupost participatiu. 

 

5. Continuïtat dels diferents grups de treball constituïts en el marc del 

Consell de Vila:  

� “Agermanament”  
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� “Recuperació del Camí del Montalt”. 

� “Commemoració del 300 aniversari dels fets del 1714”. 

 

6. Continuïtat del procés del Parc dels Germans Gabrielistes (iniciat al 

2013). 

 

 

AGENDA DE PARTICIPACIÓ 2014 

 

ACTUACIÓ  1: ADHESIÓ I POSADA EN MARXA DE L’EINA CONSENSUS 

PERIODE:  2014 

METODOLOGIA:  

1. Primerament, es formalitzarà l’adhesió al projecte 

CONSENSUS: sol·licitud d’adhesió i signatura del conveni 

(condicions generals i condicions particulars d’ús). 

 

2. Determinació de les funcionalitats que se li vulgui 

atorgar. 

 

3. Personalització del web en funció de les necessitats de 

participació i les funcionalitats. 

 

4. Elaboració d’una primera proposta.  

 

5. Convocatòria de la Comissió informativa de Participació 

Ciutadana per presentar la proposta i consensuar-la. 

 

6. Presentació de l’eina CONSENSUS al Consell de Vila 

 

7. Es procedirà a la seva aprovació al Ple,  

  

8. Es traslladarà l’acord de Ple  als membres del Consell de 

Vila i a la Comissió Informativa 
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9. Difusió de la nova eina participativa mitjançant els canals 

municipals habituals 
 

AGENTS IMPLICATS: 

� Equip de govern  

� Regidoria de Participació Ciutadana 

� Regidoria de Comunicació 

� Comissió Informativa de Participació Ciutadana 

� Consell de Vila 

� Consorci Localret 

 

 

 

AGENDA DE PARTICIPACIÓ 2014 
 

ACTUACIÓ 2:  APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT   

PERIODE:  primer semestre del 2014 

METODOLOGIA:  

1. Des de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament 

s’elaborarà una proposta inicial del que serà el Pla Local 

de Joventut (2014-2017). 

 

2. Es convocarà Comissió informativa de Participació 

Ciutadana per presentar la proposta  i debatre’l.  

 

3. Aprovació pel Ple del Reglament del Pla Local de 

Joventut.  

 

4. Es traslladarà l’acord de Ple al Consell de Vila i a la 

Comissió Informativa de Participació Ciutadana  

 

5. Difusió del Pla Local de Joventut (2014-2017) mitjançant 

els canals municipals habituals 

 

AGENTS IMPLICATS: 
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� Equip de govern  

� Regidoria de Joventut 

� Regidoria de Participació Ciutadana 

� Comissió Informativa de Participació Ciutadana 

� Consell de Vila 

 

 

AGENDA DE PARTICIPACIÓ 2014 
 

ACTUACIÓ 3: APROVACIÓ DEL REGLAMENT D’ÚS DE LA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL LA MUNTALA. 

PERIODE:  2014 

METODOLOGIA:  

1. La Regidoria d’Ensenyament, a petició de la direcció de la 

Biblioteca i d’acord el marc normatiu, elaborarà un 

esborrany del Reglament d’ús de la Biblioteca Municipal 

La Muntala de Sant Vicenç de Montalt 

 

2. Es convocarà Comissió informativa de Participació 

Ciutadana per presentar l’esborrany del reglament i 

debatre’l. 

 

3. Aprovació pel Ple del Reglament del d’ús de la Biblioteca 

Municipal La Muntala de Sant Vicenç de Montalt. 

 

4. Es traslladarà l’acord de Ple al Consell de Vila, a la 

Comissió Informativa de Participació Ciutadana i la 

Biblioteca. 

 

5. Difusió del Reglament d’ús de la Biblioteca Municipal La 

Muntala de Sant Vicenç de Montalt mitjançant els canals 

municipals habituals 

 

AGENTS IMPLICATS: 

� Equip de govern  
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� Regidoria d’Ensenyament 

� Biblioteca Municipal La Muntala 

� Regidoria de Participació Ciutadana 

� Comissió Informativa de Participació Ciutadana 

� Consell de Vila 

 

 
 

AGENDA DE PARTICIPACIÓ 2014 

 
ACTUACIÓ 4:  PROCÉS DE PARTICIPACIÓ DEL PRESSUPOST.  

   PRESSUPOST  PARTICIPATIU. 

PERIODE:  segon semestre del 2014 

METODOLOGIA:  

1. L’equip de govern elaborarà una proposta de projecte en 

el que es concretarà l’import de la partida que es 

destinarà, l’abast i límits del procés participatiu, així com 

la metodologia a seguir. 

 

2. Es convocarà a la Comissió informativa de Participació 

Ciutadana per presentar el projecte i consensuar-lo.  

 

3. Es reunirà al Consell de Vila per presentar el projecte. 

 

4. Es durà a terme el procés participatiu, el qual s’obrirà a la 

ciutadania i tindrà tres fases ben determinades: 

a) Fase de presentació del procés. 

b) Fase d’execució: recollida de propostes, valoració, 

votació, recollida de dades i tancament. 

c) Valoració i retorn a la ciutadania. 

  

5. Es procedirà a l’aprovació del resultat del procés pel Ple. 
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6. Es traslladarà l’acord de Ple als membres del Consell de 

Vila i a la Comissió Informativa de Participació. 

 

AGENTS IMPLICATS: 

� Equip de govern  

� Regidories diverses de l’Ajuntament  

� Regidoria de Participació Ciutadana 

� Comissió Informativa de Participació Ciutadana 

� Consell de Vila 

� Ciutadania 

 
 
 
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 

 

 


