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ACTA DE LA SESSIÓ PLE2014/11 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 
SANT VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1a. CONVOCATÒRIA EL 30 
D’OCTUBRE DE 2014 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2014/11 
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 30 d’octubre de 2014 
Horari: de 20:00 a 21:55 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) 
- Sr   MARIA LLUÏSA GRIMAL I COLOMÉ  (CIU) 
- Sr   ENRIC MIRALLES TORRES  (CIU) 
- Sr   ROBERT SUBIRON I OLMOS  (CIU) 
- Sr   GEMMA DURAN FRANCH  (CIU) 
- Sr   JAUME ARCOS VINYALS  (9SV) 
- Sr   ANTONI JOSE I CASAS  (9SV) 
- Sr   JORDI CASTAÑOS I PLANA  (9SV) 
- Sr   MARIA VILLALTA I MORRO  (9SV) 
- Sr   JAVIER SANDOVAL CARRILLO  (PSC) 
- Sr   PERE ORTS I CUBILLO  (ESQUERRA+ENTESA+AM) 
- Sr   GLÒRIA AYMERICH GAZQUEZ  (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: 
 
PRIMER. ACTES PENDENTS D'APROVAR 

PLE2014/10 ORDINÀRIA 25/09/2014 

SEGON. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI 

TERCER. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA D'APROVACIÓ 
DE LES LÍNIES FONAMENTALS DELS PRESSUPOSTOS PER AL 2015 

QUART. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 
PER AL 2015 
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CINQUÈ. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D'ORDENANCES GENERALS PER 
AL 2015 

SISÈ. PROPOSTA D’AMPLIACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA MITJANÇANT L'ORGANISME DE GESTIÓ 
TRIBUTÀRIA 

SETÈ. PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI 
DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA, TOT FENT EXTENSIVA 
AQUESTA ADHESIÓ A LA COMUNITAT VEÏNAL PER TAL DE 
PARTICIPAR-NE I PROGRAMAR-NE ACTES 

VUITÈ. PRECS I PREGUNTES 
 
 
PRIMER. ACTES PENDENTS D'APROVAR 

PLE2014/10 ORDINÀRIA 25/09/2014 

El senyor Alcalde pregunta als assistents si tenen alguna objecció a l’acta de la 
sessió ordinària de 25 de setembre de 2014. 
 
Els assistents acorden, per unanimitat, l’aprovació de l’acta esmentada. 
 
 
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. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA D'APROVACIÓ 
DE LES LÍNIES FONAMENTALS DELS PRESSUPOSTOS PER AL 2015 

Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA D'HISENDA 
Expedient:  2014/948 59 PRESS  
Contingut: Aprovar les línees fonamentals dels Pressupostos per a l’exercici  de 
2015.  
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El senyor Alcalde ha aprovat en data 1 d’octubre de 2014 el Decret que tot 
seguit es transcriu: 
 
DECRET NÚM. 828 
 
Identificació de l’expedient :  
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA D'HISENDA 
Expedient:  2014/948 59 PRESS  
Contingut: Aprovar les línees fonamentals dels Pressupostos per a l’exercici  de 
2015.  
 
L’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d'Abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
estableix al seu article 15 l’obligació dels Ajuntaments de remetre informació 
sobre les línees fonamentals dels Pressupostos per a l’exercici següent, també 
recollit a l’article 27,2 de l’esmentada Llei Orgànica,  que haurà de contenir tota 
la informació necessària conforme a la normativa europea. 
 
Elaborat per l’Alcaldia l’esmentat document, assistit per Secretaria-Intervenció, 
procedeix la seva aprovació. 
 
La remissió, conforme a l’article 5 de l’orde HAP/2015/2012, haurà d’efectuar-
se pels mitjans electrònics i firma electrònica mitjançant el sistema que el 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques  habiliti a tal efecte. 
 
En base a tot l’esmentat, 
 
RESOLC 
 
PRIMER. Aprovar les línees fonamentals dels Pressupostos per a l’exercici  de 
2015.  
 
SEGON. Remetre les línees fonamentals dels Pressupostos per a l’exercici  de 
2015 de l'Ajuntament, al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques pels 
mitjans telemàtics habilitats a aquest efecte.  
 
TERCER: .  Donar compte al Ple de la Corporació en la propera sessió que se 
celebri.  
 
Sant Vicenç de Montalt, 1 d'octubre de 2014 
 
L’Alcalde,      Davant meu, 
       El Secretari Interventor 
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F.2.1.1 Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Ingresos (en euros). 

Estimación Derechos reconocidos netos. 

INGRESOS 
AÑO 2014
(EN EUROS) 

% TASA

VARIACIÓN

2015/2014

AÑO 2015 
(EN EUROS) 

SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS 

PROYECCIONES/ADOPCIÓN DE LA MEDIDA 

Ingresos corrientes 7.202.357,00 0,00 7.202.357,00  

Derivados de evolucion tendencial (no 
afectados por modificaciones politicas) 

7.202.357,00 0,00 7.202.357,00  

Derivados de modificaciones de políticas 
(*) 

0,00 0,00 0,00  
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Medida 1: Subidas tributarias, supresión de 
exenciones y bonificaciones voluntarias 

0,00 0,00 0,00         

Medida 2: Potenciar la inspección tributaria 
para descubrir hechos imponibles no 
gravados 

0,00 0,00 0,00        0,00 

Medida 3: Correcta financiación de tasas y 
precios públicos (detallado más adelante) 

0,00 0,00 0,00        0,00 

Medida 4: Otras medidas por el lado de los 
ingresos 

0,00 0,00 0,00        0,00 

Ingresos de capital 705.626,00 -78,74 150.000,00  
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Derivados de evolucion tendencial (no 
afectados por modificaciones politicas) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Derivados de modificaciones de políticas (*) 705.626,00 -78,74 150.000,00  

Ingresos no financieros 7.907.983,00 -7,03 7.352.357,00  

Derivados de evolucion tendencial (no 
afectados por modificaciones politicas) 

7.202.357,00 0,00 7.202.357,00  

Derivados de modificaciones de políticas (*) 705.626,00 -78,74 150.000,00  
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Ingresos financieros 306.714,00 -51,09 150.000,00  

Derivados de evolucion tendencial (no 
afectados por modificaciones politicas) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Derivados de modificaciones de políticas (*) 306.714,00 -51,09 150.000,00  

Ingresos totales 8.214.697,00 -8,67 7.502.357,00  

Derivados de evolucion tendencial (no 
afectados por modificaciones politicas) 

7.202.357,00 0,00 7.202.357,00  
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Derivados de modificaciones de políticas (*) 1.012.340,00 -70,37 300.000,00  

(*) Únicamente cuantificar el impacto cuando exista variación (+ ó -) respecto al año anterior. 
 
 
 
Estimación Derechos reconocidos netos. 

A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES 
AÑO 2014
(EN EUROS) 

% TASA

VARIACIÓN

2015/2014

AÑO 2015
(EN EUROS) 

SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS 

PROYECCIONES 

Capítulo1 y 2: Impuestos directos e indirectos 3.767.352,00 -5,75 3.550.900,00  

Impuesto sobre Bienes Inmuebles 2.702.747,000,64 2.720.000,00  
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Impuesto sobre Actividades Económicas 75.900,00 0,00 75.900,00  

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 419.104,00 0,21 420.000,00  

Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana 

449.245,00 -44,35 250.000,00  

Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras 449.245,00 -29,38 250.000,00  

Cesión de impuestos del Estado 0,00 0,00 0,00  

Ingresos de capítulos 1 y 2 no incluidos anteriormente 0,00 0,00 0,00  
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Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos. 1.441.785,000,57 1.450.000,00  

Capítulo 4. Transferencias corrientes. 1.993.220,00 -14,09 1.712.420,00  

Participación en tributos del Estado 1.612.420,000,00 1.612.420,00  

Resto de Transferencias corrientes (resto Cap.4) 380.800,00 -73,74 100.000,00  

Capítulo 5. Ingresos patriimoniales 0,00 0,00 0,00  

Total de Ingresos corrientes 7.202.357,00 -6,79 6.713.320,00  

Estimación Derechos reconocidos netos. 
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B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL 
AÑO 2014
(EN EUROS)

% TASA

VARIACIÓN

2015/2014

AÑO 2015
(EN EUROS)

SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES

Capítulo 6. Enajenación de inversiones 0,00 0,00 0,00  

Capítulo 7. Transferencias de capital 705.626,00 -78,74 150.000,00  

Total de Ingresos de Capital 705.626,00 -78,74 150.000,00  

Estimación Derechos reconocidos netos. 

C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS 
AÑO 2014
(EN EUROS) % TASA

VARIACIÓN

AÑO 2015
(EN 

SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS 

PROYECCIONES 
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2015/2014 EUROS) 

Capítulo 8. Ingresos por activos 
financieros 

306.714,00 -100,00 0,00  

Capítulo 9. Ingresos por pasivos 
financieros 

0,00 0,00 0,00  

Total de Ingresos Financieros 306.714,00 -100,00 0,00  
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F.2.1.2 Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Gastos (en euros). 

Estimación Obligaciones reconocidas netas. 

GASTOS 
AÑO 2014
(EN EUROS) 

% TASA 
VARIACIÓN 
2015/2014 

AÑO 2015
(EN EUROS) 

SUPUESTOS EN LOS QUE SE 

BASAN LAS 

PROYECCIONES/ADOPCIÓN DE LA 

MEDIDA 

Gastos corrientes 6.540.611,00 0,68 6.585.139,00  

Derivados de evolucion tendencial (no afectados por 
modificaciones politicas) 

6.540.611,00 0,68 6.585.139,00  

Derivados de modificaciones de políticas (*) 0,00 0,00 0,00  
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Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de 
sueldos o efectivos) 

0,00 0,00 0,00         

Medida 2: Regulación del régimen laboral y retributivo de las 
empresas públicas tomando en consideración aspectos 
tales como el sector de actividad, el volumen de negocio, la 
percepción de fondos públicos 

0,00 0,00 0,00         

Medida 3: Limitación de salarios en los contratos 
mercantiles o de alta dirección, con identificación del límite 
de las retribuciones básicas y de los criterios para la fijación 
de las retribuciones variables y complementarias que en 
cualquier caso se vincularán a aspectos de competitividad y 
consecución de objetivos que promuevan las buenas 
prácticas de gestión empresarial 

0,00 0,00 0,00         
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Medida 4: Reducción del número de consejeros de los 
Consejos de Administración de las empresas del sector 
público 

0,00 0,00 0,00         

Medida 5: Regulación de las clausulas indemnizatorias de 
acuerdo a la reforma laboral en proceso 

0,00 0,00 0,00         

Medida 6: Reducción del número de personal de confianza 
y su adecuación al tamaño de la Entidad local 

0,00 0,00 0,00         

Medida 7: Contratos externalizados que considerando su 
objeto pueden ser prestados por el personal municipal 
actual 

0,00 0,00 0,00         
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Medida 8: Disolución de aquellas empresas que presenten 
pérdidas > ½ capital social según artículo 103.2 del 
TRDLVRL, no admitiéndose una ampliación de capital con 
cargo a la Entidad local 

0,00 0,00 0,00         

Medida 9: Realizar estudio de viabilidad y análisis 
coste/beneficio en todos los contratos de inversión que vaya 
a realizar la entidad durante la vigencia del plan antes de su 
adjudicación, siendo dicha viabilidad requisito preceptivo 
para la celebración del contrato 

0,00 0,00 0,00         

Medida 10: Reducción de celebración de contratos menores 
(se primará el requisito del menor precio de licitación) 

0,00 0,00 0,00         

Medida 11: Reducción de cargas administrativas a los 
ciudadanos y empresas 

0,00 0,00 0,00         
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Medida 12: Modificación de la organización de la 
corporación local 

0,00 0,00 0,00         

Medida 13: Reducción de la estructura organizativa de la 
EELL 

0,00 0,00 0,00         

Medida 14: Reducción de en la prestación de servicios de 
tipo no obligatorio 

0,00 0,00 0,00         

Medida 15: Otras medidas por el lado de los gastos 
corrientes 

0,00 0,00 0,00         

Gastos de capital 567.855,00 -73,58 150.000,00  
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Derivados de evolucion tendencial (no afectados por 
modificaciones politicas) 

1.293.416,00 -88,40 150.000,00  

Derivados de modificaciones de políticas (*) -725.561,00 100,00 0,00  

Medida 16: No ejecución de inversión prevista inicialmente -725.561,00 100,00 0.00         

Medida 17: Otras medidas por el lado de los gastos de 
capital 

0,00 0,00 0,00         

Gastos no financieros 7.108.466,00 -5,25 6.735.139,00  
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Derivados de evolucion tendencial (no afectados por 
modificaciones politicas) 

7.834.027,00 -14,03 6.735.139,00  

Derivados de modificaciones de políticas (*) -725.561,00 100,00 0,00  

Gastos financieros 306.783,46 -51,11 150.000,00  

Derivados de evolucion tendencial (no afectados por 
modificaciones politicas) 

306.783,46 -51,11 150.000,00  

Derivados de modificaciones de políticas (*) 0.00 0,00 0,00  
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Gastos totales 7.415.249,46 -7,15 6.885.139,00  

Derivados de evolucion tendencial (no afectados por 
modificaciones politicas) 

8.140.810,46 -15,42 6.885.139,00  

Derivados de modificaciones de políticas (*) -725.561,00 100,00 0,00  

(*) Únicamente cuantificar el impacto cuando exista variación (+ ó -) respecto al año anterior. 
 
 
 
Estimación Obligaciones reconocidas netas. 

A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES 
AÑO 2014
(EN EUROS) 

% TASA

VARIACIÓN

2015/2014

AÑO 2015 
(EN EUROS) 

SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS 

PROYECCIONES 
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Capítulo 1. Gastos de personal 3.273.531,00 2,29 3.348.531,00 25% paga extra 

Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y 
servicios 

2.896.459,00 -0,59 2.879.454,00  

Capítulo 3. Gastos financieros 22.000,00 0,00 22.000,00  

Capítulo 4. Transferencias corrientes 349.421,00 -0,88 346.329,00  

Capítulo 5: Fondo de Contingencia 0.00 0,00 0,00  

Total de Gastos Corrientes 6.541.411,00 0,84 6.596.314,00  
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Estimación Obligaciones reconocidas netas. 

B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL 
AÑO 2014
(EN EUROS)

% TASA

VARIACIÓN

2015/2014

AÑO 2015 
(EN EUROS) 

SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES 

Capítulo 6. Inversiones reales 567.855,00 -73,58 150.000,00  

Capitulo 7. Transferencias de capital 0.0 0,00 0.0  

Total de Gastos Capital 567.855,00 -73,58 150.000,00  

Estimación Obligaciones reconocidas netas. 

C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS 
AÑO 2014
(EN EUROS) % TASA

VARIACIÓN

AÑO 2015
(EN EUROS)

SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES
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2015/2014

Capítulo 8. Activos financieros 0,00 0,00 0,00  

Aportaciones patrimoniales 0.0 0,00 0.0  

Otros gastos en activos financieros 0.00 0,00 0.00  

Capítulo 9. Pasivos financieros 306.783,00 -2,21 300.000,00  

Total de Gastos Financieros 306.783,00 -2,21 300.000,00  
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F.2.1.3 Consolidado de todas las Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Saldos y otras magnitudes (en 

euros). 

SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES 
AÑO 2014
(EN EUROS) 

% TASA

VARIACIÓN

2015/2014

AÑO 2015
(EN EUROS) 

SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS 

PROYECCIONES 

Saldo operaciones corrientes 661.746,00  617.218,00  

Derivados de evolución tendencial (no afectados por 
modificaciones políticas) 

661.746,00  617.218,00  

Derivados de modificaciones de políticas 0,00  0,00  
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Saldo operaciones de capital 137.771,00  0,00  

Derivados de evolución tendencial (no afectados por 
modificaciones políticas) 

-
1.293.416,00

 -150.000,00  

Derivados de modificaciones de políticas 1.431.187,00  150.000,00  

Saldo operaciones no financieras 799.517,00  617.218,00  

Derivados de evolución tendencial (no afectados por 
modificaciones políticas) 

-631.670,00  467.218,00  
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Derivados de modificaciones de políticas 1.431.187,00  150.000,00  

Saldo operaciones financieras -69,46  0,00  

Derivados de evolución tendencial (no afectados por 
modificaciones políticas) 

-306.783,46  -150.000,00  

Derivados de modificaciones de políticas 306.714,00  150.000,00  

Saldo operaciones no financieras 799.517,00  617.218,00  

(+/-) Ajustes para el cálculo de cap. o neces. Financ. 
-78.731,00  -78.731,00  
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SEC95 

Capacidad o necesidad de financiación 720.786,00  538.487,00  

Deuda viva a 31/12 1.988.676,82 -15,45 1.681.443,36  

A corto plazo 0.00 0,00 0.00  

A largo plazo 1.988.676,82 -15,45 1.681.443,36  

Ratio Deuda viva/Ingresos corrientes 0,28 -17,86 0,23  

 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat. 
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QUART. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 
PER AL 2015 

L’alcalde comença la seva exposició fent una breu referència als punts que es 
proposa modificar de cada una de les ordenances, que tot seguit es transcriurà. 
Respecte l’IBI, assenyala que s’ha intentat deixar-lo sense cap increment. En 
resum, dels quatre mil cinc-cents vint-i-cinc rebuts d’IBI, n’hi ha tres mil setanta-
nou que experimenten una petita pujada i mil quatre-cents quaranta-sis que 
disminueixen. En total s’espera recaptar uns tres mil vuit-cents euros més que 
aquest exercici. 
En el punt cinquè, referent als beneficis per família nombrosa, la quantitat 
consignada com a llindar per poder-ne gaudir s’ha considerat que era molt 
baixa i només hi podien arribar 70 vivendes, per la qual cosa s’ha proposat 
elevar-la al doble, 73.864 euros, donant una possible cobertura a 262 vivendes. 
El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, valora positivament la 
modificació que s’ha fet a l’ordenança referent a l’impost de béns immobles  ja 
que era un dels punts que 9SV havia sol·licitat anteriorment. De tota manera el 
Sr. Arcos comenta que, com que és difícil esbrinar el nombre de famílies 
nombroses del municipi, per quin motiu s’ha de lligar la bonificació a les cases 
amb un valor cadastral concret, ja que hi poden haver cases de 150 metres 
quadrats amb un valor cadastral baix, proposa lligar-la únicament al salari 
mínim interprofessional de la unitat familiar. A més, seria interessant filar prim 
amb les bonificacions i disposar d’alguna eina per comprovar com afecten 
aquestes bonificacions als vilatans. 
Respon l’Alcalde afirmant que l’equip de govern també ha contemplat aquesta 
proposta, però cal que hi hagi un estudi molt acurat. No es pot deslligar la 
bonificació del valor cadastral, ja que ve imposada per llei. El que sí es pot fer 
és estudiar si elevant el valor cadastral, poden veure’s beneficiades més 
famílies d’aquesta bonificació. El que ha afegit l’ajuntament ha estat la 
contemplació del salari mínim interprofessional a l’hora d’aplicar la bonificació.  
A continuació el Sr. Pere Orts i Cubillo, regidor d’Esquerra + Entesa, comenta 
que dels dos conceptes als que va lligada la bonificació, el més restrictiu és el 
salari mínim interprofessional. Per tant, s’hauria de procurar que el valor 
cadastral pogués abarcar un segment més ampli de la població. Suggereix 
doncs, aplicar un valor cadastral que afecti a la meitat de la població de Sant 
Vicenç de Montalt. A partir d’aquí, a la població inclosa en la bonificació, aplicar 
també el salari mínim interprofessional.  
Respon l’Alcalde afirmant que tota proposta de modificació i de bonificacions 
s’ha d’estudiar molt acuradament, donades les moltes restriccions i baixada de 
subvencions que actualment es troba l’equip de govern.  
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Al seu torn, el Sr. Orts replica que cal veure com es pot encaixar la seva 
proposta amb la situació actual. Quan se sàpiga com es creuen amb el salari 
mínim aquests habitatges afectats per la bonificació, es tindrà una idea del que 
passa realment. L’objectiu de la proposta del Sr. Orts no és en absolut castigar 
les arques municipals, si no protegir als santvicentins que actualment estan 
patint la crisi tant o més que fa uns anys. En el fons, si es vol arribar al màxim 
de la població afectada, s’ha d’apujar el que seria la primera tria, és a dir el 
valor cadastral.  
Posteriorment el Sr. Jordi Castaños i Plana, regidor de 9SV, demana si, de la 
mateixa manera que s’adreça la bonificació a les famílies nombroses, també 
s’hi inclou les famílies monoparentals.  
Respon l’Alcalde afirmant que es revisarà.  
A continuació el Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, demana de quina 
manera pot accedir el santvicentí a la informació referent a les bonificacions 
que té en els diversos impostos municipals, ja que considera improbable que 
habitualment s’entri al web municipal i es descarreguin les ordenances per 
comprovar-ho. Per aquest motiu, considera que faria falta que a les oficines es 
donés aquesta informació perquè els vilatans poguessin fer els seus càlculs, a 
més de publicar-la d’alguna manera, com ara un InfoMontalt a part o tan sols 
un fulletó a part. D’altra banda, considera interessant que a partir de l’1 de 
gener, quan es comencin a presentar les instàncies per acollir-se a aquestes 
bonificacions, es procuri quantificar quanta gent s’hi acull. El Sr. Arcos exposa 
també que, segons sembla, el nombre d’habitatges buits al municipi va en 
augment. En aquest sentit, constata que en el model de la diputació hi ha un 
article que es pot incorporar a les ordenances i que fa referència a un recàrrec 
aplicable a l’impost de béns immobles per a aquells edificis que restin buits. 
Certament poder comprovar quins habitatges estan deshabitats és una tasca 
complexa, però cercant informació a l’institut d’estadística de Catalunya 
(IDESCAT), es constata que a Sant Vicenç hi ha 152 habitatges buits. Caldria 
veure quin indicador fan servir per comprovar-ho i, en funció d’això, aplicar 
l’article que consta en el model de la diputació referent al recàrrec de l’IBI.  
El Sr. Jordi Castaños i Plana, regidor de 9SV, demana si, tal com es va parlar 
en anteriors plens, s’ha estudiat la possibilitat de modificar la taxa de guals i  
ampliar-la i cercant un preu mixt per deixar constància no s’ha fet amb un afany 
recaptatori.  
Respon l’Alcalde afirmant que, si bé primer cal regularitzar-ho tot, un cop es 
disposi del padró, es decidirà quin tant per cent s’abaixa. Actualment, en no 
tenir-ho tot regularitzat és difícil aplicar alguna bonificació.  
Al seu torn el Sr. Castaños especifica que no es tracta d’aplicar cap bonificació, 
si no més aviat d’abaixar la taxa en funció dels guals per any que hi hagi al 
municipi.  
Seguidament el Sr. Pere Orts i Cubillo, regidor d’Esquerra + Entesa, confirma 
que, si bé la figura del gual no és la que més aporti a l’ajuntament, certament al 
ciutadà li resulta difícil entendre que es vulgui reorganitzar i racionalitzar tot el 
tema dels guals i apliqui encara la mateixa tarifa. Per tant, tenint en compte que 
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sí que es pot saber si fa no fa quants guals hi haurà, amb un marge de 
tolerància del 5%, així com també de quina tipologia seran, es pot saber quant 
s’acabarà recaptant i actuar amb una certa autoritat. S’ha disposat d’un any per 
estudiar la proposta i, per tant, el regidor considera que caldria estudiar quin 
límit es pot recaptar i quina tarifa es pot aplicar en aquest sentit. 
La Sra. Glòria Aymerich i Gàzquez, regidora del PP, demana si les 
bonificacions que s’apliquen a les tasques referents a la piscina municipal i al 
complex poliesportiu fan referència a les persones amb una discapacitat igual o 
superior al 33% que visquin al municipi o també a tots aquells que vinguin de 
fora.  
El senyor alcalde respon que la bonificació és per a qualsevol persona, no 
només per als residents de Sant Vicenç. 
El Sr. Pere Orts fa constar que, si la diputació no permet fer exempcions 
d’imports, fent referència a l’ordenança reguladora de construccions, 
instal·lacions i obres, que aquestes exempcions es traslladin a les obres 
menors i, ja que no disposa de la documentació per continuar-ne el debat, 
demana si hi ha una tipologia que indiqui què es considera obra menor i què 
una obra major. Entén que les obres menors són totes aquelles relacionades 
amb el manteniment de la finca. Quant als temes de bonificacions, el regidor 
Orts observa que no s’han tingut en compte energies que actualment 
comencen a sorgir i en poc temps s’aplicaran a les llars del municipi, com el 
pellets. Cal tenir en compte que moltes cases del municipi no requereixen de 
caldera degut a la seva superfície, si no que amb una estufa de pellets poden 
escalfar tota la finca. De tota manera, segons on s’instal·li una estufa 
d’aquestes característiques pot acabar requerint una obra, la qual el regidor 
desconeix si es podria considerar un assabentat, obra menor o major. 
S’acorda que s’estudiarà la proposta del regidor Orts i, si procedeix, s’inclourà 
l’energia per biomassa en les bonificació. 
El Sr. Pere Orts i Cubillo, regidor d’Esquerra + Entesa, comenta, referent a 
l’Ordenança d’ocupació de la via pública, que és difícil d’entendre que el fet de 
facilitar el rodatge a la indústria cinematogràfica i les fires periòdiques tinguin 
una incidència a la dinamització del municipi. El cert és que al municipi hi ha el 
tema del planejament urbanístic, que representa un obstacle en molts 
aspectes, com ara la joventut o la vida quotidiana al carrer. El nostre poble no 
és urbanisme mediterrani. Per dinamitzar un poble ha d’haver-hi llocs on la gent 
convisqui, participi, etc. En el cas de Sant Vicenç, per ara això no existeix. És a 
dir: és una bona opció com a text de l’ordenança corresponent, però cal deixar 
constància que no ajudarà a dinamitzar el poble com es pretén. 
D’altra banda, el regidor Orts manifesta que, si s’obté el compromís de 
regularitzar la situació dels guals, votarà a favor de les ordenances. En cas 
contrari, s’abstindrà.  
Respon l’Alcalde afirmant que els conceptes inclosos en l’ordenança es basen 
en un criteri llargament estudiat. S’ha constatat que el fet de realitzar fires com 
la que recentment es va celebrar a la zona de Can Boada afavoreixen la 
dinamització del poble, la convivència entre els santvicentins i proporcionen als 
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vilatans la possibilitat d’instal·lar-se i vendre els seus productes. És cert que hi 
ha el problema urbanístic que comenta el regidor Orts, però es pretén afavorir 
la dinamització cercant espais per dur-hi a terme conferències, xerrades, fires 
etc.  
El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, demana si es podria prendre alguna mesura a 
l’hora de facilitar els distintius per aparcar en zona blava que diferenciï entre els 
qui tenen cotxe d’empresa i els particulars residents al municipi.  
Respon l’Alcalde informant que si bé les persones que paguen l’impost de 
circulació al municipi, contribueixen en benefici del municipi. Les persones que 
a més hi estan empadronades, contribueixen també perquè amb el seu 
empadronament perquè es reben més subvencions. Ara bé: la persona que ni 
està empadronada al municipi, ni paga l’impost de circulació aquí no comporta 
cap corresponsabilitat amb l’ajuntament perquè se li pugui generar una 
enganxina per aparcar en determinats llocs del municipi, quan ja té altres 
municipis on pot gaudir d’aquests avantatges. Si bé és cert que en un primer 
moment la mesura podia resultar impopular i es va rebre una allau de queixes 
al respecte, també és cert que aquestes queixes han anat minvant i, per contra, 
hi ha més gent que ha anat mostrant la seva conformitat, bàsicament perquè 
considera injust que contribuint amb el municipi, tingui els mateixos drets que 
aquells qui no hi contribueixen.  
Seguidament respon el Sr. Amadeu Clofent i Rosique, regidor de Mobilitat, 
informant que, si bé es pretén regularitzar la situació dels guals, no és possible 
fer reduccions de taxes precipitadament, ja que es podria donar el cas que algú 
que ha començat a pagar el gual pocs mesos enrere tingui la mateixa reducció 
que algú que fa anys que l’està pagant. Per tant, considera que primer cal 
regularitzar la situació dels guals del municipi, tant les persones que volen gual 
com les que no en volen, cosa que hauria d’estar enllestida al 2015. A partir 
d’aleshores s’aplicaran les bonificacions. 
 
 
El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals 
reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-
se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 
del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a 
mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i 
d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran 
de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
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La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals 
resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de 
complir  la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió 
dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General 
Tributària, i  l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa 
tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, 
previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb 
les modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a 
l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances 
fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives 
esmentades anteriorment. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el 
valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament 
especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la 
imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es 
modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, 
del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu 
l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el 
de la Comissió d’Hisenda, 
 
Es porten a terme les votacions. El Grup Municipal de 9SV hi votarà a favor si 
hi ha un compromís de l’equip de govern de revisar la Taxa de guals de cara a 
l’any vinent per preveure-hi bonificacions. 
 
S’acorda, per majoria absoluta, amb el vot a favor de CiU (6), PSC (1), 9SV 
(4)  i PP (1) i l’abstenció d’Esquerra (1), 
 

A C O R D S 
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Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de 
Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que 
haurà de regir per a l’exercici 2015 i següents.  
 
Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2015 i següents la 
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:  
 
OF-01: IMPOST SOBRE   BENS IMMOBLES. 
OF-02: IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.            
OF-03 : IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA . 
OF-04: IMP. SOBRE L’INCREMENT  DEL VALOR DELS TERRENYS. 
OF-05: IMP. SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES. 
OF-08: PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA PISCINA 
MUNICIPAL I EL PAVELLÓ POLIESPORTIU “TONI SORS”.  
OF-09: TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS 
COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME 
OF-10-A: TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB 
TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA. 
OF-10-B: TAXA D’OCUPACIÓ PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE 
VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS 
PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGE 
CINEMATOGRÀFIC. 
OF-12: TAXA PER LES ENTRADES  DE VEHICLES PER LES VORERES I 
RESERVA PER APARCAMENTS, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE 
MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA  
O-17:TAXA PER L’EXPEDICIÓ DE PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS. 
OF-22: PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA 
BRESSOL. 
 
 

Tercer.-  Derogar les taxes per prestació de serveis públics o la realització 
d’activitats administratives de competència local següents: 

 
OF-14: TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS 
ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS. ESCOLA MUNICIPAL DE 
MÚSICA “L’ORIOLA”.    
OF-53: TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CASAL I ACTIVITATS 
D’ESBARJO ORGANITZATS DES DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE 
MONTALT. 
OF-60: TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS 
ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS. ACTIVITATS ESPORTIVES. 
 
 



 

 - 34 - 

Quart.- Imposar i ordenar els preus públics per prestació de serveis públics 
següents i aprovar les Ordenances fiscals reguladores dels mateixos que a 
continuació es relacionen: 

OF-14: PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS 
D’ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS. 
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA “L’ORIOLA”.    
OF-53: PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CASAL I 
ACTIVITATS D’ESBARJO ORGANITZATS DES DE L’AJUNTAMENT DE 
SANT VICENÇ DE MONTALT. 
OF-60: PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS 
D’ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS. 
ACTIVITATS ESPORTIVES. 
 
Cinquè.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord 
primer, així com el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és 
coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general 
aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al 
Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre de 2014: 
 
OF-01: IMPOST SOBRE   BENS IMMOBLES. 
OF-02: IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.            
OF-03 : IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA . 
OF-04: IMP. SOBRE L’INCREMENT  DEL VALOR DELS TERRENYS. 
OF-05: IMP. SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES. 
OF-09: TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS 
COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME 
 
 
Sisè - Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2015, seran objecte de publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents: 
 
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer 
cop. 
 
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria 
per part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model 
proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona. 
 
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 30 de setembre de 
2014, es farà pública l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals i el text de les Ordenances 
fiscals detallades seguidament:  
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OF-01: IMPOST SOBRE   BENS IMMOBLES. 
OF-02: IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.            
OF-03 : IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA . 
OF-04: IMP. SOBRE L’INCREMENT  DEL VALOR DELS TERRENYS. 
OF-05: IMP. SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES. 
OF-09: TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS 
COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME 
 
 
Setè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals 
aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, 
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el 
Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un 
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició 
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 
 
ANNEX 
MODIFICACIONS  
 
OF-01: IMPOST SOBRE   BENS IMMOBLES. 
 
Adhesió al model de la Diputació. 
 
Especificitats de Sant Vicenç de Montalt: 
 
Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable  
 
1 . Gaudiran d'exempció els següents immobles:  

a) Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 10 euros.  
b) Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida 

corresponent a la totalitat de béns rústics posseïts en el Municipi sigui 
inferior a 10 euros.  

2 . Gaudiran d'una bonificació del  50% en la quota de l'impost els immobles 
que constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, 
construcció i promoció immobiliària i no figurin entre els béns del seu 
immobilitzat. 
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3. Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent ostentin la 
condició de titulars de família nombrosa en la data de meritament de l'impost, 
tindran dret a una bonificació de fins al 90% en la quota íntegra, sempre que 
l'immoble de què es tracti tingui un valor cadastral inferior a 73.864 euros i 
constitueixi l'habitatge habitual de la família i d’acord amb la següent escala: 
- Un 90% si els ingressos de la unitat familiar són inferiors al SMI per 2,5. 
- Un 80% si els ingressos de la unitat familiar són inferiors al SMI per 3. 
- Un 70% si els ingressos de la unitat familiar són inferiors al SMI per 3,5. 
- Un 60% si els ingressos de la unitat familiar són inferiors al SMI per 4. 
- Un 50% si els ingressos de la unitat familiar són inferiors al SMI per 4,5. 
- Un 40% si els ingressos de la unitat familiar són inferiors al SMI per 5. 
S'entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte 
passiu en el padró municipal d’habitants 
 
 
Article 7.- Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec  
 
1. La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el 
tipus de gravamen.  
 
2. El tipus de gravamen serà el 0,497 per cent quan es tracti de béns urbans i 
el 0,667 per cent quan es tracti de béns rústics.  
 
3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques 
especials serà el 1,3 per cent.  
 
4. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les 
bonificacions previstes en els articles 4 i 5 d’aquesta Ordenança.  
 
 
OF-02: IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.            
 
Adhesió al model de la Diputació. 
 
Especificitats de Sant Vicenç de Montalt: 
 
Article 5.- Beneficis fiscals de caràcter potestatiu 
 
Article sense contingut. 
 
Article 9.- Coeficients de situació 
 
1. Als efectes del que preveu l'article 87 del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, les 
vies públiques d'aquest municipi es classifiquen en 4 categories fiscals. Annex 
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a aquesta ordenança figura l'índex alfabètic de les vies públiques amb 
expressió de la categoria fiscal que correspon a cadascuna d'elles. 
 
2. Les vies públiques que no apareguin relacionades a l'índex alfabètic abans 
esmentat seran considerades de quarta categoria, i romandran en la susdita 
classificació fins al primer de gener de l'any següent a aquell en què el Ple 
d'aquest Ajuntament aprovi la categoria fiscal corresponent i la inclusió a l'índex 
alfabètic de vies públiques. 
 
3. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a 
l'article 8è. d'aquesta Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública 
on radica físicament el local en què es realitza l'activitat econòmica, s'estableix 
la taula de coeficients següent: 
 
CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES 
 
 1a 2a 3a 4a 
Coeficient aplicable 1.80 1.90 2.0 3.8 
 
CATEGORIA DE LES VIES PÚBLIQUES  
 
CATEGORIA 1A. 
 

- C. ALBA 
- C. AVETS 
- C. BALIS  
- LLOC ARRABAL BAIX POBLE 
- C. BELLESGUARD 
- C. BIGNONIES  
- C. BOUGANVILLEAS 
- C. BOADA  
- CAMI CEMENTIRI 
- CAMI MIG       
- CAMÍ DEL PADRÓ DELS NÚMEROS 2 A 58 I 1 A 65. 
- . CAN MILANS 
- CARRETERA CORNELLÀ A FOGÀRS DE TORDERA, DEL P.K. 7,800 

AL P.K. 7.000 
- CARRETERA CORNELLÀ A FOGÀRS DE TORDERA, DEL P.K. 9,950 

AL P.K. 11.730 
- C. LA FARRERA 
- C. FAIG 
- C LA FONT D'EN GRAU 
- C. FONTMITJANA 
- C. ARRABAL DE FONTMITJANA 
- C. FUCSIES 
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- C. GESSAMINS 
- C. HIBISCUS  
- ARRABAL LLEVANT 
- C. MARIMAR 
- C. MIGJORN 
- C. MILANS DEL BOSCH 
- C. NOGUERA 
- C. OLIVERS 
- C. LA PANISSERA 
- C. LA PAU 
- PG PINS 
- C. PONENT 
- C. RASA 
- RIERA DEL GORG 
- C. SOL NAIXENT 
- C. VISTA NOVA 

 
 
 
CATEGORIA 2A. 
 

− C. ALSINES 
− AV BILBENYES 
− CAMI BOIXETS 
− CAMÍ DEL PADRÓ DELS NÚMEROS 60 A 116 I 67 A 129. 
− CAMÍ DEL ROCÀ 
− CARRETERA CORNELLÀ A FOGÀS DE TORDERA, DEL P.K. 9,000 AL 

P.K. 9,950 
− CARRETERA CORNELLÀ A FOGÀS DE TORDERA, DEL P.K. 8,200 AL 

P.K. 7,800 
− CARRETERA DE SANT VICENÇ 
− C MAGNOLIES 
− AV MONTALTMAR  
− C. NIELLA 
− C PEDRAFORCA 
− C LES PUNTES 
− CAMI PUNTAIRE 
− C. SANTIAGO RUSIÑOL 

 
 
CATEGORIA 3A. 
 

− C. ANTIC 
− LLOC APARTAMENTS ARIES  
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− C ARBOÇ 
− C. ARQUITECTE BOHIGAS 
− PTGE ARQUITECTE BOHIGAS 
− C. BAIX 
− C. BAIXADA DE L'AVI 
− C. BAIXADA DE LA RIERA 
− C. BONAIRE 
− C. CADI 
− CAMI ANTIC DEL CEMENTIRI 
− C. CAN BRU 
− C. CAN CALELLA 
− PG CAN GASULL 
− LLOC APARTAMENTS CAN PI 
− . CAN PI 
− C. CAN RIPOLL 
− C. CAN VALLS 
− C. COMA DE BO  
− C. COSTA BRAVA  
− C. LA COSTA 
− C. DALT  
− PG. DALT 
− PL. DOCTOR CORNUDELLA 
− C. DRAC 
− C. ESCOLES 
− C. ESGLESIA 
− PL. L'ESGLESIA 
− C ESPIGOL 
− C. ESTANY  
− C. ESPLAIMAR 
− PTGE. ESPLAIMAR 
− C. DE FONTANILLES 
− C. GARBI 
− AV. GAUDI 
− PTGE. GERANIS 
− PTGE. GINEBRO 
− C. GREVOL 
− PTGE. HEURES 
− C. JOAN MARAGALL 
− C. JOAN MIRO 
− C. JOSEP BRUNET 
− C. JOSEP VICENÇ FOIX 
− C. LLEDONERS 
− C. LLEIDA 
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− C. LLUIS MILLET 
− C. MAJOR 
− C. MAREGASSA 
− C. MARESME 
− C. MARIA FORTUNY 
− C. MERCE RODOREDA 
− C. MESTRAL 
− PTGE. MIMOSES 
− C. MONGIA 
− AV. MONTALTNOU 
− C. MN.JACINT VERDAGUER 
− C. MONTSANT 
− C. MOSSEN PERE FONT 
− C. NOU 
− PG. ONZE DE SETEMBRE 
− C. OMS 
− AV. PAISOS CATALANS 
− C. PALMERES 
− AV. PARC 
− C. PAU CASALS 
− C. PICAT 
− C. PINTOR PORTA 
− C. LA PLANA 
− PL. POBLE 
− C. PUIGMAL 
− C PUNIOL 
− RIERA SANT VICENÇ 
− C. RIERA DE TORRENTBO 
− C. ROCA 
− C. ROMANI 
− PTGE. ROSELLA 
− PTGE. ROSERS 
− C. SALVADOR ESPRIU 
− C. SANT ISIDRE 
− PG. SANT JOAN 
− C. SANT JORDI 
− C. SANT JOSEP 
− C. SANTA MARIA DEL BALIS 
− C. TARRAGONA 
− C. TERRAL 
− AV. TONI SORS 
− C. LA TORRASSA 
− . TORRENT GORG 
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− . TORRENT DEL RANXO 
− C TRAMUNTANA 
− PTGE. TAMUNTANA 
− C TRANSFORMADOR 
− C VALL 
− AV. VERGE DE MONTSERRAT 
− C. VISTAMAR 
− C. VOGI, DEL 
− C. EL XALOC 
− PTGE DE LES HORTÈNSIES 
− C. CAN RAMS 
− C. CANIGÓ 
− AV. SOT DEL CAMP 
− C. LES FEIXES 
− C. CAN PI 

 
 
CATEGORIA 4A. 
 

− SECTOR 13PPO “GOLF DE SANT VICENÇ DE MONTALT.  
− C. ANIMES 
− C. DE CAN PATOI 
− . CAN ROYO 
− CARRETERA DE CORNELLÀ A FOGÀS DE TORDERA, DEL P.K. 

8,600 AL P.K. 8,200 CARRETERA DE CORNELLÀ A FOGÀS DE 
TORDERA, DEL P.K. 8,600 AL P.K. 9,000 

− C. DE LA CASTELLANA 
− C. COSTA DAURADA 
− C. LES FONTS 
− C. DEL FORN 
− C. GINESTA 
− C. JANOT  
− PG. MARQUES CASA RIERA 
− C. MEDITERRANI 
− PL. MELIES 
− PTGE. DEL MIG 
− C. DEL MIRADOR 
− C. MONTNEGRE 
− C. MONTSENY 
− C. PICA D’ESTATS 
− AV. DEL REGADIU 
− C. SANT ANTONI  
− POLIG. TURO DEL BALIS 
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− C. TURO DE L’HOME 
− C. VINYES D’EN MANDRI 
− C. DE XAMOLES 

 
4. El coeficient aplicable a qualsevol local ve determinat pel corresponent a la 
categoria del carrer on tingui assenyalat el número de policia o estigui situat 
l'accés principal. 
 
 
OF-03 : IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA . 
 
Adhesió al model de la Diputació. 
 
Especificitats de Sant Vicenç de Montalt: 
 
Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable  
 
a) S’estableix una bonificació del 100 per cent els vehicles històrics als que es 
refereix l’article 1 del Reglament de vehicles històrics, RD 1.247/1995, de 14 de 
juliol.  
 
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació 
com a tal per l’òrgan competent de la Generalitat. 
 
b) S’estableix una bonificació del 100 per cent per als vehicles que tinguin una 
antiguitat superior a 25 anys. 
 
L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de la seva fabricació; si 
aquesta no es conegués, es prendrà com a tal la de la seva matriculació, o, si 
de cas hi manca, la data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de 
fabricar. 
 
c) S’estableix una bonificació del 75 per cent de la quota a favor dels titulars de 
vehicles amb un motor que sigui totalment elèctric (100% elèctric) i una 
bonificació del 25 per cent de la quota a favor dels titulars de vehicles amb 
motor híbrid. 
 
 
Article 6.- Quota tributària  
 
1. Les quotes del quadre de tarifes fixat en l’article 95.1 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, s’incrementaran per l’aplicació del coeficient del 2. Aquest 
coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit en què l’esmentat quadre sigui 
modificat per Llei de pressupostos generals de l’Estat.  
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2. Com a conseqüència del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de 
tarifes vigents en aquest municipi serà el següent: 
 
2. Com a conseqüència del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de 
tarifes vigents en aquest municipi serà el següent: 
 
 
   QUOTA

EUROS   

A) Turismes:    
De menys de 8 cavalls fiscals 25,24 
De 8 a 11,99 cavalls fiscals 68,16 
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 143,88 
De 16 a 19,99 cavalls fiscals 179,22 
De 20 cavalls fiscals o més 224,00 
     
B) 
Autobusos: 

     

De menys de 21 places 166,60 
De 21 a 50 places 237,28 
De més de 50 places 296,60 
    
C) Camions:      
De menys de 1.000 Kg de càrrega útil 84,56 
De 1.000 a 2.999 Kg. de càrrega útil 166,60 
De més de 2.999 a 9.999 Kg. de càrrega útil 237,28 
De més de 9.999 Kg. de càrrega útil 296,60 
    
D) Tractors:       
De menys de 16 cavalls fiscals 35,34 
De 16 a 25 cavalls fiscals 55,54 
De més de 25 cavalls fiscals 166,60 
    
E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per 
vehicles de tracció mecànica 

 

De menys de 1.000 i més de 750 Kg. de càrrega 
útil 

35,34 

De 1.000 a 2.999 Kg. de càrrega útil 55,54 
De més de 2.999 Kg. de càrrega útil 166,60 
    
F) Altres vehicles:                                           
Ciclomotors 8,84 
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Motocicletes fins 125 cc 8,84 
Motocicletes de més de 125 fins 250 cc 15,14 
Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc 30,30 
Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 cc 60,58 
Motocicletes de més de 1.000 cc 121,16 
 
La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el 
que disposa l’annex V del Reglament general de vehicles, RD 2822/1998, de 
23 de desembre.  
 
Llevat de determinació legal en contra, per a la determinació de les diverses 
classes de vehicles s’estarà al que es disposa en el Reglament general de 
vehicles.  
 
La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el 
que disposa l’annex V del Reglament general de vehicles, RD 2822/1998, de 
23 de desembre.  
 
Llevat de determinació legal en contra, per a la determinació de les diverses 
classes de vehicles s’estarà al que es disposa en el Reglament general de 
vehicles.  
 
 
 
OF-04: IMP. SOBRE L’INCREMENT  DEL VALOR DELS TERRENYS. 
 
Adhesió al model de la Diputació. 
 
Especificitats de Sant Vicenç de Montalt: 
 
Article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable 
  
1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin 
com a conseqüència de les transmissions de béns que es trobin dins del 
perímetre delimitat com Conjunt Històric Artístic, o hagin estat declarats 
individualment d’interès cultural, segons l’establert en la Llei 16/1985, de 25 de 
juny, del patrimoni històric espanyol, o en la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català, quan els seus propietaris o titulars de drets reals 
acreditin que han realitzat al seu càrrec obres de conservació, millora o 
rehabilitació en aquests immobles. 
 
Per a poder gaudir d’aquest benefici fiscal caldrà acreditar que les obres de 
conservació o rehabilitació dels immobles han estat finançades pel subjecte 
passiu  i  que la despesa efectivament realitzada en el període dels últims 5 
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anys, no ha estat inferior al 50 per cent del valor cadastral assignat a l’immoble 
en el moment del meritament de l’impost. 
 
Per tal que els béns urbans ubicats dins del perímetre delimitatiu dels conjunts 
històrics, que hi estiguin globalment integrats, pugin gaudir d'exempció han de 
comptar amb una antiguitat igual o superior a cinquanta anys i han d'estar 
catalogats, d’acord amb la normativa urbanística, com a objecte de protecció 
integral en els termes que preveu la normativa de patrimoni històric i cultural. 
 
2. Es concedirà una bonificació del 95 per cent de la quota de l’Impost, en les 
transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de 
gaudiment limitatiu del domini que afectin a l'habitatge habitual del causant 
realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus descendents de 
primer grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i 
adoptants. 
 
A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on figuri 
empadronat el causant. No obstant, s'entendrà que l'habitatge no perd el 
caràcter d'habitual a efectes d'aquesta bonificació, quan la baixa en el padró 
hagi estat motivada per causes de salut suficientment acreditades.  
 
L’habitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament es poden considerar 
conjuntament com a l’habitatge habitual, sempre i quan es trobin situats al 
mateix edifici o complex urbanístic. 
 
En qualsevol cas, per tenir dret a l'esmentada bonificació caldrà que l'immoble 
adquirit, en el moment de la defunció del causant, no estigués total o 
parcialment cedit a tercers. 
 
 
Article 8è.- Tipus de gravamen,  quota i percentatge de reducció del valor 
cadastral 
 
1. D'acord al que preveu l'article 107.4 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,  per 
determinar l'import de l'increment real s'aplicarà sobre el valor del terreny en el 
moment del meritament el percentatge que resulti del quadre següent: 
 
a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre 
un i cinc anys: 3,7 
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu 
anys: 3,5 
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze 
anys: 3,2 



 

 - 46 - 

d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint 
anys: 3 
 
2. La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus del 11 per cent. 
 
 
OF-05: IMP. SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES. 
 
Adhesió al model de la Diputació. 
 
Especificitats de Sant Vicenç de Montalt: 
 
Article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa 
 
1. Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial 
interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, 
històric artístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin, podran gaudir 
d’una bonificació en la quota de l’impost en els termes que a continuació 
s’indiquen: 
 
a) Bonificació del 95  per cent quan es tracti d’obres  en les quals s’incorporin 
sistemes d’aprofitament tèrmic, de biomassa,  elèctric de l’energia solar o de 
recuperació i reutilització d’aigües. L’aplicació d’aquesta bonificació estarà 
condicionada a què les instal·lacions per producció de calor incloguin 
col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l’Administració 
competent 
 
b) Una Bonificació del 95 per cent a favor de construccions, instal·lacions i 
obres referent a les vivendes de protecció  oficial. 
 
c) Bonificació del 95 per cent a favor de construccions, instal·lacions i obres 
que el Ple declari d’especial interès. 
 
d) Bonificació del 90 per cent quan es tracti d’obres a favor de les 
construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i 
habitabilitat dels discapacitats 
 
e) Bonificació del 95 per cent  per a les obres destinades a reparació, 
conservació o millora dels edificis o elements integrats en les subzones 
d’edificis catalogats (subzona 1a) i conjunts protegits (subzona b) quan 
l’interessat ho sol·liciti i sempre que els Serveis Tècnics Municipals 
d’Urbanisme n’informin favorablement. 
 
f) Les que puguin ésser determinades per la Llei. 
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(…) 
 
Article 8è.- Tipus de gravamen 
 
El tipus de gravamen serà del 4 per 100. 
 
 
OF-08: PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA PISCINA 
MUNICIPAL I EL PAVELLÓ POLIESPORTIU “TONI SORS”.  
 
S’afegeix un darrer    paràgraf a l’article 3 que regula els espais i tarifes, quan 
fa referència a la piscina municipal, s’afegeix una nova bonificació tant en 
l’adquisició dels tiquets d’un sol ús, com en l’adquisició dels abonaments i en el 
lloguer de les gandules: 
 
Article 3. Espais i tarifes 
Piscina Municipal 
 
(…) 
 
Gaudiran d’un descompte del 50% en la seva tarifa totes aquelles persones 
que acreditin un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%. L’acreditació es 
farà mitjançant la presentació del corresponent carnet expedit per l’òrgan 
competent de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
OF-09: TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS 
COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME 
 
Adhesió al model de la Diputació. 
 
Especificitats de Sant Vicenç de Montalt: 
 
Article 6.- Quota tributària 
 
1. Quan la intervenció municipal es realitza a través de llicència urbanística la 
quota tributària se'n despendrà d'aplicar els següents tipus de gravamen a la 
base imposable: 
 
a)  El 1.68 per cent, en el supòsit 1.a) i 1.b)  de l'article anterior.  
 
b) El 0.1 per cent, en les parcel·lacions urbanístiques, la constitució d’un règim 
de propietat horitzontal o bé d’un complex immobiliari privat, o la seva 
modificació, i les operacions que tinguin per objecte constituir més elements 
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susceptibles d’aprofitament independent dels que hagin fet constar en una 
declaració d’obra nova precedent. 
 
c)  El 1.68 per cent, en les demolicions de construccions o edificacions. 
 
d)  50 euros per m2 de cartell de propaganda. 
 
e)  20  euros per m2  de superfície afectada per la tala de arbrers, masses 
arbòries i vegetació arbustiva. 
f) 20  euros per m2  de superfície afectada per l’acumulació de residus i el 
dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge. 
g) Instal·lació de grues, 200€ 
 
h) Pròrrogues de llicència d’obres, 25% de la quota inicial amb un màxim de 
3.000€. 

 
2. Quan la intervenció municipal es realitza mitjançant comunicació prèvia i 
comprovació posterior la quota tributària serà la que resulti d’aplicar a la quota 
tributària obtinguda d’acord amb les regles contingudes en l’apartat 1, un 
percentatge de reducció del 90 per cent.  
 
3. L’import mínim de la taxa serà 20 euros de despeses de gestió. 
 
4. En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la finalització del 
procediment previst per a la tramitació de la llicència, o de les activitats 
administratives de control, quan el règim d’intervenció sigui el de declaració 
responsable o el de comunicació prèvia, les quotes que s'hauran de liquidar 
seran el 50 per cent de les que s'assenyalen en els apartats anteriors, sempre 
que l'activitat municipal s'hagués iniciat efectivament. 
 
 
OF-10-A: TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB 
TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA. 
 
 
Únicament es modifica l’article 6è regulador de la quota tributària, per tal 
d’afegir una nova regla d’aplicació: 
 
Article 6è.- Quota tributària 
 
(…) 
 
e) L’Ajuntament es reserva la facultat de no concedir la llicència, atenent a les 
característiques de la zona sol·licitada, a la seguretat viària i al descans veïnal. 
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OF-10-B: TAXA D’OCUPACIÓ PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE 
VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS 
PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGE 
CINEMATOGRÀFIC. 
 
Es modifica l’article 5è per a exceptuar la tarifa 3 epígraf 2 del descompte per a 
empadronats. 
 
Article 5è.- Beneficis fiscals 
 
(…) 
 
2. Es concedirà un descompte del 20% a les tarifes (excepte la tarifa 3 epígraf 
2) per a les persones físiques empadronades a Sant Vicenç de Montalt o 
persones jurídiques amb domicili fiscal a Sant Vicenç de Montalt. 
 
També s’afegeix una tarifa reduïda per als rodatges que suposin una promoció 
del municipi. La tarifa anterior inclou rodatges de tot tipus. 
 
 
Article 6è.- Quota tributària 
 
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes 
contingudes als apartats següents: 
 
Tarifa primera. Aprofitaments generals: 
 
 

Epígraf Per cada
període

EUR

17. Per l’ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic per a rodatges. 
Per m2 o fracció 
 

32,08 

18. Per l’ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic per a rodatges 
que suposin una promoció del municipi. Per m2 o fracció 

       1,60 
 
 
 

S’afegeix una nova tarifa per a les Fires periòdiques incloses a un conveni de 
col·laboració amb l’Ajuntament. 
 
 
Tarifa tercera. Mercats de venda no sedentària: 

 EUR
2. Llicències per a ocupacions de terrenys amb parades de Fires periòdiques 
incloses a un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament. Per cada metre 

1,00 
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 EUR
lineal o fracció, màxim 3 metres de fondària i per cada fira. Preu per parada i 
dia. 

 
 
 
OF-12: TAXA PER LES ENTRADES  DE VEHICLES PER LES VORERES I 
RESERVA PER APARCAMENTS, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE 
MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA  
 
Únicament es modifica l’article 6è regulador de les tarifes, per tal d’unificar les 
tarifes comercials. 
 
3. Per a l'ús comercial o industrial              400,00 € 
 
 
 
OF-17: TAXA PER L'EXPEDICIÓ I ÚS DE PLAQUES, PATENTS I 
DISTINTIUS. 
 
S’adequa la tarifa de les plaques de numeració de carrer al seu preu de cost: 
 
Article 4t.- Bases i quota tributària. 
Es determinaran per aplicació de la següent: 
TARIFA 
(…) 
 

CONCEPTE                                         EUROS   
- Subministrament de placa núm. Vivenda                                   20,03 
 
 
 
OF-22: PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA 
BRESSOL. 
 
Aprovació d’un nou text per adaptar-lo a la normativa. Les tarifes i normes de 
gestió no es modifiquen. Es transcriu l’Ordenança íntegrament. 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 

D’acord amb el que disposa 41 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març 
(TRHL), l’Ajuntament estableix preus públics per la prestació del servei d’escola 
bressol, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal. 
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Article 2. Fet imposable 

Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions 
patrimonials de caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que 
voluntàriament sol·licitin la prestació del servei d’atenció, cura i vigilància dels 
nens, propi de les escoles bressol, quan es realitzi per part de l’Ajuntament. 

 Article 3. Subjectes passius 

Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança 
les persones que sol·licitin la prestació del servei o aquelles que resultin 
beneficiades o afectades per la realització de l’activitat duta a terme per l’escola 
bressol municipal. 

Article 4. Tarifes 
 
1. Les tarifes s’estableixen 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: 
 
EMPADRONATS  NO EMPADRONATS 
 
Matrícula   165 €    196 €  
(inclou material escolar) 
 
Lactants (4 mesos-1 any) 285 € mensuals  339 € mensuals 
 
 
Caminants (1-2 anys) 165 € mensuals  196 € mensuals 
 
 
Parlants (2-3 anys)   165 € mensuals  196 € mensuals 
 
 
Servei de permanències 
30 € mensuals per cada mitja hora.  
Esporàdics: 7,00 € cada mitja hora. 
 
El servei de permanències es presta de 8 a 9 h i de 12 a 13 h. 
 
La matrícula es farà efectiva, per als alumnes nous, en el moment de 
formalitzar-la i, per a la resta d’alumnes, el mes d’agost. 
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2. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes 
anteriors, es prestaran amb beneficis econòmics  o bé gratuïtament, previ 
informe de l’Àrea de Serveis Socials i a criteri de l’Ajuntament. 

3. Ara bé, gaudiran d’un descompte, entretant perduri la situació que en dóna 
dret, de forma automàtica, les famílies que es trobin en la següent situació: 

 Acreditació de família nombrosa o família monoparental: 15% de reducció  

1. 100% bonificació pel tercer membre d’un mateix nucli familiar 
matriculat al centre 

 

Article 5. Acreditament i règim de declaració i ingrés. 

No es podrà iniciar la prestació de servei sense que s’hagi satisfet l’import de la 
matrícula. 

El preu públic s’exigirà en règim d’autoliquidació per mesos avançats i quotes 
íntegres. 

Les baixes s’hauran de comunicar per escrit mitjançant instància presentada a 
l’Ajuntament i registrada amb anterioritat al dia 21 del mes previ al d’efectivitat 
de la baixa. Si aquest dia fos festiu, es farà el dia anterior hàbil. Per tant, una 
instància rebuda entre el dia 21 i el dia 31 d’un mes no serà efectiva el dia 1 del 
mes següent, sinó de l’altre mes. 

Es podran tramitar les esmentades baixes en el període comprès entre el mes 
de setembre i el mes de maig de cada curs escolar. 

Durant el curs, si en el període d’un mes un alumne deixa d’assistir a l’escola 
bressol 10 dies lectius (consecutius o no) sense causa justificada, s’entendrà 
que renuncia a la plaça que ocupa i causarà baixa a l’escola. La plaça es 
posarà a la disposició dels infants en llista d’espera. 

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. 

Tractant-se d’un preu públic per servei d’escola bressol que s’estén del mes de 
setembre al mes de juliol, un cop transcorregut el primer mes natural següent a 
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la data d’inici del curs escolar, caldrà pagar la quota mensual durant els primers 
cinc dies de cada mes.  

El pagament del preu públic es farà mitjançant domiciliació bancària. 

Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment. 

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de 
normes posteriors 
 
 Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en 
què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament 
modificats i/o substituïts,  en el moment en què es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
La present ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el dia ...... i que ha quedat definitivament aprovada en data ......, entrarà 
en vigor el dia 1 de gener de 2014 i regirà fins la seva modificació o derogació 
expressa. 
 
ORDENANCES DE NOVA CREACIÓ 
 
Per la prestació d’aquests serveis es passaran a cobrar preus públics i no 
taxes. Les tarifes i les regles d’aplicació no han variat. 
 
OF-14: PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS 
D’ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS. 
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA “L’ORIOLA”.    
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
D’acord amb el que disposa 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), l’Ajuntament estableix 
preus públics per la prestació de serveis i la realització d’activitats d’ensenyament en 
l’escola de Música i en altres establiments docents municipals, que es regirà per aquesta 
Ordenança. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions 
patrimonials de caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament 
sol·licitin la prestació de serveis i la realització d’activitats d’ensenyament en l’escola 
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de Música i en altres establiments docents municipals, destinats a impartir 
ensenyaments especials. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
1. Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança les 
persones o entitats que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització de 
les activitats d’ensenyament que es detallen a l’article 4 d’aquesta Ordenança. 
 
2. Quan els alumnes matriculats siguin menors d’edat, vindran obligats al pagament els 
seus pares o tutors. 
 
Article 4. Tarifes 
 
1. Les tarifes s’estableixen 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: 
 
 
 

MATRÍCULA   EMPADRONATS NO EMPADRON 

GENERAL   75,00 € 85,50 €

REDUÏDA GRUP E   37,50 € 43,00 €

REDUÏDA GRUPS S3, S4, S5, INI 1 i INI 2  18,00 € 21,00 €

GRUP A H. MENSUALS EMPADRONATS NO EMPADRON 

PROGRAMA SENSIBILITZACIÓ - S3 (3-4 anys) 4 h. col·lectives 46,50 € 53,00 €

PROGRAMA SENSIBILITZACIÓ - S4 (4-5 anys) 4 h. col·lectives 46,50 € 53,00 €

PROGRAMA SENSIBILITZACIÓ - S5 (5-6  anys) 6 h. col·lectives 67,00 € 81,00 €

PROGRAMA APRENENTATGE BÀSIC - INI 1 (6-7 anys) 5 h. col·lectives 56,00 € 68,00 €

PROGRAMA APRENETATGE BÀSIC - INI 2 (7-8 anys) 5 h. col·lectives 56,00 € 68,00 €

PROGRAMA APROFUNDIMENT - 1r NE (8-9 anys) 8 h. col·lectives 91,00 € 106,00 €

PROGRAMA APROFUNDIMENT - 2n NE (9-10 anys) 8 h. col·lectives 91,00 € 106,00 €

PROGRAMA APROFUNDIMENT - 3r NE (10-11 anys) 8 h. col·lectives 91,00 € 106,00 €

PROGRAMA APROFUNDIMENT - 4t NE (11-12 anys) 8 h. col·lectives 91,00 € 106,00 €

PROGRAMA APRENENTATGE AVANÇAT (a partir de 13 anys) 7 h. col·lectives 80,00 € 95,00 €

PROGRAMA ADULTS (a partir de 19 anys) 4 h. col·lectives 46,50 € 53,00 €

PROGRAMA COLL ( curs d'orientació al llenguatge) 4 h. col·lectives 87,00 € 101,00 €

INSTRUMENT GRUP A H. MENSUALS EMPADRONATS NO EMPADRON 

A Instrument (de 6 a 12 anys) inclou  llenguatge musical 2 h. 32,00 € 37,00 €

  3 h. 47,00 € 54,00 €

  4 h.   61,00 € 70,00 €

A Instrument (a partir de 13 anys)  inclou llenguatge musical 2 h. 38,50 € 45,00 €
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  3 h. 56,00 € 65,00 €

  4 h. 73,00 € 85,00 €

A Instrument (a partir de 19 anys) inclou  llenguatge musical 2 h. 51,00 € 60,00 €

  3 h. 76,00 € 89,00 €

  4 h. 101,50 € 117,00 €

INSTRUMENT GRUP B H. MENSUALS EMPADRONATS NO EMPADRON 
B Instrument col·lectiu  
(2 alumnes, progr INI 1, INI 2, 1r NE i 2n NE) 3 h. 25,00 € 29,00 €

 4h. 36,50 € 42,00 €

INSTRUMENT GRUP C H. MENSUALS EMPADRONATS NO EMPADRON 

C Instrument individual  No inclou llenguatge musical 2 h. 70,00 € 83,00 €

  3 h. 104,50 € 122,00 €

  4 h. 140,00 € 160,00 €

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 € 21,00 €

CORAL  3 h. 20,00 € 25,00 €

CONJUNT INSTRUMENTAL 4 h. 17,50 € 19,00 €

ALTRES H. MENSUALS EMPADRONATS NO EMPADRON 

CANT CORAL AMB REPERTORISTA 1/2 h. 15,00 € 17,50 €

 
 
 
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. 
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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 o 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. 
 
 
Article 5. Acreditament  
 
El preu públic regulat en la present Ordenança s’acredita en el moment de formalitzar la 
matrícula a cada curs escolar o servei d'ensenyament, independentment de  la rebuda 
efectiva d’ensenyament si és que la seva manca fos per causes imputables al sol·licitant, 
no essent en cap cas retornable.  
 
El preu públic s’exigirà per mesos avançats i quotes íntegres. 
 
 
Article 6. Règim de declaració i d’ingrés 
 
El pagament del preu públic es farà mitjançant domiciliació bancària.  
 
Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment, que comporta el 
deure de pagar recàrrecs i també interessos de demora.  
 
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. 
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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. 
 
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències 
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
 Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts,  en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
La present ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el dia ...... i que ha quedat definitivament aprovada en data ......, entrarà en vigor el 
dia 1 de gener de 2014 i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. 
 
 
 
OF-53: PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CASAL I 
ACTIVITATS D’ESBARJO ORGANITZATS DES DE L’AJUNTAMENT DE 
SANT VICENÇ DE MONTALT. 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
D’acord amb el que disposa 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), l’Ajuntament 
estableix preus públics per la prestació del servei de casal i activitats d’esbarjo 
organitzats des de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. 

 
Article 2. Fet imposable 
 
Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions 
patrimonials de caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament 
sol·licitin la prestació del servei de casal i activitats d’esbarjo organitzats des de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. 

 
Article 3. Subjectes passius 
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1. Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança les 
persones o entitats que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització de 
les activitats d’ensenyament que es detallen a l’article 4 d’aquesta Ordenança. 
 
2. Quan siguin menors d’edat, vindran obligats al pagament els seus pares o tutors. 
 
Article 4. Tarifes 
 
1. Les tarifes s’estableixen 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: 
 
 

SERVEI DE CASAL NADAL I PRIMAVERA 
PREU 
SETMANAL 

ACOLLIDA DE 8H. A 9H 20,00 

MATÍ DE 9H. A 13H. 45,00 

MENJADOR DE 13H. A 15H. 40,00 

TARDA DE 15H. A 17H. 30,00 

 
 

SERVEI DE CASAL ESTIU 
PREU 
SETMANAL 

ACOLLIDA DE 8H. A 9H 20,00 

MATÍ DE 9H. A 13H. 40,00 

MENJADOR DE 13H. A 15H. 40,00 

TARDA DE 15H. A 17H. 30,00 

 
Descomptes:  
 
 
• 15% per família nombrosa o monoparental (caldrà lliurar fotocòpia del carnet). 
• La família amb un fill amb NEE (necessitats educatives especials) es considerarà com 

a família nombrosa. Caldrà lliurar la documentació corresponent que ho acrediti. 
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Article 5. Acreditament  
 
El preu públic regulat en la present Ordenança s’acredita en el moment de formalitzar la 
inscripció al servei, independentment de  la rebuda efectiva d’ensenyament si és que la 
seva manca fos per causes imputables al sol·licitant, no essent en cap cas retornable.  
 
El preu públic s’exigirà per mesos avançats i quotes íntegres. 
 
 
Article 6. Règim de declaració i d’ingrés 
 
El pagament del preu públic es farà mitjançant domiciliació bancària.  
Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment, que comporta el 
deure de pagar recàrrecs i també interessos de demora.  
 

 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències 
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
 Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts,  en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
La present ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el dia ...... i que ha quedat definitivament aprovada en data ......, entrarà en vigor el 
dia 1 de gener de 2014 i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. 
 

 
OF-60: PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS 
D’ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS. 
ACTIVITATS ESPORTIVES. 
 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
D’acord amb el que disposa 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), l’Ajuntament estableix 
preus públics per la prestació de serveis i la realització d’activitats d’ensenyaments 
esportius, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions patrimonials 
de caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament sol·licitin la prestació 
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de serveis i la realització d’activitats d’activitats esportives al Pavelló Municipal, a la zona 
esportiva i en altres establiments docents del municipi, destinats a impartir ensenyaments 
especials. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
1. Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança les 
persones o entitats que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització de 
les activitats d’ensenyament que es detallen a l’article 4 d’aquesta Ordenança. 
 
2. Quan siguin menors d’edat, vindran obligats al pagament els seus pares o tutors. 
 
Article 4. Tarifes 
 
1. Les tarifes s’estableixen 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: 
 
 
 
A) ACTIVITATS CURS ESCOLAR 
 
 

EMPADRONATS 
 

ACTIVITAT Quota 
inscripció 

euros

Euros/mes 

Roda d’esports 21,65 31,96 
Judo 21,65 31,96 
Karate 21,65 31,96 
Tennis taula 21,65 31,96 
Gimnàstica Artística Iniciació 1 21,65 31,96 
Gimnàstica Artística Iniciació 2 21,65 36,08 
Gimnàstica Artística Perfeccionament 21,65 43,30 
Santvi a ballar! 21,65 31,96 
Escacs 21,65 15,46 
Aeròbic adults 21,65 25,77 
Ioga 21,65 25,77 
Bollywood 21,65 25,77 
Judo per adults 21,65 20,62 
 
 

NO EMPADRONATS 
 

ACTIVITAT Quota 
inscripció 

Euros/mes 
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euros
Roda d’esports 21,65 39,18    
Judo 21,65 39,18    
Karate 21,65 39,18    
Tennis taula 21,65 39,18    
Gimnàstica Artística Iniciació 1 21,65 39,18    
Gimnàstica Artística Iniciació 2 21,65 45,36    
Gimnàstica Artística Perfeccionament 21,65 52,58    
Santvi a ballar! 21,65 35,05    
Escacs 21,65 18,56    
Aeròbic adults 21,65 29,90    
Ioga 21,65 29,90    
Bollywood 21,65 29,90    
Judo per adults 21,65 24,74    
 
B) ACTIVITATS ESTIU 
 

EMPADRONATS 
 

ACTIVITAT Euros
Colònies esportives sense sortida optativa 216,50
Colònies esportives inclosa sortida optativa 330,00
Estades esportives setembre 43,30/setmana
Estades esportives juny-juliol 58,77/setmana
Cursets de natació 69,08
Campus de ball 117,53
Servei d’acollida 3/dia
Servei de menjador 7,70/dia
Piscina per nadons 69,08
Aquagym 51,55
Natació per a adults 69,08
Ioga 25,78
Mini-Estades esportives juny-juliol 58,77/setmana
Mini-Estades esportives setembre 43,30/setmana
Setmana verda 290
 

NO EMPADRONATS 
ACTIVITAT Euros

Colònies esportives sense sortida optativa 237,13
Colònies esportives inclosa sortida optativa 396,94
Estades esportives setembre 52,58/setmana
Estades esportives juny-juliol 70,11/setmana
Cursets de natació 77,33
Campus de ball 140,22
Servei d’acollida 3/dia
Servei de menjador 7,70/dia
Piscina per nadons 77,33
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Aquagym 59,80
Natació per a adults 77,33
Ioga 30
Mini-Estades juny-juliol 70,11/setmana
Mini-Estades esportives setembre 52,58/setmana
Setmana verda 330
 
 
C) ACTIVITATS SETMANA SANTA, NADAL, SETMANA BLANCA O ESTADES 
FORA DEL CALENDARI ESCOLAR 
 
EMPADRONATS   9 € 
NO EMPADRONATS  11 € 
 
 
Descomptes:  
 
 
 
• 15% per família nombrosa o monoparental (caldrà lliurar fotocòpia del carnet). 
• La família amb un fill amb NEE (necessitats educatives especials) es considerarà com 

a família nombrosa. Caldrà lliurar la documentació corresponent que ho acrediti. 
 
Article 5. Acreditament  
 
El preu públic regulat en la present Ordenança s’acredita en el moment de formalitzar la 
matrícula a cada curs escolar o servei d'ensenyament, independentment de  la rebuda 
efectiva d’ensenyament si és que la seva manca fos per causes imputables al sol·licitant, 
no essent en cap cas retornable.  
 
El preu públic s’exigirà per mesos avançats i quotes íntegres. 
 
 
Article 6. Règim de declaració i d’ingrés 
 
El pagament del preu públic es farà mitjançant domiciliació bancària.  
Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment, que comporta el 
deure de pagar recàrrecs i també interessos de demora.  
 
Les baixes s’hauran de comunicar per escrit mitjançant instància presentada a l’Ajuntament i 
registrada amb anterioritat al dia 21 del mes previ al d’efectivitat de la baixa. Si aquest dia 
fos festiu, es farà el dia anterior hàbil. 
 
Les baixes que es produeixin per iniciativa de l’Ajuntament tindran vigència immediata i no 
donaran dret a la devolució de cap quota. 
 

 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències 
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
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 Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts,  en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
La present ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el dia ...... i que ha quedat definitivament aprovada en data ......, entrarà en vigor el 
dia 1 de gener de 2014 i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. 
 
 

 

CINQUÈ. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D'ORDENANCES GENERALS PER 
AL 2015 

Es transcriu tot seguit la proposta d’acord presentada per l’Equip de Govern. 
No obstant, les votacions es portaran a terme de forma separada, ordenança 
per ordenança: 
 
“El Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves 
competències, pot promoure tot tipus d’activitats i prestar tots aquells serveis 
que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.  
 
Com a administracions públiques, corresponen als ens locals territorials de 
Catalunya, en l’àmbit de les seves competències i en els termes establerts per 
la legislació de règim local, la potestat reglamentària i la d’autoorganització. 
 
L’instrument adequat per a regular les matèries de competència municipal és a 
través de l’aprovació  de les ordenances que els regulen, disposició 
administrativa de rang inferior a la llei, d’exclusiva i millor aplicació en aquest 
municipi, que completi la llei corresponent, donada la seva peculiaritat i la seva 
diferenciació respecte a les esmentades lleis i reglaments d’àmbit d’aplicació 
més ampli. 
 
La legislació aplicable és la següent: 
 
— Els articles 6, 8, 52, 66, 178 i 237 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 
— Els articles 58 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals. 
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— Els articles 4, 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local. 
 
A més de les ordenances d’edificació, industrials, mediambientals i altres que 
regulen matèries de la competència local, els municipis podran aprovar 
ordenances de bon govern, que incorporen les normes peculiars de la localitat 
encaminades a ordenar l’activitat i la convivència dels ciutadans en el medi 
urbà i rural, així com, en el seu cas, la costum local. 
 
Vist l’Informe emès pel sr. Secretari-Interventor, 
 
 
Realitzada la tramitació corresponent i vista la competència del Ple, en virtut 
dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis de les entitats locals,  
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, PROPOSAR al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció del següents:  
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances municipals 
que a continuació es relacionen  
 
ORDENANÇA 28: REGULADORA DE  CIVISME I CONVIVÈNCIA 
CIUTADANA 
 
ORDENANÇA 36: ORDENANÇA REGULADORA DE LA TINENÇA D'ANIMALS  
 
ORDENANÇA 62: REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI PÚBLIC 
D’ESTACIONAMENT DE VEHICLES A MOTOR EN ZONES ESPECIALS I 
DETERMINADES DE LA VIA PÚBLICA, SOTA CONTROL HORARI LIMITAT  
“ZONA BLAVA” 
 
ORDENANÇA NÚM. 72: ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS 
GUALS PER ENTRADA I SORTIDA DE VEHICLES AL TERME MUNICIPAL 
DE SANT VICENÇ DE MONTALT I DELS ESTACIONAMENT RESERVATS. 
 
ORDENANÇA 82: ORDENANÇA REGULADORA DEL RÈGIM 
D’INSTAL·LACIÓ DE CANALITZACIONS SOTERRADES EN LA VIA PÚBLICA 
PER A L’ESTESA DE SERVEIS DIGITALS I DE COMUNICACIÓ. 
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SEGON. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 
Província, a efectes de possibles reclamacions, de no produir-se’n cap, les 
esmentades ordenances s’entendran aprovades definitivament. 
 
ANNEX MODIFICACIONS 
 
ORDENANÇA NÚMERO 28: REGULADORA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA 
CIUTADANA. 
 
Art. 18- Activitats que poden resultar molestes 
 
(…) 
 
b) Dins la franja horària compresa entre les 21 hores y les 8 hores, 
l’execució de feines de reparació o instal·lació d’electrodomèstics, aparells 
elèctrics o instal·lacions auxiliars que impliquin l’exercici d’accions incloses en 
el paràgraf anterior o que superin els límits sonors que la Llei de contaminació 
acústica i l’ordenament municipal estableixen. 
 
S’exceptuen les feines de reparació urgent i necessari que afectin la seguretat 
de persones i béns o que condicionin el subministrament dels serveis bàsics 
d’aigua, llum, combustible o d’altres relacionats amb la salut i totes aquelles 
tasques de l’administració municipal que siguin d’interès general. 
 
 
ORDENANÇA 36: ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA 
D’ANIMALS 
 

Article 61 

Infraccions lleus  

(…) 

31. No complir amb les normes de conducció de l’article 19 d’aquesta 
Ordenança. 

32. Qualsevol altra infracció d’aquesta Ordenança o de la normativa 
aplicable que no hagi estat tipificada de greu o molt greu. 

 

ORDENANÇA NÚMERO 62                     
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REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI PÚBLIC D’ESTACIONAMENT DE 
VEHICLES A MOTOR EN ZONES ESPECIALS I DETERMINADES DE LA VIA 
PÚBLICA, SOTA CONTROL HORARI LIMITAT  “ZONA BLAVA”     

 
Article 5 
 
(...) 

Distintius gratuïts 

Tenen dret  a l’obtenció d’un distintiu gratuït els/les veïns/es empadronats/des 
al municipi que siguin titulars d’un o més vehicles pels quals s’aboni l’IVTM a 
Sant Vicenç de Montalt o bé que acreditin la sol·licitud de canvi de domiciliació 
fiscal del/s vehicle/s per a l’exercici següent. En aquest supòsit, es podran 
obtenir tants distintius com vehicles domiciliats a Sant Vicenç de Montalt pels 
quals es pagui l’impost esmentat. 

Els distintius es lliuraran a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de la Policia Local, 
prèvia presentació del distintiu de l’any anterior o del comprovant de pagament 
del darrer IVTM, acompanyat del document d’identificació del titular del vehicle 
(DNI, passaport, tarja de residència o carnet de conduir). Els titulars dels 
distintius podran estacionar gratuïtament a totes les zones blaves sense 
limitació horària amb l’única excepció de la zona blava situada al Passeig del 
Marquès Casa Riera durant el període comprès entre els dies 1 de maig al 31 
d’octubre. 

Distintius de pagament: 
 
Certs titulars o usuaris de determinats vehicles podran adquirir distintius 
d’aparcament en zones de limitació horària, Zona Blava, d’acord amb els 
criteris i tarifes establerts a l’Ordenança Fiscal número 19, reguladora de la 
Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques 
municipals  
L’interessat haurà d’aportar la documentació acreditativa del seu dret i serà 
valorada per l’Ajuntament. 
Els distintius es podran adquirir a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de la Policia 
Local. 
 
 
ORDENANÇA NÚMERO 72 
 
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS GUALS PER ENTRADA I 
SORTIDA DE VEHICLES AL TERME MUNICIPAL DE SANT VICENÇ DE 
MONTALT I DELS ESTACIONAMENTS RESERVATS 
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CAPÍTOL II. CARACTERÍSTIQUES DELS GUALS 
Article 23. CARACTERÍSTIQUES I CONDICIONS DELS GUALS. 
 
(…) 
 
23.6 La senyalització horitzontal quedarà supeditada a les característiques de 
la via, segons informe de la Regidoria de Mobilitat. 
 
ORDENANÇA 82: ORDENANÇA REGULADORA DEL RÈGIM 
D’INSTAL·LACIÓ DE CANALITZACIONS SOTERRADES EN LA VIA 
PÚBLICA PER A L’ESTESA DE SERVEIS DIGITALS I DE COMUNICACIÓ. 
 
Cal treure referències a ordenances no existents al nostre municipi.  
 
TÍTOL TERCER - RÈGIM DISCIPLINARI I DE REPOSICIÓ DE DANYS  
 
Article 61. Tipificació de les infraccions  
 
(...) 
 
L’incompliment de les ordres o requeriments dictats per l’alcalde i autoritats 
municipals en l’aplicació de les ordenances vigents (deia de l’ordenança de via 
pública.)  
 
(...) 
 
No executar o no implantar les mesures protectores generals en els espais 
arbrats, les mesures específicament previstes a l’ordenança de protecció 
individual d’arbres, a les àrees de vegetació, o pel motiu de l’obertura de rases 
o canvi de paviments.(eliminar paràgraf) 
 
Executar o implantar de forma deficient les mesures específicament previstes a 
l’ordenança de protecció individual d’arbres, a les àrees de vegetació, o pel 
motiu de l’obertura de rases o canvi de paviments.(eliminar paràgraf)  
 
(...)” 
 
 
Tot seguit es procedeix al debat i votacions. 
 
1) El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, recorda que l’ordenança 28 
prové d’una base de l’ordenança de civisme i convivència de l’ajuntament de 
Mataró. En aquest sentit, comenta que a l’ordenança de Mataró hi ha un últim 
apartat on s’hi exposa una proposta d’activitats alternatives a la sanció 



 

 - 68 - 

econòmica. El regidor admet que és un tema complex, que a més a Mataró 
comporta algunes dificultats, però considera que abans de fer la modificació en 
qüestió s’hauria de contemplar aquesta opció. Constata que hi ha moltes 
experiències en d’altres ciutats amb ordenances de civisme i convivència i que, 
a més, a la de Mataró està articulat tot el contingut amb molt de detall. Respon 
el l’Alcalde afirmant que ja s’ha estudiat aquesta opció, però no s’ha aplicat 
precisament degut a que a Mataró no acaba de funcionar. 
 
S’acorda, per majoria absoluta, amb el vot a favor de CiU (6), PSC (1) i PP 
(1), i l’abstenció de 9SV (4) i Esquerra (1): 
 
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’ORDENANÇA 28: 
REGULADORA DE  CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA, d’acord amb 
antecedents exposats. 
 
SEGON. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 
Província, a efectes de possibles reclamacions, de no produir-se’n cap, les 
esmentades ordenances s’entendran aprovades definitivament. 
 
 
2) El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9Sv, demana si a més de 
modificar l’ordenança en qüestió, es té previst instal·lar espais on els gossos 
puguin anar lliurement a fer les seves necessitats. Respon l’Alcalde afirmant 
que l’opció ja s’ha contemplat i s’ha optat per col·locar pipi cans a diverses 
zones, com ara a Montalpark, Can Ripoll o Can Boada. Ara bé: s’ha comprovat 
que, mentre que en aquestes zones l’opció funciona, a la zona del parc del 
terral hi ha més problemes. Per aquest motiu s’estan estudiant dues propostes 
que encara no s’han acabat de perfilar. Una d’elles és que a la carretera 
Nacional, on hi ha les palmeres, s’ha pensat tancar aquell espai i destinar-lo als 
animals lliurament. 
La Sra. Glòria Aymerich i Gàzquez, regidora del PP, informa que a la zona 
compresa entre Montaltnou i el carrer del Cementiri, també s’hi acumula força 
porqueria i excrements d’animals. Per tant, demana si es té previst fer-hi alguna 
cosa.  
Respon l’Alcalde afirmant que és precisament per això que es pretén aprovar 
aquesta ordenança. Al seu torn, el Sr. Pere Orts i Cubillo, comenta que el pipi 
can instal·lat a la zona de Can Boada queda molt a prop d’un parc infantil i, en 
moltes ocasions, els gossos passegen per la gespa i fan les seves coses on 
després juguen els nens. Per aquest motiu també encoratja a l’equip de govern 
a prendre mesures i tenir algun pla d’actuació.  
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S’acorda, per majoria absoluta, amb el vot a favor de CiU (6), PSC (1), 
Esquerra (1) i PP (1), i l’abstenció de 9SV (4): 
 
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’ORDENANÇA 36: 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TINENÇA D'ANIMALS, d’acord amb 
antecedents exposats. 
 
SEGON. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 
Província, a efectes de possibles reclamacions, de no produir-se’n cap, les 
esmentades ordenances s’entendran aprovades definitivament. 
 
3) Els regidors de 9SV i Esquerra argumenten el seu vot en contra de la 
modificació de l’Ordenança número 62, per la negativa a facilitar distintiu per 
als vehicles d’empresa. 
 
Per tant, 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 Esquerra (1): 
 
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’ORDENANÇA 62: 
REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI PÚBLIC D’ESTACIONAMENT DE 
VEHICLES A MOTOR EN ZONES ESPECIALS I DETERMINADES DE LA VIA 
PÚBLICA, SOTA CONTROL HORARI LIMITAT  “ZONA BLAVA”, d’acord amb 
antecedents exposats. 
 
SEGON. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 
Província, a efectes de possibles reclamacions, de no produir-se’n cap, les 
esmentades ordenances s’entendran aprovades definitivament. 
 
4) S’acorda, per majoria absoluta, amb el vot a favor de CiU (6), PSC (1) i 
PP (1), i l’abstenció de 9SV (4) i Esquerra (1): 
 
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’ORDENANÇA NÚM. 72: 
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS GUALS PER ENTRADA I 
SORTIDA DE VEHICLES AL TERME MUNICIPAL DE SANT VICENÇ DE 
MONTALT I DELS ESTACIONAMENT RESERVATS, d’acord amb antecedents 
exposats. 
 
SEGON. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 
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Província, a efectes de possibles reclamacions, de no produir-se’n cap, les 
esmentades ordenances s’entendran aprovades definitivament. 
 
5) S’acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’ORDENANÇA 82: 
ORDENANÇA REGULADORA DEL RÈGIM D’INSTAL·LACIÓ DE 
CANALITZACIONS SOTERRADES EN LA VIA PÚBLICA PER A L’ESTESA DE 
SERVEIS DIGITALS I DE COMUNICACIÓ, d’acord amb antecedents exposats. 
 
SEGON. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 
Província, a efectes de possibles reclamacions, de no produir-se’n cap, les 
esmentades ordenances s’entendran aprovades definitivament. 
 
 
 
SISÈ. PROPOSTA D’AMPLIACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA MITJANÇANT L'ORGANISME DE GESTIÓ 
TRIBUTÀRIA 

Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE GESTIO ECONOMICA 
Expedient:  2014/1000 23 GENSVM  
Contingut: AMPLIACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA MITJANÇANT L'ORGANISME DE GESTIÓ 
TRIBUTÀRIA 
 
Atès que l’expedient de modificació d’Ordenances Fiscals per al 2015 preveu 
que passin a preu públic alguns cobraments de serveis municipals, cal 
replantejar-se l’acord de delegació de funcions a l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
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. 



 

 - 71 - 

 
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 
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, , s’acorda, per unanimitat, i per tant, amb el vot favorable 
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, l’adopció 
dels següents acords: 
 
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 ingressos de dret públic que a continuació 
s'especifiquen: 
 
I.- Preus públics per: 

 

1. La prestació del servei d'escola bressol. 
2. La prestació de serveis d'ensenyaments especials en establiments 

municipals. Activitats esportives. 
3. La prestació de serveis d'ensenyaments especials en establiments 

municipals. Escola de Música i altres establiments docents municipals 
 
Les funcions que en relació a la recaptació d’aquests preus públics es deleguen 
són: 
 
a) Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
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b) Dictar la provisió de constrenyiment. 
c) Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com en executiu. 
d) Liquidació d'interessos de demora. 
e) Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
f) Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
g) Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 
 
SEGON.- Revocar la delegació relativa a totes les funcions de gestió i 
recaptació de les taxes següents, efectuada en acords anteriors a favor de la 
Diputació de Barcelona: 
 
a) Per la prestació del servei d'escola bressol. 
b) Per la prestació del servei d'ensenyaments especials en establiments 

municipals. 
 
TERCER .- 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. 
 
QUART.- 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. 
 
CINQUÈ.-  La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites 
en aquest acord es regeix per les següents regles: 
 

Regla primera.- La delegació atorgada te 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 
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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.  
 
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: 
 

a) 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. 
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b) 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. 

 
c) 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.  

 
d) 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. 

 
e) 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.  
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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.  
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 
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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: 
 
- El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga 

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

SISÈ.- 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 i de la revocació especificada. Un cop acceptades les delegacions la 
Diputació de Barcelona 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. 
 

SETÈ. PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI 
DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA, TOT FENT EXTENSIVA 
AQUESTA ADHESIÓ A LA COMUNITAT VEÏNAL PER TAL DE 
PARTICIPAR-NE I PROGRAMAR-NE ACTES 

El 18 de desembre de 1913 s’aprovà el Reial Decret que facultava a les 
Diputacions Provincials a mancomunar-se. Els dies 20, 22 i 23 del mes de 
desembre es reuniren a l’antic Palau de la Generalitat la junta de delegats de 
les quatre diputacions catalanes per tal de redactar l’estatut de la Mancomunitat 
de Catalunya. 
 
El 8 de gener de 1914 els delegats de les quatre diputacions catalanes, 
encapçalats pels respectius presidents, van subscriure el projecte d’estatut de 
la mancomunitat i el 6 d’abril de 1914 es va constituir la Mancomunitat de 
Catalunya, fruit de la unió de les quatre diputacions i va ser escollit com a 
President de l’Assemblea de la Mancomunitat de Catalunya el President de la 
Diputació de Barcelona, Enric Prat de la Riba, que s’erigia com a veritable 
inspirador de tot aquell procés. 
 
La institució naixia com a resultat de la suma de capacitats i esforços de les 
diputacions catalanes i amb la voluntat de servei a les expectatives de major 
reconeixement polític de Catalunya i com a instrument de modernització de les 
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estructures existents i absents – des de les viàries fins a les educatives i 
culturals. 
 
En un període de temps certament breu es van realitzar accions concretes per 
a la millora de la qualitat de vida i pel benestar de la ciutadania al temps que es 
posaren les primeres pedres d’institucions culturals, científiques i acadèmiques 
que han estès la seva actuació fins als nostres dies. 
 
La Mancomunitat de Catalunya va significar una gran aportació al progrés social, 
econòmic i nacional del nostre País i de la seva gent, al mateix temps que posà 
les bases per a estructures i institucions culturals, científiques i educatives que 
perviuen en el temps, entre d’altres, l’Institut d’Estudis Catalans, la Biblioteca de 
Catalunya, l’Escola Superior de Belles Arts, l’Escola Industrial o l’Escola del 
Treball.  
 
Aquest any 2014 es compleixen 100 anys des del naixement de la 
Mancomunitat, i, és per això que la Diputació impulsa la commemoració 
d’aquesta data tan important, i vol traslladar a la societat l’evidència de la feina 
feta per aquesta singular institució. 
 
Sense la Mancomunitat, sense en Prat de la Riba, en Puig i Cadafalch i tanta 
altra gent, la Catalunya actual no seria pas la mateixa. Sense ells i el seu 
esperit i el seu treball no seríem on som. Perquè certament la gent de la 
Mancomunitat sabien el que es feien, com si s’haguessin avançat cent anys en 
el temps, com si fos avui mateix, Prat de la Riba escrivia el 1917: 
 
 
“No hem fet la Mancomunitat per a tenir una Diputació més gran, ni per a donar 
a l’ànima catalana un petit cos d’administració subordinada, secundària: una 
província. Tots, anant mes o menys enllà, qui deturant-se aviat, qui veient lluny 
encara el terme del seu ideal, tots volem per a Catalunya un cos d’Estat, tots 
sentim que la voluntat popular catalana exigeix imperiosament, més o menys 
accentuades o atenuades, formes d’Estat”. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, , 
s’acorda, per majoria absoluta, amb el vot a favor de CiU (6), PSC (1), 9SV 
(4)i Esquerra (1) i l’abstenció del PP i l’adopció dels següents  
 

 
ACORDS 

 
 
Primer.- ADHERIR-SE a la commemoració del centenari de la Mancomunitat 
de Catalunya, tot fent extensiva aquesta adhesió a la comunitat veïnal per tal 
de participar-ne i programar-ne actes, si s’escau. 
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Segon.- NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Barcelona per al seu 
coneixement i efectes. 
 
 
VUITÈ. PRECS I PREGUNTES 
 
- El passat Ple el Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, demanava un 
informe especificant les funcions dels llocs de treball del personal de 
l’ajuntament.  

Respon el Sr. Amadeu Clofent i Rosique, regidor de Recursos Humans, 
afirmant que el passat ple es van precipitar en afirmar que aquests documents 
es podien facilitar. Fent una mica d’història, des del 2008 es va posar en marxa 
un procés en el qual també hi participa la Diputació de Barcelona, per analitzar  
i posar en regla tots els llocs de treball, valorant les característiques de cada 
lloc i les funcions de cada treballador, que vénen determinades per unes fitxes 
concretes on es dictamina quins són els deures de cada lloc de treball. A 
conseqüència dels canvis produïts a la nova legislatura, el procés va quedar 
aturat i no es va aprovar, així com tampoc el conveni que es va treballar. Per 
tant, al no tenir vigència les fitxes corresponents als llocs de treball, no té cap 
raó donar aquesta documentació. Bàsicament, les responsabilitats i deures dels 
treballadors de l’ajuntament es regeixen per dues lleis. Una és el reial decret 
legislatiu 1986/781 i l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat el 2007. 
Aquestes són les dues lleis en les que es basen els deures i les funcions de 
cada lloc de treball, no hi ha cap document general que les especifiqui ni 
analitzi aprovat per aquest Ajuntament. 

Posteriorment, el Sr. Jordi Castaños i Plana, regidor de 9SV, demana si es té 
previst reprendre aquest treball conjunt amb la Diputació per elaborar les fitxes 
de cada lloc de treball, a la qual cosa el Sr. Clofent respon afirmativament, ja 
que hi ha moltes més coses que s’han de regularitzar en aquest sentit, com ara 
places que s’han de convocar i en definitiva, es pretén tenir un organigrama 
clar de tots els llocs laborals de l’Ajuntament. 

- La Sra. Glòria Aymerich i Gàzquez, regidora del Partit Popular, demana si es 
té previst posar en funcionament al municipi alguna aplicació com la que s’ha 
implementat a l’ajuntament d’Arenys de Mar, que connecta fins i tot les zones 
més aïllades de la vila amb el cos de policia local, la qual cosa permet notificar 
mitjançant una alarma silenciosa i de manera exacta el lloc on s’està produint 
una incidència. 
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Respon el Sr. Amadeu Clofent i Rosique, informant que, en un principi, es tenia 
previst que la Generalitat posés en marxa un projecte de característiques 
similars SIDCAT, que finalment no s’ha conclòs, ja que s’ha comprovat que no 
acabava d’encaixar amb les necessitats municipals. En aquest sentit, una altra 
empresa privada ha estat la que finalment ha desenvolupat l’aplicació que 
comenta la Sra. Aymerich. En tractar-se una empresa privada, els municipis 
que ho desitgin es poden subscriure al projecte que desenvolupa aquesta 
aplicació abonant una quota mensual. Seguidament, es valoren les necessitats 
del municipi i s’activa l’aplicació que, entre altres coses, permet als comerços i 
a la gent que viu en zones aïllades fer ús de l’anomenat “botó vermell”, per 
poder avisar a la policia en cas de necessitat. S’està treballant per aplicar-ho 
quan abans millor.  

- El Sr. Antoni José i Casas, regidor de 9SV, demana per quin motiu s’ha 
canviat l’empresa de seguretat a l’Ajuntament. Afirma que ha constatat alguns 
canvis respecte a l’empresa que abans realitzava la vigilància en algunes 
zones del municipi com les escoles etc.  

Respon el Sr. Amadeu Clofent i Rosique, informant que s’han centralitzat totes 
les alarmes a la comissaria de la policia local. Fins ara, el que hi havia era una 
empresa que realitzava el manteniment, i les alarmes estaven centralitzades a 
la central d’aquesta empresa, la qual cosa suposava una despesa d’uns 7000 o 
8000 euros anuals. Amb l’última inversió que s’ha fet, centralitzant les alarmes 
a la comissaria municipal, la qual cosa fa que no necessitem l’empresa de 
manteniment ni cap altra central d’alarmes. D’aquesta manera, si es dispara 
una alarma, l’avís arriba tant a comissaria, com a les unitats mòbils i als cotxes 
de la policia local que es desplacen pel municipi. Tot això suposa un estalvi 
important, ja que es redueix el cost del manteniment i a banda, el mateix servei 
de policia local pot posar i treure les alarmes des d’un punt mòbil. Actualment, 
el manteniment del servei el realitza l’empresa que en fa la instal·lació, ja que 
encara no està acabada. Un cop finalitzi el procés d’instal·lació, el manteniment 
es traurà a concurs. 

- El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, fa constar que ha llegit el 
Decret d’Alcaldia 2014/891, on es parla d’un desplaçament de l’alcalde a 
Madrid per assistir a una reunió del Congrés dels Diputats. Demana per tant, 
quina informació va anar a recollir a l’esmentada reunió. Respon l’Alcalde 
afirmant que facilitarà aquesta informació a la propera Comissió Informativa de 
les cases ocupades il·legalment. 
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- El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, informa que ha sentit rumors 
que hi ha hagut moviments relacionats amb l’assumpte del camí del Montalt i 
demana com estan les gestions en aquest aspecte.  

El senyor Enric Miralles respon tot dient que no hi ha hagut cap moviment.  

Seguidament respon el Sr. Amadeu Clofent i Rosique, regidor de mobilitat, 
informant que possiblement s’han barrejat alguns temes, ja que es pot haver 
confós amb el Pla de Protecció d’incendis, que sí que li ha obligat a deixar una 
franja de protecció. En aquest sentit, el propietari ha arribat a un acord amb 
Diputació, ja que ell n’és el primer interessat, per si hi ha algun incendi. Malgrat 
tot, això no té res a veure amb la recuperació del camí del Montalt. 

 

- El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, demana quina valoració es fa de la regidoria de 
Participació Ciutadana en els pressupostos participatius.   

Respon el Sr. Amadeu Clofent i Rosique, regidor de Participació Ciutadana, 
informant que, si bé la participació de 130 persones no és elevada, tota nova 
iniciativa necessita un temps per quallar. Per aquest motiu, sí que s’espera que 
l’any que ve la participació augmenti, ja que s’haurà pogut difondre més aviat i 
millor, se li haurà pogut donar més empenta i credibilitat.  

El Sr. Arcos manifesta la seva disposició per la Participació Ciutadana. 

 
 
 
 
Finalment, l’alcalde president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a 
secretari, aquesta acta. 
 
El secretari                         Vist i plau,     
      El President  
 


