
 

Carrer Sant Antoni, 13 

08394 Sant Vicenç de Montalt 

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

http://www.svmontalt.cat 

ACTA DE LA SESSIÓ PLE2014/2 DEL PLE DE LA CORPORACI Ó DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1a. CONVOCATÒRIA EL  23 de 
gener de 2014  
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2014/2 
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 23 de gener de 2014 
Horari: de 20:00:00 a 22:15 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   PERE ORTS I CUBILLO  (ESQUERRA+ENTESA+AM) 
- Sr   GLORIA 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: 
E 
 
O R D R E   D E L   D I A 
 
 
PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA 
DE DATA 28 DE NOVEMBRE DE 2013 I DE DATA 11 DE GENE R DE 2014. 
 
SEGON. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
 
TERCER. PRP2014/30 AL·LEGACIONS PRESSUPOST 2014. 
 



 

QUART. PRP2014/1 RECUPERACIÓ DRETS FUNERARIS NINXOL  142. 
 
CINQUÈ. PRP2013/683 AUTORITZACIÓ DE DESTRUCCIÓ DE 
DOCUMENTS. 
 
SISÈ. PRP2014/6 PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICA CIÓ DELS 
ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET.    
 
SETÈ. PRP2014/38   CONVENI FORMACIO VIAL PER LA CON NEXIO C. 
DEL ROCA AMB C.DEL DRAC. 
 
VUITÈ. PRP2014/49 PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNI CIPAL DE 
9SV TITULADA MOCIÓ PER ELABORAR UNA ORDENANÇA MUNIC IPAL 
DE PROTECCIÓ DE L’ARBRAT. 
 
NOVÈ. PRP2014/50 PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNIC IPAL DE 
9SV ANOMENADA MOCIÓ PER PROMOURE LA CREACIÓ DEL CON SELL 
DE JOVES DE SANT VICENÇ DE MONTALT. 

DESÈ. PRECS I PREGUNTES. 
 
 
PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA 
DE DATA 28 DE NOVEMBRE DE 2013 I DE DATA 11 DE GENE R DE 2014. 
 
El senyor Alcalde pregunta als assistents si tenen alguna objecció a les actes 
de data 28 de novembre de 2013 i de data 11 de gener de 2014. 
 
Els assistents acorden, per unanimitat , l’aprovació de les actes esmentades. 
 
 
 
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. 
 
Atès que la senyora Glòria Aymerich Gázquez, regidora del PP, no dóna suport 
a la declaració institucional que es llegirà tot seguit, abandona temporalment la 
sala, essent les 20:05 hores. 
 
Tot seguit, el senyor alcalde dóna lectura a la Declaració Institucional següent: 
 



 

“Davant l’anunci de la convocatòria el dia 9 de novembre de 2014 d’una 
consulta popular per tal de decidir si la nació catalana vol esdevenir un Estat, 
aquest Ple, integrat per representants electes per la ciutadania de Sant Vicenç 
de Montalt, vol manifestar: 
 
Primer.- La constatació d’un acord entre la majoria de les forces polítiques del 
Parlament de Catalunya, màxim òrgan de la sobirania popular del nostre País, 
que farà possible la celebració d’una consulta on el poble de Catalunya 
decidirà, de manera lliure i democràtica, el seu futur col·lectiu en els termes 
acordats i amb la pregunta majoritàriament pactada. 
 
Segon.- El seu compromís amb la Generalitat, institució en què s’organitza 
l’autogovern de Catalunya, i amb el Parlament de Catalunya, representant 
legítim del poble català, per tal que aquesta consulta sigui realitat, posant a la 
seva disposició tots els mitjans requerits perquè la consulta esdevingui un èxit i 
aconsegueixi la màxima participació popular. 
 
Tercer.- La necessitat de seguir treballant des del diàleg i el pacte, per tal de fer 
possible la consulta. 
 
Quart.- La seva crida a la ciutadania a que participi de manera activa, pacífica i 
en llibertat en aquest acte democràtic, decidint el seu destí. 
 
Cinquè.- Comunicar a tots els grups polítics presents al Parlament de 
Catalunya i al President de la Generalitat el contingut d’aquesta declaració 
institucional.” 

 
A continuació, s’incorpora de nou a la sessió la senyora Aymerich a les 20:09 
hores. 
 
 
TERCER. PRP2014/30 AL·LEGACIONS PRESSUPOST 2014. 
 
Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2014/25 33 PRESS  
Contingut: AL·LEGACIONS AL PRESSUPOST DE 2014 PER CREAR UNA 
PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA ANOMENADA FOMENT DE L'OCUPACIÓ 
 
El Grup Municipal de 9SV ha presentat les al·legacions següents al Pressupost 
de 2014: 
 



 

“Jaume Arcos Vinyals, com a portaveu del grup munici pal de 9SV de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt presenta la següent al·legació al 
pressupost general de l’exercici 2014. 

Que la partida “Assignacions altres càrrecs electes” de despeses pel 2014 amb 
número 91210001 que actualment s’incrementa en un 44,08 %,  tingui un 
increment del 0 % i que els 18.724,72 s’incorpori a una nova partida 
anomenada “foment de l’ocupació” que tingui per objectiu tirar endavant 
politiques per afavorir l’ocupació en el nostre municipi” 

La Junta de Govern proposa desestimar la seva al·legació atès que es tracta 
d’una facultat del govern i en tot cas així es farà quan es constati l’existència de 
crèdit disponible a l’aplicació corresponent. 

La Comissió Informativa va emetre dictamen desfavorable. 

El senyor alcalde li respon que ja es va contestar en el Ple dels Pressupostos i 
proposa la desestimació, en tot cas, es realitzarà aquest augment quan es 
constati l’existència del crèdit disponible a l’aplicació corresponent.  

Per tant, s’acorda, per majoria simple, amb el vot en contra de CiU (6) , 
l’abstenció del PP (1) i el vot a favor de 9SV (4) i Esquerra (1) , desestimar la 
proposta presentada. 

 
 
QUART. PRP2014/1 RECUPERACIÓ DRETS FUNERARIS NINXOL  142. 
 
Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2013/728 66 GENSVM  
Contingut: RECUPERACIO NINXOL NUMERO 142 
 
 
Pren la paraula la Sra. Maria Lluïsa Grimal i Colomé, Regidora de Sanitat. 
Segons l’ordenança fiscal número 35, reguladora de la taxa per la prestació de 
serveis dels cementiris locals i altres serveis fúnebres, diu que en el període de 
concessió d’un nínxol, que és de 50 anys, el titular d’un dret funerari podrà 
oferir-ne el rescat a l’ajuntament i aquest li haurà d’abonar el 50% del preu de 
la concessió. Actualment la tarifa d’un dret funerari per un nínxol catalogat com 
a vell, com és el cas del que ens ocupa, es de 1050 euros. Per tant doncs, 
presentem per la seva aprovació el rescat del nínxol 142 del cementiri, 
catalogat com a vell, abonant a l’antic titular la quantitat de 525 euros en 
concepte del seu rescat. 



 

 
Es transcriu la proposta d’acord: 
 
El Sr. Antoni Fajardo Graupera, titular del dret funerari sobre el nínxol número 
142 del Cementiri Municipal, ha ofert el rescat del seu dret a l’Ajuntament. Es 
tracta d’un nínxol dels catalogats com a “vell”. 
 
L’article 6.3  de l’Ordenança fiscal número 35 reguladora de la Taxa per 
prestació de serveis en cementiris locals i altres serveis fúnebres de caràcter 
local estableix: 
 
“El titular d’un dret funerari podrà oferir-ne el rescat a l’Ajuntament, el qual 
abonarà el 50% del preu de concessió segons Ordenança Fiscal vigent.” 
 
L’article 6.1.A de l’Ordenança fiscal número 35 reguladora de la Taxa per 
prestació de serveis en cementiris locals i altres serveis fúnebres de caràcter 
local estableix que per a la concessió d’un dret funerari per un nínxol vell la 
tarifa és de 1.050 euros. 
 
Per tant, s’acorda, per unanimitat, proposar al Ple de la Corporació l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer. El rescat del dret funerari sobre el nínxol número 142 del cementiri 
municipal que figurava a nom del mateix sol·licitant. 
 
Segon. Abonar a l’antiga titular del dret funerari sobre el nínxol número 33 del 
cementiri municipal la quantitat de 525 euros en concepte del seu rescat. 
 
Tercer. Aplicar la present despesa a la partida 2013/01/164/640.05 “Rescat 
drets funeraris” del pressupost vigent la qual compta amb crèdit suficient per 
atendre aquesta despesa. 
 
Quart. Notificar els presents acords a la interessada i a l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 
 
S’acorda, per unanimitat, l’aprovació de la proposta presentada en tots els 
seus extrems. 
 
 

CINQUÈ. PRP2013/683 AUTORITZACIÓ DE DESTRUCCIÓ DE 
DOCUMENTS. 
 
Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 



 

Expedient:  2013/709 66 GENSVM  
Contingut: CREACIÓ DEL REGISTRE DE DESTRUCCIÓ DE DOCUMENTS 
 
 

Per problemes d’espai a l’arxiu municipal es pretén procedir a la destrucció de 
documents antics. 

D’acord amb la llei  13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i selecció 
de documents, cal procedir a la creació d’un Registre de destrucció de 
documents. 

El seu article 12 assenyala:  

Artículo 12. Registros de destrucción de documentos . 

12.1 Todos los titulares de documentos públicos deben disponer de un registro 
de destrucción de documentos, que debe tener, como mínimo, los siguientes 
campos informativos: 

• Código de la tabla de evaluación y acceso documental o fecha de la 
resolución de evaluación documental que se aplica. 

• Título de la serie documental. 
• Año de la documentación. 
• Organismo productor. 
• Volumen y soporte de la documentación destruida. 
• Fecha de la destrucción. 
• Existencia de soporte de substitución y descripción de este soporte. 

 
12.2 El registro de destrucción de documentos debe ser autorizado por la 
secretaría general o la dirección del organismo o entidad titular de los 
documentos. En el caso de instituciones u organismos que disponen de archivo 
integrado en el Sistema de Archivos de Cataluña la gestión del registro 
corresponde a la persona responsable técnica del archivo. En otros casos 
corresponde a la secretaría general o dirección del organismo o a la persona 
designada por ésta. En cualquier caso se debe garantizar la conservación, la 
integridad y la actualización permanente de los datos del registro. 

 

12.3 El registro debe estar a disposición de consulta de la Comisión Nacional 
de Acceso, Evaluación y Selección Documental y de la Inspección del 
Departamento competente en materia de cultura. 



 

Atès el que disposen els articles 2 i 10 i la disposició final segona del Decret 
117/1990, de 3 de maig, sobre avaluació i tria de documentació de 
l’Administració pública; 

Vistes les propostes de taules d’avaluació documental aprovades per la 
Comissió Nacional d’Avaluació i Tria de Documentació en diverses sessions del 
2006 i 2007, 

Es modifiquen les taules d’avaluació documental següents, que passen a tenir 
la redacció que figura a l’annex 2 d’aquesta Ordre: 

a) La taula amb codi 29, aprovada per l’Ordre de 17 de gener de 1994 (DOGC 
núm. 1854, de 2.2.1994), la qual passa a incloure’s a l’apartat 1 de l’Ordre 
esmentada, relatiu a la documentació comuna al conjunt de l’Administració 
pública catalana. 

b) Les taules amb codis 38 i 39, aprovades per l’Ordre de 30 de gener de 1995 
(DOGC núm. 2012, de 15.2.1995) i modificades per l’Ordre CLT/482/2006, de 
20 de setembre (DOGC núm. 4745, de 23.10.2006). 

Dades de la documentació a destruir:  

 

Codi de 
TAAD 

 

Títol de la sèrie documental  

 

Dades que 
comprén la 
documentació 
a destruir 

 

Metres 
lineals 
desglossats 
per anys 

29 Expedients sancionadors en 
matèria de trànsit i circulació de 
vehicles a motor. 

2004-2005  10 cm. 

29 Expedients d’al·legacions 
estimades contra les denúncies 
de trànsit. 

2004-2009 220 cm. 

29 Expedients de recursos 
administratius contra les 
denúncies de trànsit. 

2007-2009 20 cm. 

Pendent 
de 
publicació 

 

Expedients sancionadors lleus de 

 

2005-2008 

 

32 cm. 



 

com a 
TAAD 

procediment general  

Expedients sancionadors greus 
de procediment general 

 

18 cm 

263 liquidació d'ingressos de la 
piscina municipal 

1996-1997 02 cm 

 

La Comissió Informativa va emetre dictamen favorable, 

 

El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, demana si la documentació 
que se sol·licita destruir ja ha passat per la Comissió Nacional de 
Documents i s’ha donat el vist-i-plau per destruir-los. Es respon des de 
Secretaria, afirmant que el procediment és justament a la inversa: primer 
s’ha d’aprovar al Ple la destrucció d’aquests documents. Posteriorment, 
segons la normativa que indica quins documents es poden destruir, es 
demana una autorització per tal de poder procedir.  

Per tant, s’acorda, per unanimitat, aprovar l’autorització  per a la destrucció 
de la documentació esmentada. 

 

SISÈ. PRP2014/6 PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICA CIÓ DELS 
ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET.    
 
Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2014/5 66 GENSVM  
Contingut: APROVACIO MODIFICACIO ESTATUTS DEL CONSORCI 
LOCALRET 
 
Exposa l’assumpte el senyor Enric Miralles Torres, regidor de Noves 
Tecnologies, i explica que la modificació és per donar entrada a ens 
supramunicipals: Diputació, Àrea Metropolitana de Barcelona, Diputacions 
catalanes, l’ACM i la FMC i els Consells Comarcals. 
 
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci Local Localret en el 
qual l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt en forma part com a ens 
consorciat. 
 



 

Vist que l’Assemblea General del Consorci LOCALRET, en sessió de 23 de 
novembre de 2013, va adoptar entre d’altres, els acords següents: 
 
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni 
al·legacions, definitivament la modificació dels Estatuts del Consorci Localret, 
d’acord amb la redacció donada en el text refós que s’adjunta. 
 
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació 
dels estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la 
notificació perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin 
convenients, amb el benentès que si no se’n presentessin, es donaria per 
aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut l’esmentat termini. 
 
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació 
pública, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
d’acord amb el termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les 
al·legacions i les esmenes corresponents.” 
 
Vist que la proposta de modificació dels Estatuts es basa en els següents 
criteris: 
 
1. Possibilitar la integració en el Consorci Localret de les entitats locals 
catalanes de caràcter territorial, de manera que el consorci quedaria integrat 
per: 
 

• Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d’integrar-se en el 
Consorci. 

• Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la 
seva voluntat d’integrar-se en el Consorci. En aquest sentit podran 
formar part del Consorci: les Diputacions Provincials catalanes, els 
Consells Comarcals i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

• L’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de 
Catalunya, segons el règim actual. 

 
2. Actualització dels objectius i finalitats del consorci: sense modificar la finalitat 
i àmbit material d’actuació de Localret, que continua ubicat en el camp de les 
comunicacions electròniques, les noves tecnologies i l’administració 
electrònica, s’aprofita la modificació estatutària per actualitzar moltes de les 
tasques que s’estan desenvolupant. 
 
3. Òrgans de govern: la possible integració de noves entitats locals de caràcter 
territorials en els termes que s’ha indicat anteriorment, obliga a modificar la 
composició dels òrgans de govern del Consorci, per tal que totes les entitats 
que el puguin integrar tinguin representació en els òrgans de govern. 



 

 
4. Correccions i adequacions legals: s’aprofita la modificació estatutària per 
corregir algunes qüestions d’ordre tècnic i adequar els estatuts a les darreres 
modificacions normatives. 
 
Atès que examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes 
s’ajusten al que disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, la Llei 26/2010,3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la resta de 
disposicions legals aplicables als Consorcis. 
 
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
preveu que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu 
òrgan de govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les 
mateixes formalitats que per a la seva aprovació. 
 
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci 
s’han d’adoptar amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació. 
 
Atès que l’acord de ratificació, juntament amb la modificació dels estatuts 
proposada s’ha de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, 
mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
És per tot això, s’acorda, per unanimitat, l’adopció dels següents 
 
A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local 
Localret, acordada per l’Assemblea General del mateix en sessió plenària de 
23 de novembre de 2013, segons consta a l’expedient administratiu. 
 
Segon.- Donar trasllat del precedent acord al Consorci local Localret per al seu 
coneixement i efectes escaients. 
 
 

 
SETÈ. PRP2014/38   CONVENI FORMACIO VIAL PER LA CON NEXIO C. 
DEL ROCA AMB C.DEL DRAC. 
 
PRP2014/38 CONVENI FORMACIO VIAL PER LA CONNEXIO C.  DEL ROCA 
AMB C.DEL DRAC 
 



 

El senyor Enric Miralles Torres, regidor d’Urbanisme, exposa l’assumpte. 
L’actuació ve motivada perquè un camió o ambulància no hi té accés. 
L’Ajuntament s’obliga a mantenir la parcel·la, netejar-la i condonar l’IBI. 
 
El carrer del Drac d’aquest municipi té el seu accés per una estreta cruïlla amb 
el carrer Sant Jordi i configura un atzucac sense giratori al final. 
 
La configuració d’aquest vial l’ha convertit en un carrer de difícil accés i sortida 
per a vehicles de tamany mitjà i gran, de manera que pot dificultar de manera 
important l’actuació dels vehicles d’emergències en cas de ser necessària. 
 
Per minvar en els possibles aquesta dificultat d’ús, s’han mantingut 
negociacions amb els propietaris de la zona verda del PA 15, ‘Rocar Sud’, als 
efectes que autoritzin la formació d’un vial provisional per la seva propietat que 
permeti la connexió del carrer del Rocà amb el carrer del Drac. Aquesta 
provisionalitat  cessarà en el moment d’execució del PA 15 que representarà 
l’enllaç del carrer del Drac amb el carrer Ponent i la restitució a la seva condició 
de zona verda de la finca objecte d’aquest acord. 
 
Amb la propietat s’ha redactat un esborrany de conveni que té el següent 
contingut: 
 
“A Sant Vicenç de Montalt, a 15 de gener de 2014. 

REUNITS 

D’una part, l’Il·lustre Alcalde de Sant Vicenç de Montalt, Sr. Miquel Àngel 
Martínez i Camarasa, degudament facultat per al present atorgament.  

I d’altra part, els Sres. Ricardo Vives Valls, amb DNI nº ... i Carmen Balmes 
Vives, amb DNI nº ..., representant a les famílies Vives Valls i Balmes Vives, 
amb domicili a aquests efectes a Barcelona, Avgda. Diagonal 429 (Despatx 
EUROFORO). 

Desprès de reconèixer-se mútuament capacitat pel present atorgament 

 

MANIFESTEN I CONVENEN 

 



 

• Que les famílies Vives Valls i Balmes Vives són propietàries en comú i 
proindivís per iguals parts d’un terreny de superfície aproximada, segons el 
Registre, de 8.883,51 m² (finca registral nº ... del Registre de la Propietat nº 
4 de Mataró) tot i que, segons medició topogràfica, és de 9.818. m², el 
terreny es grafia mitjançant contorn de color verd en el plànol annex al 
present document. 
 

• Que l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt precisa transitòriament obrir al 
seu càrrec un camí que travessi l’indicat terreny i que enllaci el carrer del 
Rocar amb el Carrer del Drac amb una amplada aproximada de 4 metres. 

 

• Les famílies Balmes Vives i Vives Valls autoritzen dita ocupació transitòria 
que cessarà a partir del moment en que l’Ajuntament sigui requerit pels Srs. 
Vives Valls o Balmes Vives, o qui d’ells porti causa, previ requeriment a 
l’efecte amb una antelació mínima de 6 mesos naturals. 

 

• Mentre duri l’ocupació transitòria que no genera cap dret possessori, 
l’Ajuntament s’ocuparà al seu càrrec, i amb indemnitat dels Srs. Balmes i 
Vives, de la neteja de la totalitat del terreny, i zones confrontants, al que al 
principi del present document s’ha fet referència i que consta grafiat en el 
plànol annex quedant eximits els titulars, mentre perdura la situació, del 
pagament de l’Impost sobre Béns Immobles respecte als terrenys objecte 
d’aquest conveni..  

 

• En el hipotètic cas de requerir a l’Ajuntament pel cessament de l’ocupació 
del camí no es produís aquest cessament i no s'adoptessin les mesures 
necessàries perquè no tingui lloc l'ús del mateix, les famílies Balmes Vives i 
Vives Valls podran optar entre exigir el compliment del convingut amb la 
indemnització de danys i perjudicis que pertoquen, o alternativament exigir 
l’expropiació de la totalitat del terreny objecte d’aquest conveni mitjançant 
el pagament del justipreu que correspongui. 

 

I així ho atorguen per duplicat exemplar i a un sol efecte, desprès de llegit i 
trobat conforme, en el lloc i data al principi indicats.”. 

 

PLÀNOL ANNEX 



 

 



 

La Regidoria d’Urbanisme  considera aquest conveni altament aconsellable per 
assegurar l’accés en condicions als veïns del carrer del Drac i, el que és més 
important, l’actuació en possibles casos d’emergència,  

Per tant, s’acorda, per majoria absoluta, amb el vot a favor de CiU (6) , 9SV 
(4) i PP (1) i l’abtenció d’Esquerra (1):  

Primer. L’aprovació del conveni transcrit en tots els seus extrems, tot facultant 
l’Alcaldia Presidència perquè, en nom de l’Ajuntament, pugui procedir a la seva 
signatura. 

Segon. Donar trasllat del present acord a l’Àrea d’Urbanisme per a la seva 
tramitació. 

 

 
VUITÈ. PRP2014/49 PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNI CIPAL DE 
9SV TITULADA MOCIÓ PER ELABORAR UNA ORDENANÇA MUNIC IPAL 
DE PROTECCIÓ DE L’ARBRAT. 
 

Identificació de l’expedient  : 
 
Contingut: PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE 9SV 
TITULADA MOCIÓ PER ELABORAR UNA ORDENANÇA MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓ DE L’ARBRAT 
 
Explica l’assumpte el senyor Jaume Arcos, portaveu de 9SV. Explica que 
aquest tipus d’ordenança està a molts municipis i és per a la protecció d’arbres 
públics com privats. La proposta sorgeix arrel de la tala de les alzines i del pi 
del Sorli.  
 
Es transcriu la proposta d’acord: 
 
“Atès que Sant Vicenç de Montalt es troba en un entorn natural i paisatgístic 
d’apreciat valor,  als peus del cim del Montalt i la Serralada del  Litoral, que  
atorguen a la vila unes condicions de qualitat de vida i de bioconfort amb 
notables taxes d’oxigenació de l’atmosfera i beneficis bioclimàtics. 
 
Atès que el arbres i arbredes d’un municipi formen part del seu patrimoni, del 
seu paisatge i es troben fortament arrelats en l’imaginari col·lectiu i en les 
vivències personals de la ciutadania. 
 



 

Atès que els arbres també tenen un alt valor ambiental, ecològic, sociocultural i 
paisatgístic, i que el seu gaudiment i preservació constitueix una exigència 
social cada vegada més creixent. 
 
Atès que en el nostre municipi hi ha molts arbres singulars que no només estan 
enmig dels boscos sinó que, també, els trobem al costat de masies, camins, 
jardins particulars, etc. I que tots formen part del nostre patrimoni natural, 
cultural i històric i com a tals són mereixedors de protecció. 
 
Atès que els arbres singulars destaquen per una o més característiques que els 
fan rellevants segons les seva dimensió, bellesa, edat, raresa, fets històrics 
ocorreguts 
al seu entorn, singularitat del lloc, etc. 
 
Per aquests motius, es proposa que el ple municipal prengui els següents 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Elaborar una ordenança municipal de conservació, ús i protecció 
dels arbres i arbredes d’interès local, tant si estan en terrenys de titularitat 
privada com pública i que estableixi un règim disciplinari i sancionador pel seu 
compliment. 
 
SEGON.- Que els Serveis Tècnics de l’Ajuntament elaborin un catàleg d’arbres 
i arbredes monumentals, d’interès comarcal i d’interès local d’acord amb el 
Decret 214/1987, de 9 de juny, sobre la declaració d’arbres monumentals; el 
Decret 47/1988, d’11 de febrer, sobre declaració d’arbres d’interès comarcal i 
local i el Decret 120/1989, de 17 d’abril, sobre declaració d’arbredes 
monumentals d’interès comarcal i d’interès local.” 
 
La Comissió Informativa va emetre dictamen desfavorable. 
 
Pren la paraula el Sr. Robert Subiron i Olmos, regidor de Serveis Municipals, 
per informar que amb el POUM ja es va aprovar un catàleg de béns i paisatges, 
on es regulen tots els arbres més importants pel municipi. El consell comarcal 
també disposa d’un catàleg que recull els arbres d’interès paisatgístic i 
centenari. Considera que el que la moció sol·licita ja es troba regulat, ja que es 
disposa dels documents esmentats, els quals són de més pes que no pas la 
creació d’una ordenança, la qual cosa comportaria una feina d’elaboració 
d’informes, anàlisis exhaustius que, disposant ja de documents reguladors, es 
consideren innecessaris. 

Posteriorment el Sr. Pere Orts i Cubillo, portaveu d’Esquerra + Entesa, subratlla 
que no es tracta de tornar a catalogar, si no d’establir un protocol de protecció 
dels arbres que tenen importància significativa al municipi, especialment 
degudes les dues experiències viscudes darrerament al municipi, on s’hi han 



 

vist implicats dos arbres històrica i simbòlicament destacats. Es parla 
d’ordenança perquè d’aquesta manera es permet actuar de manera més 
contundent i tenir més recursos en cas de produir-se un fet com els que s’han 
produït en els últims mesos amb els dos arbres esmentats i prendre les 
mesures corresponents.  

Respon el Sr. Robert Subiron i Olmos, regidor de Serveis Municipals, informant 
que en el cas del pi que es va tallar accidentalment, ja es va fer un informe i es 
va imposar una sanció a l’empresa. D’altra banda, el cas de l’alzina que es va 
haver de tallar, segons un informe fet per l’encarregat de la brigada, 
representava un perill imminent de caiguda.  

Respon el Sr. Jordi Castaños i Plana, regidor de 9SV, demanant que en casos 
on es vegin implicats arbres tan significatius, els informes els faci algú que 
tingui coneixement dels arbres en qüestió, tant dels seus beneficis 
mediambientals com del seu valor històric. Per aquest motiu demanen 
l’ordenança.  

El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, comparteix l’opinió del Sr. 
Castaños. Considera que una ordenança d’aquestes característiques podria 
regular quines condicions s’han de complir perquè un arbre que té una especial 
importància al municipi es pugui talar o no. D’altra banda, afirma que 
ordenances similar s’han creat a molts municipis on hi ha arbres d’aquestes 
característiques.  

Respon el senyor alcalde recordant l’existència del catàleg de béns que recull 
els arbres protegits i que ja ha estat elaborat, així com també la normativa 
urbanística que regula la possibilitat de tallar els arbres. Per als casos d’arbres 
que sigui necessari tallar, el servei tècnic de Medi ambient i l’encarregat de la 
brigada són qui s’han d’encarregar de fer l’informe on s’especifiqui el que cal fer 
amb els arbres en qüestió. De tota manera, el senyor alcalde afirma que el 
protocol ja està marcat. El Sr. Orts apunta però que, mentre que el protocol el 
decideix l’equip de govern, l’ordenança s’ha d’aprovar en el ple, així com també 
les sancions que s’apliquin en cas d’actuar de manera inadequada amb algun 
arbre. 

 
S’acorda, per majoria simple, amb el vot en contra de CiU (6) , abstenció 
del PP (1) i el vot a favor de 9SV (4) i Esquerra ( 1), desestimar la proposta 
presentada. 
 
 



 

 

 

NOVÈ. PRP2014/50 PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNIC IPAL DE 
9SV ANOMENADA MOCIÓ PER PROMOURE LA CREACIÓ DEL CON SELL 
DE JOVES DE SANT VICENÇ DE MONTALT. 

Identificació de l’expedient  : 
 
Contingut: PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE 9SV 
ANOMENADA MOCIÓ PER PROMOURE LA CREACIÓ DEL CONSELL DE 
JOVES DE SANT VICENÇ DE MONTALT 
 
Exposa la proposta el senyor Jaume Arcos, portaveu del Grup Municipal de 
9Sv. Té la sensació que els joves no tenen un espai propi per participar. 
Proposa crear un espai que s’assembli amb un consell sectorial i després poder 
aprovar el Pla Local de Joventut.  
 
Es transcriu tot seguit: 
 
“Sant Vicenç de Montalt és una vila amb un gran percentatge de població jove. 
Segons l’últim estudi de població el 26% dels i les santvicentines tenen menys 
de 19 anys. Gestionar aquest important volum de joves i donar resposta a les 
seves inquietuds i demandes no només suposa un gran repte per la vila, sinó 
que és una necessitat. 
 
La llei de Polítiques de Joventut (Llei 33/2010, de l'1 d'octubre) reconeix la 
capacitat dels joves d’autoorganitzar-se i ser uns interlocutors vàlids amb els 
ajuntaments pel que fa a polítiques de joventut, i fa una aposta decidida per la 
participació juvenil, posant especial èmfasi a la necessitat que les 
administracions potenciïn la participació juvenil en la vida pública. Així mateix, 
recull i reconeix les noves formes i dinàmiques de participació, com ara els 
grups de joves i els consells locals de joventut. 
 
Es necessari crear espais formals i fòrums de participació perquè els joves 
puguin fer arribar les seves demandes en matèria d'oci i cultura. Cal fomentar la 
implicació del jovent en la vida associativa de la vila, facilitar suports (espais i 
recursos) a un Consell de Joves (autogestionat o municipal) i garantir la 
participació en els consells de vila de la plataforma estable de participació 
juvenil que s'acabi definint. 
 
Per tot això, l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montal t, reunit en sessió 
plenària, ACORDA: 
 
PRIMER, Promoure la constitució d’un Consell Jove de Sant Vicenç de Montalt 



 

per tal que estigui constituït en el termini de 6 mesos. 
 
SEGON, El Consell Jove ha de ser autònom i autoorganitzat, d’acord amb el 
model i les mateixes normes que proposa el Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya, agrupant entitats, col·lectius i persones joves que vulguin incidir en 
les condicions de vida juvenils a Sant Vicenç de Montalt i en la definició, 
desenvolupament i seguiment de les polítiques de joventut que es duguin a 
terme a la vila. 
 
TERCER, L’Ajuntament es compromet a donar suport i dialogar amb el Consell 
Jove, un vegada constituït, en relació al disseny i implementació de les 
polítiques públiques que afecten els i les joves de la vila.” 
 
Pren la paraula la Sra. Gemma Duran i Franch, regidora de Joventut. Des de 
l’equip de govern ja s’està treballant en la inclusió del sector dels més joves de 
la població en la participació ciutadana. Actualment es disposa de diversos 
llocs on els joves poden exposar les seves inquietuds, com ara el punt 
d’informació juvenil, o el punt d’atenció a l’usuari. Si bé és cert que en el consell 
de vila hi manca una representació de la joventut del municipi. Per aquest motiu 
s’està treballant en la creació d’una associació de joves, en la qual serà requisit 
imprescindible fer-se’n soci per tal d’autogestionar-se i auto governar-se ells 
mateixos amb el suport del consell municipal. D’altra banda, cada cop que ha 
dut a terme una activitat relacionada amb els més joves, des de l’ajuntament 
se’ls ha cridat per tal d’escoltar la seva opinió i, en funció d’aquesta, actuar en 
conseqüència. Durant aquesta legislatura alguns joves es van mostrar 
interessats en formar una associació, si bé finalment no es va arribar a 
concretar per motius que es desconeixen. Per aquest motiu es prefereix 
treballar en la creació d’una associació, més que no pas en la creació d’un 
consell.  
 
El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, argumenta que considera més 
lògic traslladar el pla de joventut al segon semestre de l’any i que, malgrat que 
valora positivament el funcionament del cau i dels punts d’informació de 
l’institut, els joves no estan prou organitzats en el municipi. Per tant, més que 
no pas un consell, considera que s’hauria de designar alguns joves que 
participessin en aquests punts d’informació per fer d’interlocutors amb el 
consell de la vila. Un cop es tingui identificats aquests joves, seria qüestió 
d’unir-los en un consell de joventut, el qual hauria de ser una part molt activa 
del pla de joventut que organitza l’ajuntament.  
 
Al seu torn, la Sra. Glòria Aymerich i Gàzquez, regidora del Partit Popular, 
opina que seria interessant en primer lloc permetre a alguns joves exercir de 
portaveu en els àmbits esportiu i escolar. A partir d’aquí, si es considera que hi 
ha molta demanda, sospesar la creació del consell que proposa la moció.  
 



 

Respon la Sra. Duran argumentant que ja hi ha una dinàmica prevista: 
s’elaborarà una selecció de persones amb les que es treballarà, les quals 
exposaran les inquietuds de sector juvenil de la població, es faran també 
dinàmiques de grup, etc. D’altra banda, es facilitaran enquestes als diversos 
representants locals del sector juvenil on s’intentarà incloure tant els joves que 
participen a les activitats del cau, com els que participen en les diverses 
activitats realitzades al municipi en d’altres àmbits. Per tant, s’està treballant i 
procurant que els joves se sentin escoltats i inclosos dins la participació 
ciutadana. No es considera que un consell, com proposa la moció, sigui una 
mala eina, però sí que ja hi ha altres eines que s’estan aplicant per treballar 
amb aquest sector.  
 
A continuació el senyor alcalde informa que ja s’ha tingut en compte el 
procediment que proposa la moció, es va intentar dur a terme i, anys enrere no 
va donar resultat. Per tant, considera que el camí que s’està seguint actualment 
és el més viable.  
 
Seguidament el Sr. Pere Orts i Cubillo, regidor d’Esquerra, manifesta que no 
s’imagina als joves del municipi participant d’una associació tan estructurada 
com es proposa, si no més aviat formant part d’una assemblea no tan 
organitzada. A més, destaca que no tots els joves del municipi estan inclosos 
en el col·lectiu que participa en els actes i activitats municipals.  
 
Respon la Sra. Gemma Duran i Franch, aclarint que a l’hora de dur-se a terme 
aquesta organització es comptarà amb tots els joves dels municipi, als quals 
se’ls donarà l’opció de participar.  
 
Per tant, finalment el Grup Municipal de 9SV decideix retirar la moció, amb el 
compromís de l’equip de govern de tirar endavant el Pla Local per a la inclusió 
dels joves en la participació ciutadana. 
 
 
Abandona la sessió quan són les 21:05 hores el senyor Amadeu Clofent 
Rosique. 
 
 
DESÈ. PRECS I PREGUNTES. 
 
- La Sra. Glòria Aymerich y Gàzquez, regidora del PP, informa d’un anunci 
aparegut a la revista “segona mà” referent a una casa ocupada que hi ha al 
camí del Padró, 58, i que segons indica l’anunci, es pretén traspassar per un 
preu de 58000 euros. Procedeix a la lectura de l’anunci i demana si des de 
l’ajuntament es pot fer alguna cosa respecte a aquest anunci. El Sr. Jaume 
Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, afirma que traient aquest assumpte al ple i 
havent llegit l’esmentat anunci, s’ha fet una bona propaganda de l’esmentat 



 

habitatge. El Sr. Pere Orts i Cubillo, regidor d’Esquerra + entesa comenta que, 
si ve entén que es tracta d’un assumpte que als vilatans els interessa en 
tractar-se d’una finca del poble, no considera que sigui escaient parlar d’aquest 
assumpte en el ple, degut a les diverses tècniques jurídiques que això implica, 
les quals obliguen a un debat respecte aquest tema, per decidir globalment 
quina acció porta a terme el consistori. En tot cas, afirma el Sr. Orts, el que sí 
es podria publicar al ple seria l’acord a que s’arribés a l’hora de debatre un 
assumpte tan jurídicament complicat i humanament delicat. S’acorda debatre el 
tema properament. 

 

- Instància presentada pel Sr. Antoni José i Casas, regidor a l’oposició de 9SV, 
sol·licitant el manteniment dels arbres de la riera del Gorg. 



 



 

 

Respon el Sr. Robert Subiron i Olmos, regidor de Serveis Municipals, afirmant 
que el manteniment dels esmentats arbres es realitza 3 vegades l’any: a l’abril, 
al juny i al setembre, per a la qual cosa es fa servir un insecticida que té els 
mateixos components que el que anomena el Sr. José a la seva instancia. 
Quant a l’estat i aspecte dels arbres, certament no son arbres urbans i, per tant, 
en el moment que tenen una mica de pol·lució, pateixen molt. De moment es 
continuarà fent el tractament i es farà un seguiment d’aquests til·lers, ja que en 
els altres que hi ha al municipi no s’ha observat aquest inconvenient. En cas 
que la situació continuï, es plantejaran noves mesures i nous tractaments.   

 

- Instància presentada pel Sr. Antoni José i Casas, regidor a l’oposició de 9SV, 
referent a les alzines tallades. 



 

 

 



 

 

 



 

 

Respon el Sr. Robert Subiron i Olmos, regidor de Serveis Municipals, recordant 
que es va acordar que el Sr. José lliuraria un informe detallat del tècnic que 
avalués l’estat de les alzines tallades, així com també la seva edat i el perill real 
de caiguda d’aquests arbres. L’esmentat informe encara no s’ha lliurat.  

El Sr. José respon que no s’ha pogut fer l’informe ja que el tècnic no ha pogut 
veure el tronc i les branques principals de l’arbre per certificar que hi havia perill 
imminent de caiguda. Bo i així, fa constar que el biòleg que va examinar la 
soca, va constatar que en principi el perill de caiguda no semblava tan 
imminent com s’havia pensat en un principi. El Sr. José demana que es tingui 
present l’edat dels arbres que es tallin i s’avaluï correctament la possibilitat de 
caiguda a la via pública, ja que els dos informes que s’han realitzat considera 
que ho avaluen de manera molt superficial. Dit això, dóna per tancat el tema.  

S’adjunten els informes municipals. 



 



 



 

 

- El Sr. Antoni José i Casas, regidor de 9SV, considera que la rocalla que s’ha 
posat recentment a la zona on hi ha les soques de les alzines, ha quedat mal 
feta. Sabent que el consell comarcal, que és qui va fer l’esmentada rocalla, no 
ha pogut fer res millor per manca de diners, demana que es millori aquesta 
rocalla amb els recursos de que es disposi, ja que s’han instal·lat les pedres 
sense posar cap mena de base a sota. Respon el Sr. Robert Subiron i Olmos, 
regidor de serveis municipals, informant que de la manera com estan posades 
les pedres de la rocalla, ja fan el seu servei. 

 

- El Sr. Antoni José i Casas, regidor de 9SV, demana quan està previst que 
s’acabi d’asfaltar el terra del carrer Josep Brunet i amb quin mètode es té 
previst asfaltar-lo. Respon el Sr. Robert Subiron i Olmos, regidor de Serveis 
Municipals, informant que l’asfaltat serà enquitranat i es realitzarà tan bon punt 
estiguin aprovats els pressupostos, ja que hi ha una partida genèrica per a 
carrers. 

 

- El Sr. Antoni José i Casas, regidor a l’oposició de 9SV, sol·licita que es 
col·loquin gronxadors per a nens petits al parc infantil del Patufet, ja que el que 
hi ha està pensat per a nens d’edat ja avançada. Per aquest motiu, sol·licita 
que s’hi instal·lin els clàssics gronxadors de cadireta. Respon el Sr. Robert 
Subiron i Olmos, regidor de Serveis Municipals, informant que els gronxadors 
que hi ha actualment ja són per nens a partir de 2 o 3 anys, per la qual cosa no 
considera necessària la inclusió dels gronxadors que sol·licita el Sr. José. 

 

- El Sr. Antoni José i Casas, regidor a l’oposició de 9SV, explica que, segons 
l’informe que se li va facilitar i segons els que es va comentar al ple del mes de 
novembre, quan es va fer la comparativa amb el mobiliari urbà del parc del 
patufet, es va fer constar que la diferència que hi havia era de 4000 euros. Bo i 
així, el Sr. José ha fet per la seva banda una comparativa amb l’informe que se 
li ha facilitat, i constata que la diferència és de 8000 euros. Respon el Sr. 
Robert Subiron i Olmos, regidor de serveis municipals, informant que, havent 
comprat per lots el mobiliari del parc del Patufet, s’ha aconseguit economitzar el 
cost arribant a la diferència dels 4000 euros esmentats, mentre que si s’hagués 
comprat per separat, la diferència hauria estat de 1.397 euros més. Al seu torn, 



 

el Sr. Jordi Castaños i Plana, regidor de 9SV, fa constar que la comparativa 
que s’ha fet des de 9SV correspon a material de la mateixa qualitat, sense 
pertànyer al conte d’En Patufet, i més econòmic. El Sr. Subiron recorda que per 
a aquest parc l’ajuntament va rebre una subvenció, ja que el municipi acolliria 
un dels 50 parcs temàtics que es faran a Catalunya sobre el personatge d’En 
Patufet. Per aquest motiu s’ha utilitzat el material que hi ha. 

 

- El Sr. Antoni José i Casas, regidor de 9SV, sol·licita que es trasplanti el pi que 
ha sortit al costat del garrofer que s’ha sembrat a l’escola bressol, ja que 
considera que un arbre no és compatible amb l’altre. 

El senyor Subiron respon que ja es farà. 

 

- El Sr. Antoni José i Casas demana fins quan restarà obert el termini perquè 
els vilatans sol·licitin les llicències de gual de forma voluntària. La pregunta 
queda per respondre en el proper ple. 

  

- El Sr. Antoni José i Casas informa que caldria realitzar un manteniment de 
l’enllumenat a la urbanització del Balís, ja que s’observa que les faroles estan 
força rovellades. 

 

- El Sr. Antoni José i Casas pregunta pel cost de col·locar el màstil amb 
l’estelada a l’entrada del municipi i felicita el Govern per haver-ho fet. 

Respon el Sr. Robert Subiron i Olmos, regidor de Serveis Municipals, informant 
que ho ha finançat l’Associació de Municipis Per La Independència, a més 
d’haver-hi col·laborat alguns partits polítics. 

El senyor José en demana una per cada entrada del municipi. 

- El Sr. Antoni José i Casas sol·licita que no es toleri tenir cap rètol a la via 
pública indicant els noms dels carrers en castellà. Considera que l’ajuntament 
hauria de prendre mesures perquè els indicadors que hi ha a la via pública 
fossin tots en llengua catalana.  

 



 

 

- El Sr. Antoni José i Casas, regidor de 9SV, considera que caldria arribar a un 
conveni amb la urbanització Supermaresme per tal d’acabar-la de recepcionar 
correctament, ja que en aquesta urbanització s’hi ha de fer el clavegueram, a 
més d’acabar algunes voreres i realitzar manteniment de l’enllumenat.  

Respon el senyor alcalde informant que, quant al clavegueram, el POUM ja 
marca el termini en qüestió, que són 6 anys. D’altra banda, si es considera que 
en un futur cal fer un conveni, es farà. Seguidament, el Sr. José demana si hi 
ha algun acord amb l’ajuntament de Llavaneres per la construcció del 
clavegueram de la urbanització Supermaresme, ja que una part de l’esmentada 
urbanització pertany a aquest terme municipal. Respon el senyor alcalde 
informant que tot el que fa referència a la construcció del clavegueram queda 
reflectit al POUM. 

 

- El Sr. Antoni José i Casas pregunta com funciona el tema de recollida de 
brossa a la urbanització de la Ferrera. Respon el Sr. Robert Subiron i Olmos, 
regidor de Serveis municipals, informant que s’ha implantat el servei de 
recollida selectiva porta a porta. El cert és que el servei encara es troba en 
procés d’implantació i, mentre que alguns vilatans ho respecten, encara hi ha 
alguns que no realitzen correctament la recollida selectiva, per la qual cosa a 
partir del mes de febrer s’enviarà una notificació a tots aquells usuaris que 
realitzin la selecció de manera incorrecta. 

 

- El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, demana si està acabat el 
circuit de bicicros. Respon el Sr. Robert Subiron i Olmos, regidor d’esports, 
informant que s’està acabant de col·locar la pista de descens i es pretén 
inaugurar el circuit el dia 2 de febrer, fent coincidir la inauguració amb la 
pedalejada popular. El Sr. Arcos sol·licita veure el projecte de l’esmentat circuit. 

 

- El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, manifestant que l’ajuntament 
ha decidit que, de cara a les futures edicions de la cursa popular que 
s’organitza al municipi veí de Caldes d’Estrac, no s’autoritzarà el pas d’aquesta 
cursa pel terme municipal de Sant Vicenç.  

 



 

Respon el senyor alcalde informant que, si bé es fa constar que aquesta cursa 
arriba a la seva vint-i-cinquena edició, el cert es que es realitza fa només tres o 
quatre anys. D’altra banda, tot i que la cursa rep el nom de “Cursa de les quatre 
viles”, en cap moment s’ha demanat autorització legal a l’ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt per posar-hi aquest nom. Els anys anteriors en que sí que 
s’havia demanat autorització, l’organització ha estat francament caòtica, bé 
perquè els voluntaris no es trobaven a la zona determinada o perquè les 
pilones que s’havien d’instal·lar no eren on els corresponia. Per aquest motiu 
s’ha hagut d’enviar la policia municipal de Sant Vicenç a fer guàrdia en aquella 
zona. D’altra banda, la via pública restava tallada fins molt més tard del que en 
un principi s’havia sol·licitat, la qual cosa generava problemes amb els veïns. 
Per aquest motiu s’ha demanat els canvis d’horari per no interferir tant en el 
trànsit.  

Respon el Sr. Arcos per argumentar que no autoritzant el pas d’aquesta cursa 
pel municipi, s’entra en una escala de prohibicions que pot perjudicar a Sant 
Vicenç en cas que en un futur es vulgui realitzar alguna activitat que passi per 
Caldes d’Estrac.  

El senyor alcalde aclareix que no es tracta de cap escala de prohibicions, si no 
del fet que ja fa uns anys que s’està sol·licitant arribar a acords de la manera 
més correcta i legal possible. Fa tres anys que s’ha sol·licitat a l’ajuntament de 
Caldes d’Estrac que l’organització estigui coordinada de manera correcta, la 
qual cosa no ha estat així.  

 

- El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, demana si s’ha rebut alguna 
noticia respecte a l’arbitratge que l’ajuntament de Sant Vicenç de Montalt es va 
comprometre a fer amb l’ajuntament de Caldes d’Estrac, referent a les zones 
blaves on podran aparcar els habitants dels dos municipis. Respon el senyor 
alcalde informant que s’ha demanat aquest arbitratge de manera verbal però no 
hi ha hagut cap resposta per l’ajuntament de Caldes d’Estrac. Per aquest motiu, 
s’ha pres la decisió de facilitar l’aparcament als veïns de Caldes d’Estrac a 
algunes zones blaves que es consideren importants al municipi, com son zones 
comercials. El Sr. Arcos demana realitzar la petició de l’arbitratge per escrit. 

 

- El Sr. Pere Orts i Cubillo, regidor d’Esquerra + Entesa, formula una pregunta 
sobre si s’ha fet algun seguiment sobre el senyal de televisió, per si es pot fer 
algun pas més, ja que la recepció continua sent dolenta.  



 

 

El senyor Enric Miralles Torres, regidor de Noves Tecnologies, respon que es 
mirarà. 

 

- El Sr. Pere Orts i Cubillo, regidor d’Esquerra, informa que s’estan aixecant 
encara els terrenys de la part baixa del municipi pel manteniment de Gas 
natural. El regidor opina que no s’ha utilitzat la rasa per a les guies de serveis, 
o no les ha vistes. Respon alcalde confirmant que no s’han passat i es 
compromet a fer-li arribar tota la informació pertinent.  

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

    L’alcalde president 

 


