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ACTA DE LA SESSIÓ PLE2014/3 DEL PLE DE LA CORPORACI Ó DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1a. CONVOCATÒRIA EL  27 DE 
FEBRER DE 2014 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2014/3 
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 27 de febrer de 2014 
Horari: de 20:00 a 22:54 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) 
Sr   JAVIER SANDOVAL CARRILLO  (PSC) 
 
 
 
Secretari: 
 
Sr. Francesc Ortiz Amat, secretari interventor de la Corporació 
 
 
Obre la sessió el senyor President per tractar els assumptes inclosos en el 
següent: 
 
 

O R D R E   D E L   D I A 
 
 
PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ  
EXTRAORDINÀRIA DE DATA 19 DE DESEMBRE DE 2013 I DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 23 DE GENER DE 2014. 
 
SEGON. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 



 

 
TERCER. PRP2014/155   DONACIO D'ARXIVADORS COMPACTES PER 
PART DE LA FAMÍLIA DE MAX CAHNER. 
 
QUART. PRP2014/179   APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL 
CONFLICTE EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL CONTRA LA  LEY 
27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL  
 
CINQUÈ. PRP2014/180   PETICIÓ AL GOVERN DE L’ESTAT LA RETIRADA 
DE LA REFORMA DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2010, DE 3 DE M ARÇ DE 
SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA QUE REGULA AL NOSTRE PA ÍS LES 
CONDICIONS PER A LA INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L’EMB ARÀS I 
ESTABLEIX LES OBLIGACIONS DELS PODERS PÚBLICS, PEL QUE FA A 
L’EXERCICI D’AQUEST DRET.  
 
SISÈ. PRP2014/181   MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 
9SV DE SANT VICENÇ DE MONTALT SOL•LICITANT LA CLAUS URA 
TEMPORAL DEL CIRCUIT MUNICIPAL DE BICICROSS FINS NO  TENIR 
L’INFORME TÈCNIC QUE AVALUÏ LES CONDICIONS DE SEGUR ETAT DE 
LA INSTAL•LACIÓ.  
 
SETÈ. PRP2014/182   MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 
9SV DE SANT VICENÇ DE MONTALT PER AL CONTROL DEMOCR ÀTIC DE 
LA INFORMACIÓ INSTITUCIONAL  
 
VUITÈ. PRP2014/183   PROPOSTA D'ACORD PRESENTADA PEL GRUP 
MUNICIPAL DE 9SV TITULADA RELATIVA AL FINANÇAMENT D E LES 
ESCOLES DE MÚSICA MUNICIPALS  
 
NOVÈ. PRP2014/198   MOCIÓ DE SUPORT A LA CAMPANYA DE 
RECOLLIDA DE SIGNATURES ‘SIGNA UN VOT PER LA INDEPE NDÈNCIA’     
 
DESÈ. PRP2014/144   PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA 
REGULADORA DEL RÈGIM D’INSTAL•LACIÓ DE CANALITZACIO NS 
SOTERRADES EN LA VIA PÚBLICA PER A L’ESTESA DE SERV EIS 
DIGITALS I DE COMUNICACIÓ  
 
ONZÈ. PRP2014/177   CESSIÓ FINCA DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT 
PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'INSTITUT ESTEVE ALBERT  
 
DOTZÈ. PRP2014/43   RECONEIXEMENT FACTURES SGAE  
 
TRETZÈ. PRP2014/171   PRESA DE POSSESSIÓ DE JAVIER SANDOVAL 
CARRILLO COM A REGIDOR DE L'AJUNTAMENT DE SANT VICE NÇ DE 
MONTALT  



 

 
CATORZÈ. PRECS I PREGUNTES. 
_______________________________________________________________ 
 
Abans de l’inici de la sessió, pren la paraula el senyor Jaume Arcos Vinyals, 
portaveu del Grup Municipal de 9SV, per demanar que es canviï l’ordre dels 
punts de l’Ordre del Dia perquè el senyor Javier Sandoval pugui prendre 
possessió del càrrec de regidor al principi de la sessió. Demana que consti en 
acta que així ho han fet als següents municipis i fa entrega al senyor Secretari 
de les còpies de les actes: Mataró, Viladecavalls, La Bisbal d’Empordà, Lloret 
de Mar, Tortosa, Navarcles, Berga, Súria, Igualada, Sant Quirze del Vallès, 
Moià, Roses i Hostalets de Pierola. 
 
El senyor alcalde li respon que ja es va pactar així amb l’interessat, perquè no 
havia pogut intervenir en cap assumpte ni comptava amb la informació 
necessària. 
 
 
 
 
PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ  
EXTRAORDINÀRIA DE DATA 19 DE DESEMBRE DE 2013 I DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 23 DE GENER DE 2014. 
 
El senyor Alcalde pregunta als assistents si tenen alguna objecció a les actes 
extraordinària de data 19 de desembre de 2013 i ordinària de data 23 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. 
 
 
TERCER. PRP2014/155   DONACIO D'ARXIVADORS COMPACTES DE PART 
DE LA FAMÍLIA DE MAX CAHNER     
 

Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE CULTURA 



 

Expedient:  2014/148 37 GENSVM  
Contingut: DONACIÓ D'ARXIVADORS COMPACTES PER PART DE LA 
FAMÍLIA DE MAX CAHNER. 
 
Pren la paraula el regidor de Cultura, senyor Amadeu Clofent Rosique, per 
exposar l’assumpte. 
 
El passat mes d’octubre va morir Max Cahner, primer conseller de Cultura de 
Jordi Pujol  i regidor de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. L'exconseller de 
Cultura de la Generalitat, que va ser un dels fundadors de Convergència 
Democràtica de Catalunya (CDC), va impulsar amb Ramon Bastardas la nova 
època de la Serra d'Or i el 1961 va crear Edicions 62, que va dirigir durant vuit 
anys. Va contribuir a la promoció de la Gran Enciclopèdia Catalana i de 1985 a 
1987 i de 1992 a 1994 va ser president de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE). 
Llicenciat en Ciències Químiques i doctor en Filosofia i Lletres i professor de 
Literatura Catalana a la Universitat de Barcelona ( UB ) entre 1975 i 2006. En 
1994 va abandonar CDC, fundant el seu propi partit, Acció Catalana. El 1996 li 
va ser atorgada la Creu de Sant Jordi. Max Cahner va ser una persona clau en 
el procés de reconstrucció de la cultura catalana a partir dels anys 60. 
 
La seva família ha presentat una instància en la qual manifesta la seva voluntat 
de donar un conjunt d’arxivadors compactes de gran utilitat per a la conservació 
de documents importants.  
 
La Comissió Informativa va emetre dictamen favorable. 
 
El senyor Jaume Arcos Vinyals, portaveu de 9SV, creu que és una donació 
important i amb valor, però troba a faltar que els arxivadors estiguessin plens. 
Demana a l’Equip de Govern tractes formals amb la família per mirar 
d’aconseguir donació  de fons documental. 
 
El senyor Alcalde explica que ha mantingut contacte amb la família a la vetlla 
quan va assistir per donar el seu condol, així com a l’homenatge que es va 
donar al senyor Cahner al Palau de la Generalitat quan se li va fer lliurament de 
la Medalla d'Or de la Generalitat a títol pòstum. Se’ls va comentar l’assumpte i 
se’ls va demanar una donació de fons documental, però es va comentar que 
estava cedit a la Generalitat de Catalunya. 
 
S’acorda, per unanimitat, acceptar el material cedit, tot fent arribar a la família 
una carta d’agraïment. 
 
 
 
QUART. PRP2014/179   APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL 
CONFLICTE EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL CONTRA LA  LEY 
27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y 



 

SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL     
 

Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2014/170 66 GENSVM  
Contingut: APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE EN 
DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL CONTRA LA LEY 27/2013, DE 27 DE 
DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 
 
El senyor Alcalde exposa l’assumpte. 
 
Es transcriu la proposta d’acord: 
 
“La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat 
de l’Administració Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013.  
Aquesta reforma local vulnera clarament l’autonomia local i les competències 
exclusives en matèria de règim local i d’organització territorial de la Generalitat 
reconegudes en l’Estatut d’autonomia de Catalunya (art. 151 i 160 EAC). 
 
La LRSAL no respecta els principis que informen la Carta Europea d’Autonomia 
Local ni tampoc l’autonomia local constitucionalment garantida (art. 140 CE), 
eliminant el principi de subsidiarietat i de màxima proximitat i imposant 
mecanismes de control que porten a una dependència jeràrquica. 
 
Són tres els blocs de continguts de la Llei 27/2013 que lesionen la garantia 
constitucional de l'autonomia local:  
El desempoderament competencial dels municipis amb vulneració de la garantia 
constitucional de l'autonomia local reconeguda en els articles 137 i 140 de la 
Constitució. 
La inclusió de mecanismes de tutela, condicionants i controls d'oportunitat amb 
vulneració de la garantia constitucional de l'autonomia local. 
Vulneració del principi democràtic en l'àmbit local. 
 
Així mateix, aquesta Llei és totalment perjudicial per al conjunt de la ciutadania i 
per al bon funcionament de l’administració local, ja que: 
posa en perill el sistema de prestació dels serveis municipals i, concretament, el 
sistema de serveis socials de proximitat, allunyant-los de la ciutadania.  
no aporta millores a l’administració local sinó que la castiga, quan la seva gestió 
s’ha demostrat molt més eficaç que la de l’administració de l’Estat, essent 
aquesta la més endeutada respecte el global i respecte la despesa pública que 



 

realitza. 
 
Al mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels 
ajuntaments democràtics. Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els 
grans reptes i els canvis culturals de finals del S.XX, forjant un model de 
convivència, benestar, cohesió social, participació democràtica i qualitat de vida.  
 
Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat 
per garantir serveis locals bàsics perquè ara amb aquesta Llei es torni a un 
model de fa quaranta anys enrere amb un marc competencial raquític, i que 
allunya la capacitat de decisió sobre les polítiques de proximitat, i també allunya 
les decisions i el control de la ciutadania acabant amb el valor de proximitat que 
permet la prevenció, la detecció i l’actuació per garantir uns mínims de cohesió i 
convivència en el conjunt de pobles i ciutats de Catalunya. 
 
Fonaments de dret 
 
El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es 
pot plantejar quan les normes de l’Estat amb rang de llei lesionin l’autonomia 
local constitucionalment garantida. 
 
D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en 
defensa de l’autonomia local és necessari l’acord del Ple de les Corporacions 
locals amb el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres 
d’aquesta. De manera prèvia a la formalització del conflicte, s’ha de sol·licitar 
dictamen, amb caràcter preceptiu però no vinculant, del Consell d’Estat. 
 
 
En conseqüència, es proposa al Ple de la corporació que adopti els següents  
ACORDS: 
 
PRIMER.- Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de 
l’autonomia local contra els articles primer i segon i demès disposicions 
afectades de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 
2013) d’acord amb el text que s’adjunta, segons el que s’estableix en els arts. 
75 bis i següents de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal 
Constitucional. 
 
SEGON.- A tal efecte, sol·licitar Dictamen del Consejo de Estado, conforme a 
l’establert en l’art. 75 ter 3 de la Ley Orgànica 2/1979, de 3 de octubre, del 
Tribunal Constitucional, per conducte del Ministerio de Hacienda y 



 

Administraciones Públicas, a petició de l’entitat local de major població (art. 48 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local), així com 
atorgar a aquesta entitat la delegació necessària. 
 
TERCER.- Facultar i encomanar a l’Alcalde/Alcaldessa per a la realització de 
tots els tràmits necessaris per portar a terme els acords primer i segon i 
expressament per a l’atorgament d’escriptura de poder tan ampli i suficient com 
en dret es requereixi a favor de la Procuradora Dña. Virginia Aragón Segura, 
col. Núm. 1040 de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Madrid per tal que, en 
nom i representació de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, de forma 
solidària i indistinta interposi conflicte en defensa de l’autonomia local contra la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE núm. 312 de 30 de desembre 
de 2013), de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, 
seguint-lo per tots els seus tràmits i instàncies fins a obtenir sentència ferma i la 
seva execució.” 
 

La senyora Glòria Aymerich Gázquez, regidora del PP manifesta que li crida 
l’atenció el motius que exposen en aquesta moció per anar en contra de la  llei 
27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, LRSAL. On es 
diu que, aquesta llei  perjudicava al conjunt de la ciutadania i al bon 
funcionament de l'administració local, posant en perill el sistema de prestació 
dels serveis municipals, concretament els serveis socials de proximitat, 
allunyant-los de la ciutadania. Que no aporta millores en l'administració local 
sinó que la castiga i que la seva gestió (la del govern de Catalunya).  

La regidora argumenta que en realitat aquesta llei serveix per posar fre als 
excessos generats de forma innecessària en molts ajuntaments . Que els seus 
aspectes bàsics són, clarificar les competències municipals per evitar duplicitats 
amb les competències d'altres administracions, racionalitzar l'estructura 
organitzativa de l'administració local d'acord amb els principis d'eficiència , 
estabilitat i sostenibilitat financera , garantir un control financer i pressupostari 
més rigorós , i finalment , afavorir la iniciativa econòmica privada evitant 
intervencions administratives desproporcionades . 

Continua dient que sembla mentida que CiU presenti aquesta moció dins 
d’aquest context de crítica cap a la llei estatal, quan els textos de la llei de la 
RSLA i el projecte de llei de governs locals de Catalunya son pràcticament 
idèntics. Que al mes d’abril del 2013 la Vicepresidenta del govern de Catalunya, 
Joana Ortega, feia ressò en públic sobre aquest projecte de llei de governs 
locals, presentant-la com una " llei ambiciosa i valenta feta des de la proximitat 
des del coneixement del món local, des de la reflexió". "Un plantejament molt 



 

clar d'autogovern i sentit del país ". Manifestant que,  la futura llei fomenta la 
mancomunitat de serveis, la fusió voluntària de municipis, la reducció dels 
consells comarcals i la racionalització del sector públic local.   

La regidora tot seguit llegeix el projecte de llei de governs locals comparant-la 
amb la llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, 
LRSAL, dient que a diferència d’alguns matisos es basa pràcticament en els 
mateixos objectius. 

Al finalitzar la lectura i l’argumentació de la regidora del  PP, l'alcalde Miguel 
Àngel Martínez li  manifesta que les declaracions fetes per la Vicepresidenta 
Joana Ortega no tenen res a veure amb el tema que estem  tractant, que només 
volen confondre i fer por al ciutadà . 

La senyora Glòria Aymerich fa entrega al Sr. Secretari d’una còpia del projecte 
de llei de governs locals presentat per la Vicepresidenta Joana Ortega el dia 8-
4-2013 en una conferència a Fòrum Europa Tribuna Catalunya, per fer-la 
constar en l’acta. La regidora afegeix  que es pot consultar la notícia a la pròpia 
pàgina web de la Generalitat, gentcat.cat. 

Si els dos textos són tan semblants no entén per què es critica la Llei estatal, 
per això hi votarà en contra. 

El senyor Pere Orts Cubillo, regidor d’Esquerra, manifesta que no té el mateix 
contingut, si bé l’índex és semblant. Quan s’entra al detall, és diferent. Al final 
s’atorguen competències que són dels Ajuntaments. Amb aquesta Llei es buida 
de competències els Ajuntaments, que són l’administració més propera al 
ciutadà i ho fa a través de l’aspecte econòmic. 

La senyora Maria Villalta Morro, regidora del Grup Municipal de 9SV, afirma que 
des del punt de vista del ciutadà, tot el que sigui allunyar competències, 
representa dèficit democràtic important. Pel principi de subsidiarietat, els 
assumptes del dia a dia han de correspondre a l’administració més propera al 
ciutadà, que és l’Administració Local. 

El senyor Alcalde li respon a la senyora Aymerich que està confosa, que els 
textos són diferents. Com a primera administració, atempta a l’àmbit territorial. 
La reforma dels governs locals de Catalunya, contempla vegueries i consells 
comarcals.  Afecta les competències pròpies, impròpies i les delegades. I deixa 
sense contingut els serveis municipals de sanitat, educació i serveis socials, 
eliminant escoles bressols, de música i serveis socials, entre d’altres. Els 
ciutadans hauran de traslladar-se a un altre municipi per a l’obtenció d’aquests 



 

serveis.  

Finalment, s’aprova, per majoria absoluta, amb el vot de CiU (6), 9SV ( 4) i 
Esquerra (1) i el vot en contra del PP (1), la proposta d’acord anteriorment 
transcrita en tots els seus extrems. 

 

 

 
 
 
CINQUÈ. PRP2014/180   PETICIÓ AL GOVERN DE L’ESTAT LA RETIRADA 
DE LA REFORMA DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2010, DE 3 DE M ARÇ DE 
SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA QUE REGULA AL NOSTRE PA ÍS LES 
CONDICIONS PER A LA INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L’EMB ARÀS I 
ESTABLEIX LES OBLIGACIONS DELS PODERS PÚBLICS, PEL QUE FA A 
L’EXERCICI D’AQUEST DRET.     
 

Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2014/171 66 GENSVM  
Contingut: PETICIÓ AL GOVERN DE L’ESTAT LA RETIRADA DE LA 
REFORMA DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2010, DE 3 DE MARÇ DE SALUT 
SEXUAL I REPRODUCTIVA QUE REGULA AL NOSTRE PAÍS LES 
CONDICIONS PER A LA INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L’EMBARÀS I 
ESTABLEIX LES OBLIGACIONS DELS PODERS PÚBLICS. 
 
Llegeix la proposta d’acord el senyor Pere Orts Cubillo, regidor d’Esquerra. 
 
“El passat divendres 20 de desembre de 2013, el Consell de Ministres va 
aprovar la reforma de la llei orgànica 2/2010, de 3 de març de salut sexual i 
reproductiva, que regula al nostre país les condicions per a la interrupció 
voluntària de l’embaràs i estableix les obligacions dels poders públics, pel que fa 
a l’exercici d’aquest dret.  
 
La llei vigent declara el dret de totes les dones a adoptar lliurement decisions 
que afecten la seva vida sexual i reproductiva, sense més límits que el respecte 
als drets de la resta de persones. Tanmateix,  es regula el dret a la maternitat 
lliurement decidida, reconeixent així a les dones la seva capacitat de decisió 
plena sobre el seu embaràs. Una decisió que ha de ser respectada, conscient i 
responsable, i amb l’empara de la llei. 
 



 

Aquesta llei va substituir la llei que a l’any 1985 havia suposat un avenç en la 
protecció de les dones i dels i les professionals. La llei va ser aprovada amb un 
ampli consens i amb la majoria dels grups polítics amb representació a la 
cambra,  així com de nombrosos professionals dels sectors de la medicina i la 
bioètica. La nova llei va suposar importants avenços legals i especialment els 
referits a la seguretat jurídica dels i les professionals del món de la salut que 
assistien a les dones. També va incorporar jurisprudència tant del Tribunal 
Constitucional com del Tribunal Europeu de Drets Humans. 
 
El projecte de llei que planteja el Govern del PP representaria un extraordinari 
retrocés normatiu, social i ideològic i tornaria a situar les dones en la 
clandestinitat, suprimint el seu dret a decidir de manera conscient, responsable i 
lliure sobre la seva sexualitat i maternitat. Afecta, la proposta del PP, greument 
a la seguretat jurídica dels i les professionals de l'àmbit sanitari, així com també 
a la garantia en l’accés a les corresponents prestacions sanitàries des de l’àmbit 
públic. La proposta del PP ens situa trenta anys enrere en els drets de les 
dones. 
 
La llei del Govern de Rajoy és més restrictiva que la norma de 1985, ja que 
elimina la possibilitat d’interrompre l’embaràs en les primeres catorze setmanes, 
considerant-se com a delicte i despenalitzant-lo només en els casos de violació i 
“greu perill per a la vida o la salut de la mare”, privant les dones del dret a 
decidir sobre la seva maternitat. També suprimeix per tant, el supòsit de 
malformacions o anomalies fetals incompatibles amb la vida, que havia justificat 
la interrupció de l’embaràs en els anys vuitanta del segle passat. 
 
És un atemptat contra la democràcia, que restringeix els drets i les llibertats de 
les dones, que representen el 50% de la població. Aquesta nova proposta de  
llei, que afecta la llibertat, la salut i la dignitat de les dones, és un projecte que 
neix mort i que no compleix cap dels preceptes internacionals reconeguts a la 
llei anterior. Topa frontalment amb les recomanacions de l’Organització Mundial 
de la Salut (OMS), ja que restringint el dret a l’avortament augmentarà el 
nombre d’avortaments,  es practicaran en pitjors condicions de salubritat, i 
empitjorarà la salut de les dones. Es tracta d’una nova política regressiva del 
Govern central, d’una llei discriminatòria i retrògrada que situa Espanya 
novament a la cua d’Europa, esdevenint el primer país que retrocedeix en drets. 
 
Aquesta nova normativa del govern del PP ha provocat un enorme rebuig social 
de la ciutadania del nostre país i de la resta de països del nostre entorn 
europeu. També són moltes les crítiques que han aparegut tant de professionals 
del món de la justícia com del món de la salut, així com de moltíssimes 
organitzacions de dones i organitzacions feministes a casa nostra. 
 
Per tot això proposem que el Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, 
 
ACORDI:  



 

 
Demanar al Govern de l’Estat la retirada de la reforma de la Llei Orgànica 
2/2010, de 3 de març de salut sexual i reproductiva.  
 
Comunicar aquest acord al President del Govern de l’Estat; al Ministeri de 
Justícia; al President de la Generalitat de Catalunya; a la presidenta del 
Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; i 
als presidents de l’Associació Catalana de Municipis, i de la Federació de 
Municipis de Catalunya.” 
 
La senyora Glòria Aymerich Gázquez, regidora del PP, s’abstindrà en la votació 
perquè es tracta d’un avantprojecte de Llei. 
 
Per tant, finalment, s’acorda, per majoria absoluta, amb el vot a favor de CiU 
(6), 9SV (4), Esquerra (1) i l’abstenció del PP (1) ¸ aprovar la proposta 
anteriorment transcrita en tots els seus extrems. 
 
_____________________________________________________________________ 

SISÈ. PRP2014/181   MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 
9SV DE SANT VICENÇ DE MONTALT SOL•LICITANT LA CLAUS URA 
TEMPORAL DEL CIRCUIT MUNICIPAL DE BICICROSS FINS NO  TENIR 
L’INFORME TÈCNIC QUE AVALUÏ LES CONDICIONS DE SEGUR ETAT DE 
LA INSTAL•LACIÓ.     

 

Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2014/172 66 GENSVM  
Contingut: MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 9SV DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT SOL•LICITANT LA CLAUSURA TEMPORAL DEL 
CIRCUIT MUNICIPAL DE BICICROSS FINS NO TENIR L’INFORME TÈCNIC 
QUE AVALUÏ LES CONDICIONS DE SEGURETAT DE LA INSTAL•LACIÓ. 
 
Pren la paraula el senyor Jaume Arcos Vinyals, portaveu del Grup Municipal de 
9SV, per exposar l’assumpte. 
 
Es transcriu la proposta d’acord: 
 
“El passat 2 de febrer es va inaugurar  el nou Circuit Municipal de Bicicross, 
ubicat al parc de la riera del Gorg. Les obres han  tingut un pressupost de més 
de 52.000 euros. 
  
L’èxit d’aquests tipus d’instal·lació radica en un bon disseny del circuit i amb al 



 

seu acabat final i per aconseguir-ho hi ha empreses especialitzades en la 
construcció de circuits que tenen l’experiència necessària en aquest tipus 
d’instal·lacions. 
  
Dissenyar circuits de forma independent sense un assessorament adient és un 
error que fa que aquests circuits o be no s’utilitzin i quedin en desús ràpidament 
o bé si s’utilitzen i aquest és el tema més greu, no es fa amb les condicions de 
seguretat necessàries per l’usuari. 
  
El dia de la inauguració del circuit municipal vam poder veure el primer accident 
quant un dels ciclistes, de 12 anys, va fer una espectacular caiguda en un dels 
salts i encara que no va tenir més conseqüències que el cop i alguna rascada la 
part davantera de la bicicleta va quedar literalment plegada. 
  
Des de 9SV creiem que aquest és un circuit mal dissenyat i que aquest mal 
disseny comporta un problema de seguretat greu per l’usuari. “Suïcida” va ser la 
paraula que va triar un dels esportistes amb més renom d’aquest esport quan va 
veure el circuit santvicentí. 
  
Per tot això sol·licitem: 
  
1.- L’elaboració d’un informe tècnic que avaluï les condicions de seguretat de la 
instal·lació. 
  
2.- Que un cop avaluat l'informe i si conclou que cal fer millores en el disseny 
del circuit aquestes estiguin fetes per una empresa qualificada i especialitzada 
en aquest tipus d’instal·lacions. 
  
3.- La clausura temporal del circuit municipal fins que no tinguem aquest informe 
tècnic i s’hagin realitzat les obres pertinents per millorar-ne la seguretat. 
  
4.- Que un cop resolt el problema de seguretat es realitzin cursos pels usuaris, 
que impartits per experts, ensenyin les principals tècniques i normes de 
seguretat que cal tenir en compte per un circuit d’aquesta tipologia.” 
 
Pren a continuació la paraula el senyor Robert Subiron Olmos, regidor d’Obres i 
Serveis, per explicar que es va adequar una zona verda per al lleure i l’esbarjo, 
ja que també a dins hi ha zona de picnic i de bàsquet. Els tècnics de 
l’Ajuntament, juntament amb una empresa especialitzada, van decidir com 
ubicar-hi els elements del bicicross. S’ha comptat amb una subvenció de la 
Diputació de Barcelona. Hi ha diversos ajuntaments interessats en el nostre 
parc, com Montornès i Roda de Ter. El regidor afirma que no es tracta d’un 
circuit de bicicross professional i explica que es tracta d’un espai de lleure. Que 
es vulgui regular amb normativa interna no és motiu per clausurar l’espai.  
 
El senyor Jordi Castaños Plana, regidor de 9SV, pregunta qui l’ha dissenyat. 



 

 
El senyor Subiron respon que ho han fet conjuntament els Serveis Tècnics amb 
una empresa especialitzada. 
 
El senyor Castaños manifesta que no és problema de la persona, és problema 
de material, cal que les bicicletes siguin de descens i no mountain bikes. 
 
El senyor Arcos veu com un problema que hi puguin anar nens de 5 anys, el 
veu perillós. 

El senyor Subiron discrepa i llegeix la normativa que s’ha aprovat. 

El senyor Pere Orts Cubillo, regidor d’Esquerra, demana que es publiqui el nivell 
de dificultat dels elements que existeixen al parc. 

El senyor Subiron afirma que cada element té unes instruccions, però es pot 
posar. 

El senyor Alcalde explica que es tractava d’una petició de la ciutadania i del 
centre de joventut, es tracta d’un espai polivalent. Que el Govern no tancarà el 
Parc per una figura. S’estan emprant paraules apocalíptiques i hi ha normativa 
explicativa de l’ús dels elements. S’ha contactat amb la Diputació de Barcelona, 
que es qui finança el 100% del Parc i amb la Federació i ambdós manifesten 
que no existeix una regulació de nivells, per contra, sí que hi ha una regulació 
en circuits professionals, que no és el cas. L’Ajuntament és subsidiari de tot el 
que pot passar, mentre no hi hagi una normativa, i aquesta normativa SÍ que 
existeix, juntament amb una explicació de cada una de les figures que hi ha al 
Parc 

El senyor Castaños pregunta qui ha estat el responsable. 

El senyor Subiron respon que l’empresa Entorn Urbà i els Serveis Tècnics. 

El Sr. Castaños reitera  que no es un circuit de bicicross, sinó de descens. 

El Sr. Subiron manifesta que ha realitzat tot el circuit amb una mountainbike. 

El senyor Arcos no creu que hi hagi demanda d’un circuit de bicicross. 
Considera que ha estat mal dissenyat. El perill d’aquest circuit és que és obert. 
Caldria treure l’últim salt i el penúltim. Cal verificar els estudis de seguretat. 

El senyor Orts no donarà suport a la clausura si en un termini de quinze dies 
l’Ajuntament qualifiqués el nivell de dificultat de cada un dels elements per algú 
que en sàpiga. 



 

El senyor Alcalde manifesta no està regulat al no ser un circuit professional. 

El senyor Castaños manifesta que els circuits no són professionals, són 
amateurs,   reitera que es pot  regular el nivell de dificultat, igual com es fa en 
les estacions d’esquí. 

Finalment, es porta a terme la votació. Voten a favor de la proposta 9SV (4), 
Esquerra (1) i PP (1) i hi vota en contra CiU (6).  

Atès l’empat es porta a terme una segona votació, d’acord amb l’article 98.d) del 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, si persisteix 
l’empat, decideix el vot de qualitat de l’Alcalde. 

Per tant, s’aprova, per majoria absoluta, amb el vot de qualitat de l’A lcalde, 
desestimar la proposta anteriorment transcrita en tots els seus extrems. 

 

SETÈ. PRP2014/182   MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 
9SV DE SANT VICENÇ DE MONTALT PER AL CONTROL DEMOCR ÀTIC DE 
LA INFORMACIÓ INSTITUCIONAL     
 

Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2014/173 66 GENSVM  
Contingut: MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 9SV DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT PER AL CONTROL DEMOCRÀTIC DE LA 
INFORMACIÓ INSTITUCIONAL 
 
El senyor Jaume Arcos Vinyals, portaveu del Grup Municipal de 9SV, exposa 
l’assumpte. 
 
Es transcriu la proposta d’acord: 
 
“Les institucions públiques, en general, tenen la necessitat i el deure d'informar 
als ciutadans als quals es deuen sobre la gestió que fan tant de la seva 
confiança com dels seus impostos. 
 
L'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, com a tal, té també diferents canals 
per a informar els vilatans de Sant Vicenç de Montalt sobre la seva gestió, les 
decisions del govern, les noves ofertes de serveis, etc.  
 
A parer de 9SV, però, no sempre s'utilitzen amb l'objectiu de complir amb el 
deure d'informar de la gestió com un servei a la ciutadania, i a voltes, des de la 



 

ciutadania es 
percep aquesta informació com a propaganda de l'obra de govern, més que 
com a informació veraç d’allò que succeeix a l’Ajuntament, al Ple Municipal i a 
Sant Vicenç de Montalt. 
 
El nostre grup municipal ha protestat diverses vegades contra aquesta utilització 
de la 
comunicació institucional per part del govern actual. En els darrers mesos són 
diverses 
les ocasions en que les notícies de la web municipal no recullen una informació 
real del que es desenvolupa dins de l’Ajuntament i del saló de Plens sinó que 
cauen en el pur partidisme a favor del Govern. 
 
Aquesta percepció, però, no és exclusiva del nostre grup municipal, i al nostre 
entendre, també es percep des de la ciutadania. Percepció aquesta que no 
ajuda en cap cas a la relació ciutadà-institució, i va en detriment del conjunt de 
la comunicació institucional i de la confiança de la ciutadania en la seva 
institució municipal, així com d’una informació rigorosa que és, en bona part, la 
base de la democràcia. 
 
La moció que avui es porta a debat fa un pas més en la línia de transparència 
municipal tot demanant que la informació que surti dels canals de l’Ajuntament 
sigui motiu de debat per part dels grups municipals i per tant, de control 
democràtic. 
 
És per això que, des del grup municipal de 9SV, demanem al Ple de l'adopció 
del següent ACORDS: 
 
PRIMER Que la comunicació institucional sigui matèria de comissió informativa, 
mitjançant la creació d'una nova comissió de comunicació institucional que no 
tingui caràcter col·legiat amb l'objectiu de buscar l'acord entre el conjunt de 
forces polítiques el Ple pel que fa al tractament de la comunicació institucional. 
 
SEGON Que en la nova comissió informativa, hi formin part els responsables de 
l’àrea comunicació de l’Ajuntament a més d’un representant designat per cada 
Grup Municipal, sense necessitat que sigui regidor o regidora del Ple. 
 
TERCER Que en la primera sessió de la comissió de comunicació institucional 
els responsables de comunicació de l’Ajuntament presentin a la comissió el Pla 
de Comunicació amb el qual treballa l’Ajuntament. 
 
QUART Que la nova comissió de comunicació institucional sigui coneixedora de 
les notes de premsa i comunicats que surten des de l’àrea de comunicació de 
l’Ajuntament i sigui el punt de debat per tal de sotmetre aquestes a un control 
democràtic.” 
 



 

Es porta a terme la votació. Voten a favor de la proposta 9SV (4), Esquerra 
(1) i PP (1) i hi vota en contra CiU (6).  

Atès l’empat es porta a terme una segona votació, d’acord amb l’article 98.d) del 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, si persisteix 
l’empat, decideix el vot de qualitat de l’Alcalde. 

Per tant, s’aprova, per majoria absoluta, amb el vot de qualitat de l’A lcalde, 
desestimar la proposta anteriorment transcrita en tots els seus extrems. 

 
VUITÈ. PRP2014/183 PROPOSTA D'ACORD PRESENTADA PEL GRUP 
MUNICIPAL DE 9SV TITULADA RELATIVA AL FINANÇAMENT D E LES 
ESCOLES DE MÚSICA MUNICIPALS     
 

Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2014/174 66 GENSVM  
Contingut: PROPOSTA D'ACORD PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE 
9SV TITULADA RELATIVA AL FINANÇAMENT DE LES ESCOLES DE 
MÚSICA MUNICIPALS 
 
Exposa l’assumpte la senyora Maria Villalta Morro, regidora de 9SV. 
 
Es transcriu la proposta tot seguit: 
 
“Atès que l’Associació Catalana d’Escoles de Música (ACEM) en data 23 de 
desembre del 2013 ha reunit a representants de 124 municipis, dels quals 81 
són alcaldes i/o regidors, en relació a les darreres informacions sobre el 
finançament de les escoles municipals de música i dansa. 
 
Atès que l’any 1993 la Generalitat va signar un conveni de finançament amb els 
municipis, en el qual reconeixia l’esforç que les administracions locals havien fet 
per establir l’oferta pública d’aquests ensenyaments. Gràcies a aquest procés 
es va anar creant una xarxa d’escoles de música i dansa a diferents pobles i 
ciutats amb un objectiu comú: socialitzar l’accés a la cultura. 
 
Atès que el 2008 es va dissenyar un nou model de finançament que seguia 
tenint el mateix objectiu: facilitar l’accés de la població a la música i la dansa per 
contribuir així a l’educació integral de les persones, a la formació artística al llarg 
de la vida i a la cohesió social. 
 
Atès que les escoles de música i dansa sempre han desenvolupat un doble 
paper: la pràctica artística i la cohesió social, però també la professionalització, 



 

si s’escau, dels seus alumnes. Poder acomplir les expectatives tan diverses de 
tot tipus d’usuaris ha estat un gran repte. 
 
Atès que fins ara, l’objectiu havia estat establir un mapa d’escoles finançades 
seguint uns criteris bàsicament demogràfics, geogràfics i de comunicació i per 
això el Departament d’Ensenyament ha contribuït al cofinançament dels costos 
de les despeses de funcionament i de personal docent. 
 
Atès que l'educació artística és un dels sectors de més importància en la 
possibilitat de crear valors, habilitats i competències per a l’autoexpressió i la 
comunicació, per fomentar noves formes de convivència en contextos de 
diversitat i desigualtat culturals. 
 
Atès que una societat més culta i artística és una societat més capaç, més 
emprenedora i més rica en tots els sentits, fins i tot, en l’econòmic. 
 
Proposta de resolució 
 
Primer .- Reclamar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
que faci efectiu el finançament del curs 12-13 i 13-14 i que sigui com a mínim 
amb el mòdul 230€ i 150€ de música i dansa respectivament. 
 
Segon .- Instar la Generalitat de Catalunya que garanteixi la viabilitat de les 
escoles municipals de música i dansa a Catalunya. 
 
Tercer .- Notificar aquests acords al Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya i comunicar-lo a la responsable de l’Àrea de Serveis Personals i al 
regidor de cultura i educació.” 
 
A continuació, pren la paraula la senyora Maria Lluïsa Grimal Colomé, regidora 
d’Ensenyament qui manifesta que el seu grup votarà a favor de la proposta 
perquè és important poder optar a aquesta subvenció. L’Equip de Govern ha 
treballat per homologar l’escola i per obtenir aquest recurs que és molt 
important. El primer any que va ser atorgada la subvenció va ser el 2010-11 que 
es va concedir l’import de 460 per alumne. El curs següent la quantitat 
concedida va ser de 230 euros per alumne, acceptant-la i justificant-la, però no 
s’ha cobrat. 

La Diputació de Barcelona també té línies d’ajuda, però són molt petites. Es 
treballa per optimitzar recursos per tirar endavant l’escola de música. 

Finalment, s’acorda, per unanimitat, aprovar la proposta presentada en la seva 
totalitat. 

 



 

NOVÈ. PRP2014/198   MOCIÓ DE SUPORT A LA CAMPANYA DE 
RECOLLIDA DE SIGNATURES ‘SIGNA UN VOT PER LA INDEPE NDÈNCIA’     
 

Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2014/186 66 GENSVM  
Contingut: MOCIÓ DE SUPORT A LA CAMPANYA DE RECOLLIDA DE 
SIGNATURES ‘SIGNA UN VOT PER LA INDEPENDÈNCIA’ 
 
El senyor Alcalde dóna lectura a la proposta d’acord que tot seguit es transcriu: 

“Per a la majoria de la població de Catalunya és incontrovertible que el procés 
sobiranista al nostre país ha entrat en la seva fase final i decisiva. 

Si a l’any 2009 Arenys de Munt i les 544 consultes que se’n derivaren foren el 
símptoma més clar del principi de la fi de l’autonomisme i la manifestació del 10-
J del 2010 la darrera expressió de l’estratègia resistencialista, la manifestació de 
l’11-S del 2012 i la Via Catalana de l’11-S del 2013, han estat, respectivament, 
l’eclosió i la culminació de la voluntat inequívoca de la societat catalana de 
convertir Catalunya en un nou estat d’Europa. I de fer-ho democràticament. 

En aquest marc de construcció nacional és ben cert que la creació i l’actuació 
de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i de l’Assemblea 
Nacional Catalana (ANC) han donat cos institucional i social al procés; i que les 
eleccions del 2012, amb totes les seves derivades –Declaració de sobirania i del 
dret a decidir del poble de Catalunya, Pacte Nacional pel Dret a Decidir, Consell 
Assessor per a la Transició Nacional– n’han fixat l’imprescindible full de ruta 
institucional. 

Ara mateix, doncs, som al cap del carrer i amb tots els elements a les nostres 
mans perquè el poble català  exerceixi el dret inalienable que sempre ha 
reclamat: el dret a l’autodeterminació. Reafirmem que el referèndum és l’eina 
justa i imprescindible per fer-ho i que aquest 2014 ha de ser l’any de la seva 
celebració. Inexcusablement. Sense pròrrogues possibles. 

Aquesta etapa final és tan ineluctable com difícil. En conseqüència, és 
imprescindible la conjuminació de l’energia popular amb la solidesa institucional. 
Per això, l’AMI i l’ANC mantenen des de fa temps relacions estables de 
coordinació en base a la complementarietat de llurs objectius fundacionals. 

Amb la voluntat d’aprofundir aquesta necessària coordinació, l’AMI i l’ANC han 
acordat organitzar conjuntament una gran jornada a tot els municipis de 



 

Catalunya els dies 22 i 23 de març de 2014. La jornada té com objectiu 
aconseguir una recollida massiva de drets de petició a cada municipi, fer 
pedagogia de la fonamentació estrictament democràtica i pacífica del procés, 
així com fer divulgació mediàtica de la importància estratègica d’aquesta 
demanda popular. 

A través d’aquesta campanya, la ciutadania dels nostres municipis podrà 
adreçar-se als seus representants al Parlament de Catalunya i emplaçar-los 
democràticament i reglamentàriament, mitjançant el Dret de Petició, a convocar 
el referèndum d’autodeterminació o bé, en el cas que l’estat espanyol ho 
impedeixi, a proclamar la Declaració Unilateral d’Independència (DUI) avalats 
per les seves signatures. 

En conseqüència, l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, reunit en sessió 
plenària, recollint la voluntat popular,  

ACORDA 

 Donar suport a la recollida massiva de signatures de la campanya ‘Signa un vot 
per la independència’ que se celebrarà a tot Catalunya els dies 22 i 23 de març 
de 2014. 
 

 Cedir espais del municipi per facilitar la recollida de signatures. 
 
 Fer una crida a tots els veïns i veïnes de la població a participar activament en 
la campanya ‘Signa un vot per la independència’. 
 

 Comunicar aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència (c. 
Ciutat, 1 - 08500 Vic) info@municipisindependencia.cat” 
 
Es porta a terme la votació i s’acorda, per majoria absoluta, amb el vot a 
favor de CiU (6), 9SV (4) i Esquerra (1) i el vot e n contra del PP (1) aprovar 
la proposta anteriorment transcrita en la seva totalitat. 
 
 
DESÈ. PRP2014/144 PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA 
REGULADORA DEL RÈGIM D’INSTAL•LACIÓ DE CANALITZACIO NS 
SOTERRADES EN LA VIA PÚBLICA PER A L’ESTESA DE SERV EIS 
DIGITALS I DE COMUNICACIÓ     

Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA D'URBANISME 



 

Expedient:  2014/135 38 GENSVM  
Contingut: ORDENANÇA REGULADORA DEL RÈGIM D’INSTAL•LACIÓ DE 
CANALITZACIONS SOTERRADES EN LA VIA PÚBLICA PER A L’ESTESA DE 
SERVEIS DIGITALS I DE COMUNICACIÓ 
 
Explica el punt de l’Ordre del Dia el senyor Enric Miralles Torres, regidor 
d’Urbanisme. 
 
Des de la Regidoria d’Urbanisme s’ha elaborat un projecte d’Ordenança 
Reguladora del règim d’instal·lació de canalitzacions soterrades en la via pública 
per a l’estesa de serveis digitals i de comunicació. 
 
Es transcriu com annex al final de l’assumpte. 
 
El senyor Jaume Arcos Vinyals, portaveu del Grup Municipal de 9SV, no creu 
que s’hagi de fer una ordenança de 35 pàgines per fer aquesta regulació. Creu 
que el nom és inadequat, no és la canalització soterrada, és l’ocupació i l’ús de 
la via pública. Ordena tots els aspectes de la via pública. Demana el canvi del 
títol de l’Ordenança, proposant per exemple “Ordenança de la Via Pública”. 
 
El senyor Miralles no hi està d’acord. 
 
El senyor Arcos afirma que es tracta de la còpia de l’Ordenança de via pública 
de Mataró, però que no s’ha fet bé. En diversos llocs es parla de l’Ordenança de 
l’Ordenança d’arbrat, que no es té. En concret els articles 61 apartats 46 i 47 
que fan referència a una ordenança de protecció individual d’arbres, que quan 
ells la van proposar en el Ple passat per a la seva aprovació,  l’Equip de Govern 
hi va votar en contra. Demana que siguin rectificats els articles esmentats. 
 
El senyor Pere Orts Cubillo, regidor d’Esquerra, explica que després de 6 anys 
demanant aquesta regulació ara es fa. El més important és que es tiri endavant i 
que es reguli l’ús que es faci el subsòl, per això votarà a favor. 
 
Finalment, s’acorda, per majoria absoluta, amb el vot a favor de CiU (6)  i 
Esquerra (1), l’abstenció del PP (1) i el vot en co ntra de 9SV (4), l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer. APROVAR INICIALMENT l’Ordenança municipal reguladora del règim 
d’instal·lació de canalitzacions soterrades en la via pública per a l’estesa de 
serveis digitals i de comunicació, segons el text que s’adjunta als presents 
acords. 
 
Segon. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA els presents acords i el text de 
l’Ordenança pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar 
al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al 
Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al 



 

diari PUNT AVUI i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació 
pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l’Anunci al BOP. 
 
Tercer. CONCEDIR AUDIÈNCIA als interessats, a l’efecte de presentació 
d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la notificació dels presents acords i la 
tramesa d’una còpia del text íntegre de l’Ordenança. El termini de l’audiència 
serà de 30 dies a comptar des del dia següent a la data de recepció de la 
notificació. 
 
Quart. DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el 
termini d’informació pública i d’audiència als interessats, l’Ordenança que ara 
s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap 
tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació. 
 
ANNEX 
 
“ORDENANÇA REGULADORA DEL RÈGIM D’INSTAL·LACIÓ DE 
CANALITZACIONS SOTERRADES EN LA VIA PÚBLICA PER A L ’ESTESA 
DE SERVEIS DIGITALS I DE COMUNICACIÓ. 
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 
El Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei d’Urbanisme de Catalunya enumera els serveis urbanístics bàsics  amb què 
ha de comptar el sòl urbà: 
 
La xarxa viària que tingui un nivell de consolidació suficient per permetre la 
connectivitat amb la trama viària bàsica municipal. 
Les xarxes d'abastament d'aigua i de sanejament. 
c) El subministrament d'energia elèctrica. 
 
Malgrat aquesta mínima previsió legal, és evident que, d’uns anys ençà, les 
necessitats reals de nous serveis han augmentat de manera que es requereixen 
noves canalitzacions per a distribucions de serveis digitals i de comunicació. 
 
També és evident el desgast que significa tant per als ciutadans com per als 
serveis públics i la pròpia vialitat del municipi la, sovint, reiterada obertura de 
rases per anar instal·lant els serveis públics segons la demanda que se’n 
produeix. 
 
Aquesta ordenança pretén regular i establir la simultaneïtat en la instal·lació de 
canalitzacions en la via pública per evitar la reiteració de treballs per a la 
instal·lació de canalitzacions que representa, també força sovint, que es 
malmetin els serveis instal·lats amb anterioritat. 
 



 

Per aconseguir les anteriors finalitats, totes les empreses que pretenguin la 
canalització d’un servei soterrat, hauran de preveure la instal·lació de 
canalitzacions perquè, quan l’administració o els particulars ho considerin 
escaient, puguin estendre les xarxes de serveis digitals i de comunicació que 
considerin necessàries. 
 
Des del punt de vista de l’organització del text, l’ordenança es  divideix en 
quatre títols.  
 
El títol preliminar, essencial en l’estructura del contingut, estableix el marc 
d’aplicació, els conceptes bàsics, i de forma destacable assenta els principis i 
valors que els ciutadans de Sant Vicenç de Montalt tenen en relació l’ús normal 
de les vies.  
 
En el títol primer es regulen les estructures bàsiques que conformen la 
urbanització dels elements de la via i els immobles que la integren, la seva 
numeració i denominació.  
 
En el títol segon es regulen les condicions i requisits que han de regir quan es 
realitzin obres, canalitzacions i conduccions a la via pública.  
 
Finalment, l’ordenança incorpora en el títol tercer el règim disciplinari i de 
mesures cautelars a fi d’assegurar el drets a la mobilitat i a la seguretat de 
persones, vehicles i elements de mobiliari urbà i arbrat que integren les vies, i 
sancionar els incompliments a les limitacions establertes.  
 
Aquest règim tracta d’unificar el principi de seguretat jurídica absolutament 
exigible en aquest camp amb una clara descripció de les conductes 
sancionables, i la flexibilitat necessària incorporant procediments àgils i imports 
modulables en el temps per tal que el text de l’ordenança no resti ofegat per les 
evolucions normatives.  
 
Així doncs, d’una banda, l’ordenança pretén constituir un marc estable de futur 
on es defineixen els principis, la vocació municipal i els valors sobre com es vol 
gestionar la via pública i la transmissió pública.  
 
I d’altra banda, l’ordenança pretén ser una eina eficaç, una eina de treball 
actualitzada i perdurable en el temps, per facilitar en un cos normatiu únic, 
estructurat i clar d’ordenació de les actuacions en la via pública i per fixar les 
condicions que s’han de complir per assegurar el compliment dels principis 
fitxats. Aquesta eina té dos destinataris: en primer lloc, els operadors del usos 
(constructors, promotors, autònoms i ciutadans) que tenen definides les 
obligacions i limitacions a les ocupacions; i en segon lloc, els treballadors de 
l’administració que disposen d’un instrument de treball i d’intervenció per donar 
resposta a les exigències de la ciutadania.  
 



 

En definitiva, pretén ser una resposta als nombrosos fenòmens d’ocupació i ús 
de la via pública i facilitar el repte de l’Administració a regular-los.  
 
 
TÍTOL PRELIMINAR  
 
CAPÍTOL I - DISPOSICIONS GENERALS  
 
Article 1. Objecte  
 
Aquesta ordenança, en el marc dels principis establerts, té per objecte regular el 
règim d’instal·lació de canalitzacions soterrades en la via pública per a l’estesa 
de serveis digitals i de comunicació, els procediments d’autorització i les 
condicions a què han d’ajustar-se les obres a executar i el règim sancionador i 
de reposició derivat de l’incompliment de les normes ara dictades i en favor de 
l’interès general.  
 
Article 2. Àmbit  
 
L’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança és el terme municipal de Sant Vicenç 
de Montalt.  
 
Article 3. Definicions  
 
Via pública és el conjunt d’espais que integren el sòl, vol i subsòl de les 
avingudes, carrers, passeigs, places, camins, parcs, jardins i d’altres béns 
anàlegs municipals de caràcter públic del terme municipal de Sant Vicenç de 
Montalt que es troben destinats a la lliure utilització dels ciutadans.  
 
Ús de la via pública és l’ocupació o aprofitament que tota persona física o 
jurídica pugui fer dels espais que la integren amb independència de l’activitat o 
utilització que la motiva.  
 
Article 4. Competències municipals sobre la via púb lica  
 
L’Ajuntament és competent per definir, autoritzar i adoptar les mesures per tal 
d’harmonitzar els usos i canalitzacions que s’instal·len a la via pública, tot 
donant preferència a aquells que en cada moment siguin prioritaris a l’interès 
públic i general.  
 
Article 5. Classificació dels vials  
 
Els carrers, avingudes i vials que conformen la via pública es classifiquen 
d’acord amb la següent tipologia: xarxa bàsica i xarxa no bàsica.  
 
La xarxa bàsica està integrada per vials qualificats de:  



 

 
Xarxa principal  
 
Vials de connexió  
 
Vials d’especial atenció  
 
La xarxa no bàsica està integrada per la resta de vials no qualificats com a 
xarxa bàsica. 
 
La integració dels carrers en una tipologia es fa per Decret.  
 
És funció del servei competent en matèria de mobilitat, circulació i transport 
públic elaborar els informes i ponències que actualitzin la incardinació dels vials 
en una o altra tipologia de xarxa, en funció de la intensitat de trànsit, de la 
tipologia d’usos que  
suporten i de les seves característiques intrínseques respecte l’entramat de la 
xarxa viària.  
 
Article 6. Protecció dels espais de la via pública  
 
Els espais de la via pública, mentre conservin el caràcter de domini públic per la 
seva destinació als usos previstos en aquesta ordenança o la seva afectació a 
un servei, són inalienables, inembargables i imprescriptibles.  
 
 
CAPÍTOL II -PRINCIPIS DE L’ÚS DE LA VIA PÚBLICA  
 
 
Article 7. Equilibri entre els usos de la via públi ca  
 
L’Ajuntament i els seus serveis han de vetllar per a la coordinació en la 
concessió dels usos de la via pública, amb l’objectiu d’impedir que la 
coincidència, convergència o proximitat temporal o zonal d’obres a concedir els 
faci incompatibles entre si o restringeixi de forma innecessària la mobilitat de 
persones i vehicles.  
 
Entre altres mesures i criteris a adoptar a l’hora d’avaluar les sol·licituds i 
atorgar les autoritzacions d’ús cal vetllar per:  
 
Prioritzar les ocupacions parcials d’un vial sobre el tall complet quan sigui 
possible treure l’aparcament desviant la circulació en les condicions establertes 
en aquesta ordenança, i fixar el moment del dia i les dates de l’ocupació en 
franges horàries on la pertorbació es minimitzi.  
 
Exigir la presentació amb la suficient antelació o condicionar l’efectivitat de les 



 

autoritzacions al transcurs d’un termini tal que permeti informar i preveure les 
afectacions de la mobilitat i altres usos.  
 
Acumular quan es conegui l’existència de diverses actuacions coincidents o 
properes en el temps, els talls o ocupacions que afectin un vial per minimitzar-
ne els impactes.  
 
Corresponsabilitzar els promotors i executors dels treballs de la comunicació 
ajustada a la realitat temporal de l’inici i final de les afectacions al transport 
públic urbà i als col·lectius i veïns afectats.  
 
Els treballs que comporten talls que afectin carrers de la xarxa bàsica principal i 
carrers d’especial atenció s’han de fer prioritàriament en aquest ordre: de nit, en 
diumenges, festius, dissabtes, dilluns no comercials i, finalment, quan afectin 
mínimament el transport urbà col·lectiu i les hores de màxima afluència i 
intensitat de vehicles, tenint en compte les següents limitacions:  
 
Els treballs que no es puguin realitzar a la nit pels sorolls que es poden produir.  
Les característiques dels subministraments i serveis determinats de l’ocupació o 
tall.  
Aquelles ocupacions o usos que s’hagin de desenvolupar, justificadament, fora 
de l’horari i dies laborables de 8 a 20 hores i que estiguin subjectes a 
autorització sobre l’activitat o obra han de disposar de la pertinent autorització 
per fora d’horari.  
 
Per resolució de l’òrgan competent i prèvia proposta dels servei de mobilitat 
s’hauran d’actualitzar els criteris d’aquesta ordenança per fer-la eficaç.  
 
Article 8. Informació recíproca i gestió geogràfica  d’ocupacions  
 
L’Ajuntament ha de disposar en tot moment d’una aplicació informàtica que amb 
caràcter únic, contingui tota la informació necessària de les xarxes subterrànies 
de serveis instal·lades al municipi. 
 
Els diferents serveis municipals les funcions dels quals es projecten sobre la via 
pública, o amb competència per la tramitació de les sol·licituds d’usos, han de 
registrar els usos previstos i concedits en aquesta aplicació.  
 
Article 9. Responsabilitat per infraccions i danys  
 
Els autors i les persones que respecte als autors tenen una posició de garants o 
mandataris, són responsables que les actuacions, les obres i les ocupacions 
que s’exerceixen sobre la via pública s’adeqüin als principis i a la normativa 
prevista en aquesta ordenança, i dels danys que puguin produir als elements 
que la conformen.  
 



 

Article 10. Autorització prèvia de les actuacions  
 
L’execució de treballs i ocupació de la via pública en els supòsits regulats en 
aquesta ordenança requereixen l’obtenció prèvia d’autorització municipal a 
requeriment dels interessats, mitjançant un escrit presentat en els termes 
legalment admesos i d’acord amb el que determinen els articles d'aquesta 
ordenança, de l’ordenança en matèria de autoritzacions urbanístiques, o 
edificació i ús del sòl, i de l’ordenança fiscal vigent en cada moment.  
 
TÍTOL PRIMER – URBANITZACIÓ DE LA VIA  
 
CAPÍTOL I - ELEMENTS PRINCIPALS D’URBANITZACIÓ  
 
Article 11. Urbanització de la via pública  
 
L’ordenació dels projectes i execució de les obres d’obertura i urbanització de 
les vies públiques del municipi és exclusiva competència de l’Ajuntament. Els 
particulars poden participar i/o intervenir en aquesta activitat municipal, segons 
el que s’estableixi en els instruments de planejament municipal i/o la normativa 
urbanística general vigent a cada moment.  
 
Article 12. Execució directa  
 
Els propietaris dels terrenys afectats per una urbanització aprovada de 
conformitat amb el que disposa l’article 11 poden proposar a l'Ajuntament 
l’execució directa i pel seu compte d’obres d’urbanització, i la corporació 
municipal es reserva la facultat d’acceptar o no les propostes formulades. En 
aquests casos, les obres s’han d’executar sota la inspecció i direcció dels 
serveis tècnics municipals i són a càrrec dels peticionaris les despeses de tota 
classe que s’originin amb motiu de l’execució d’aquestes obres o ocupació de la 
via pública i, fins i tot, de les corresponents a la direcció i inspecció facultativa. 
Una vegada acabades les obres són objecte de recepció i valoració als efectes 
de la seva entrega a l'Ajuntament i possible compensació del seu import amb 
les quotes que els podria correspondre per l'aplicació de la contribució especial 
de millores.  
 
Article 13. Naturalesa de les instal·lacions privad es a la via pública i 
modificacions per interès públic  
 
Els serveis i les instal·lacions de caràcter particular que s’han d’instal·lar a les 
vies públiques tenen la naturalesa de precari i constitueixen servitud de dret real 
sobre aquestes.  
 
Quan l’execució d’obres de nova urbanització, canvi de rasant o d’alineació a la 
via pública o per altres circumstàncies d’utilitat general, és necessari el 
desplaçament o supressió d’un servei establert en la via pública, el promotor 



 

està obligat a respondre del trasllat de l’esmentat servei o instal·lació en la 
forma que determini l'Ajuntament i a l’alçament d’aquest servei, sense dret a 
reclamació ni indemnització de cap classe. També són a càrrec del 
concessionari l'import de les obres que es reservi realitzar   l'Ajuntament per si 
mateix per al trasllat o supressió dels esmentats serveis.  
 
 
Article 14. Mobilitat de les persones i senyalitzac ió  
 
Les obres i actuacions -tant d’iniciativa pública com privada- que per la seva 
execució hagin d’afectar la via pública per ocupació de carrils de circulació o 
voreres, tant de forma permanent com temporal, ja sigui de forma directa o 
indirecta per la col·locació de tanques, pals, casetes, contenidors de runes o 
d’altres elements o serveis, s’han de senyalitzar, i adoptar les mesures de 
col·locació dels elements necessaris per assegurar la mobilitat i seguretat de la 
resta d’usuaris de la via pública.  
 
La senyalització dels espais de la via pública correspon al titular de l’autorització 
o al seu promotor, sense perjudici de la responsabilitat compartida i de garants 
que correspon al titular de l’actuació, als promotors i constructors. 
 
L’ocupació d’espais destinats a l’estacionament o parada de vehicles, que 
necessiten una prohibició d’estacionament, ja sigui a la zona d’operació o al 
costat oposat, un cop obtinguda l’autorització, exigeix la col·locació de la 
senyalització vertical definida amb 48 hores d’antelació a l’inici de la vigència 
efectiva temporal de l’autorització.  
 
La senyalització a definir en el projecte de mobilitat i seguretat, i a instal·lar a la 
via publica, s’ha d’ajustar a les tipologies del Reglament de circulació de 
vehicles a motor.  
 
Els itineraris de persones i vehicles s'han de senyalitzar amb tanques, balises o 
cons per la seva seguretat i la correcta mobilitat en el trànsit per les zones 
afectades per l’ocupació, adaptant la seva configuració a l’evolució de les 
activitats i obres, de forma tal que s’afavoreixi l’ús general, restringint l’ocupació 
a l’espai estrictament necessari en cada moment.  
 
CAPÍTOL II - PAVIMENTACIÓ, CLAVEGUERAM I ALTRES ELE MENTS DE 
LES OBRES D’URBANITZACIÓ  
 
Article 15. Limitació temporal de les autoritzacion s i afavoriment de la 
seguretat dels vianants  
 
Quan s’ha de pavimentar una via pública, cal anunciar-ho per mitjà de la premsa 
a fi de que els propietaris de finques situades en aquella zona, les empreses de 
serveis públics i en general tots els que hagin de realitzar obres, entroncaments 



 

a clavegueres o albellons, puguin sol·licitar els permisos corresponents dins del 
termini màxim de quinze dies.  
Passat el termini i realitzada la nova pavimentació, l’Ajuntament pot no concedir 
permís per a l’obertura de rasa ni excavacions de cap classe en la dita via fins 
transcorreguts dos anys d’acabada la pavimentació.  
 
Article 16. Clavegueram  
 
El clavegueram i les activitats d’escomesa s’han d’executar d’acord amb la seva 
normativa específica.  
 
CAPÍTOL III - DE L’ESTRUCTURA DE LES VIES DESTINADE S A L’ÚS 
COMÚ GENERAL  
 
Article 17. Ordenació de les vies  
 
Les vies públiques han de ser ordenades sobre la base de voreres per al pas de 
vianants i calçada de trànsit per a la circulació rodada. Excepcionalment, quan 
així es determini, poden establir-se carrers de circulació preferent de vianants.  
 
En aquells carrers, o trams de carrers, de paviment a un únic nivell, o sense 
diferència notable entre calçada i vorera, cal incorporar mesures per diferenciar 
visualment les zones preferents per a la circulació de vehicles.  
 
Article 18. Característiques tècniques de les vorer es  
 
Les característiques tècniques són determinades pels serveis municipals 
competents, en funció de les característiques urbanístiques, l’evolució tècnica 
dels materials, i la normal previsió d’usos a què es sotmet.  
 
Article 19. Construcció i manteniment de les vorere s  
 
Els propietaris de solars han de contribuir a la construcció i conservació de les 
voreres del davant de la seva propietat.  
 
L’Ajuntament pot repercutir mitjançant l'aplicació de contribucions especials 
l’execució dels treballs esmentats si els propietaris no ho fan.  
 
Per a la construcció i les obres de reparació és preceptiva l’aprovació de 
l’Ajuntament del projecte tècnic i el seguiment de les obres per part dels tècnics 
municipals.  
 
En els casos de nova edificació o de reforma de l’edifici, les sol·licituds de 
llicència d’obres presentades per l’obtenció de la corresponent autorització 
municipal han d’incloure la construcció de la vorera d’acord amb les 
prescripcions del planejament vigent.  



 

 
Sense la prèvia construcció de la vorera i el vistiplau dels tècnics municipals no 
es pot donar a cap propietari l’autorització de primera ocupació.  
 
 
Article 20. Responsabilitat per danys  
 
Els danys causats per l’ús anormal o intensiu de les voreres que afectin el seu 
estat o conservació, han de ser rescabalats pel causant del dany, sense 
perjudici de les sancions procedents.  
 
De la mateixa manera ha de respondre dels danys i del deteriorament de les 
voreres la persona qui pel desenvolupament d’usos considerables normals però 
sobrevinguts amb posterioritat a la construcció de la vorera no resultin 
compatibles amb les prescripcions tècniques amb que es va construir la vorera.  
 
Article 21. Conservació i reparació del ferm i el s òl de vies públiques  
 
És competència de l’Ajuntament l’execució dels treballs de reparació i 
conservació de les vies públiques que són de titularitat municipal i dels elements 
que la conformen. Cap persona pot executar aquests treballs o qualssevol altres 
que comportin modificacions de la via pública o del mobiliari urbà sense permís 
exprés o encàrrec de l’Administració.  
 
Les persones o companyies de subministrament autoritzades a fer obres a la via 
pública, que siguin autoritzades a ocupar algun espai o que, com a 
conseqüència de les seves activitats, alterin les condicions de la via pública, han 
de portar a terme les reparacions escaients i han de reposar els elements 
afectats a l’estudi previ a la intervenció, utilitzant els mateixos materials o els 
que siguin indicats en cada cas pels serveis municipals.  
 
Les reparacions dels danys de la via i dels elements estructurals causats per un 
ús anormal, intensiu o sense llicència s’han de repercutir sobre els seus autors.  
 
Article 22. Retirada dels objectes, elements, insta l·lacions a la via pública  
 
Els serveis municipals són els encarregats de retirar les instal·lacions i els 
elements abandonats o dipositats a la via pública sense autorització o fora de 
les condicions d’atorgament, quan no és possible identificar o localitzar en el 
mateix moment el titular d’un dret legítim sobre ell o responsable, o quan es 
nega a retirar l’objecte causant de dificultats a la mobilitat o risc per a la 
seguretat.  
 
Els objectes retirats de la via pública no considerats com a residus sòlids i que 
es creguin extraviats es mantindran en dipòsit durant un termini de 3 mesos per 
tal que el titular pugui recuperar-los. Un cop transcorregut el termini de dipòsit 



 

sense que el titular s’hi hagi interessat, els serveis municipals procediran a la 
seva alienació, destrucció o utilització.  
 
La retirada dels objectes, elements, materials, instal·lacions sobre la via publica 
sense autorització o excedint aquesta és responsabilitat dels titulars de drets 
coneguts. 
 
L’incompliment de les ordres de retirada pels responsables comporta l’execució 
subsidiària de la retirada per l’Ajuntament amb càrrec al seu destinatari, el qual 
ha de suportar les despeses de l’execució.  
 
Per fer efectiva l’obligació de retirada anterior l’Ajuntament pot imposar multes 
coercitives d’entre 150 i 300 euros per dia d’incompliment, depenent de la 
intensitat de l’ocupació i els perjudicis que causi.  
 
Les despeses de la retirada i la custòdia dels elements, instal·lacions i objectes 
que ocupin la via pública de forma contrària a les ordenances les ha d’abonar 
l’autor de la ocupació, i solidàriament, el titular de qualsevol dret sobre ells.  
 
 
TÍTOL SEGON – DELS USOS PRIVATIUS DE LA VIA PER OBR ES, 
CANALITZACIONS I CONDUCCIONS.  
 
CAPÍTOL I - DE L’ÚS PRIVATIU PER CANALITZACIONS, CA LES, 
CONNEXIONS, CAMBRES, GALERIES PER A LA INSTAL·LACIÓ  DE 
XARXES O INSTAL·LACIONS DE SERVEIS PÚBLICS O PRIVAT S QUE 
SIGUIN D’INTERÈS PÚBLIC ALS ESPAIS PÚBLICS  
 
Article 23. Contingut general de les sol·licituds d ’autorització  
 
Les sol·licituds d’autorització s’han de formular en un escrit dirigit a l Alcaldia i 
signat per l'interessat o per la persona que legalment el representi, amb les 
següents indicacions:  
 
Dades de l'interessat. Quan es tracti d’una persona física:  
nom, cognoms, domicili, DNI i telèfon. Quan es tracti d’una persona jurídica: raó 
social, domicili, NIF i telèfon i, si escau, circumstàncies personals.  
 
Dades del representant (a emplenar si qui firma actua en representació de 
l'interessat): nom i cognoms, domicili, DNI i telèfon i, si és necessari, 
circumstàncies personals.  
 
Situació del lloc pel qual se sol·licita l’autorització d’ús especial de la via pública 
amb indicació del nom del carrer i del número o números de policia 
administrativa que integren l’actuació (carrer i núm.), o altra referència en el cas 
que no existeixi l’anterior que permeti la concreta identificació.  



 

 
Durada de l’ocupació que se sol·licita, data i hora prevista d’inici i de finalització, 
o bé, període de temps sobre data d’inici certa.  
 
Superfícies d’ocupació de la via pública que se sol·licita. La superfície 
sol·licitada serà el resultant de sumar a la superfície de l’ocupació directa per 
l’obra o l’activitat, la  
superfície que cas de ser exigible implicarà la implantació i l’execució de les 
mesures del projecte de circulació i trànsit comporti.  
 
Projecte de mobilitat i seguretat del trànsit i circulació. 
 
Estudi previ d’afectació de l’arbrat i pla de protecció de l’arbrat en les obres i 
actuacions definides en aquesta ordenança.  
 
El plànol a escala 1:500 o 1:1.000 de l’espai sol·licitat en funció de la simplicitat 
de l’ocupació, i quan no afecti al trànsit de vehicles o persones, l’òrgan 
municipal de gestió i valoració podrà eximir la presentació dels plànols 
esmentats, i substituir-los per croquis identificatius de les característiques 
urbanístiques de l’espai i l’ocupació.  
 
k) Acceptació del deute o liquidació efectiva de les taxes corresponents, segons 
ordenances fiscals vigents.  
 
l) Lloc i data.  
 
Les ocupacions de la via pública complementàries a les obres de construcció 
s’atorgaran simultàniament amb les autoritzacions o aprovació dels projectes de 
les obres, i en base al projecte de mobilitat amb el vistiplau del servei de 
mobilitat, si afecta a les zones de la via de trànsit de vehicles o calçada.  
 
En aquests casos, els serveis responsables de la tramitació de les 
autoritzacions quan coincideixin les dades de l’executant, promotor de les de 
l’obra o activitat amb els de les ocupacions definides i sol·licitades, i de la 
documentació de l’autorització d’obres o actuacions es desprengui 
expressament les ocupacions a desenvolupar poden eximir de la presentació de 
documents que ja tingui l’Administració.  
 
Quan la via pública s’ocupi amb elements perillosos per a la seguretat de 
persones i béns,  a criteri dels Serveis Tècnics municipals es pot exigir 
l’assegurança de responsabilitat civil i/o projecte de mobilitat visat.  
 
Quan es compleixin els següents requisits el projecte de mobilitat es substituirà 
amb un resum de les mesures cautelars previstes:  
 
-quan el tall de carrer només representi una desviació del trànsit en el punt de 



 

tall i no una desviació prèvia.  
-Quan el tall de carrer sigui inferior a 2 hores en vials de xarxa no bàsica.  
 
Article 24. Condicions generals de les autoritzacio ns  
 
L’atorgament de l’ocupació o l’execució no exclou la responsabilitat ni eximeix el 
titular de la sol·licitud i obtenció de la resta d’autoritzacions administratives 
destinades a intervenir l’activitat que es desenvolupi.  
 
El titular de l’autorització o de l’ocupació ha d’assumir les responsabilitats 
derivades pels danys i perjudicis que s’ocasionin en els termes de la normativa 
administrativa, penal i civil vigent.  
 
L’autorització es concedeix únicament per a allò que afecta la competència 
municipal, i sense perjudici de tercers o l’obtenció d’autorització d’altres 
administracions si fos el cas. No pot ser invocada per eliminar o disminuir 
responsabilitat civil o penal en què incorri el beneficiari en l’exercici de les seves 
activitats.  
 
L'interessat ha d’abonar les taxes i/o els preus públics per obtenir l’autorització 
d’ocupació de via pública i les taxes per l’ocupació executada mitjançant 
autoliquidació o la corresponent liquidació prèvia que li serà adreçada, en els 
termes establerts a l’ordenança municipal vigent.  
 
Un cop extingida l’autorització o en el règim de comunicació prèvia, el termini 
d’ocupació sol·licitat, el titular ha de:  
 
Posar fi a l'ús o ocupació.  
Retirar les instal·lacions o els elements de la seva propietat situats a la via 
pública.  
Reposar, o si fos el cas, reparar els elements de la via pública afectats 
directament o indirectament per l'ús autoritzat a l’estat inicial, i reparar, si escau, 
els danys causats, amb l’autorització municipal prèvia i sota la inspecció dels 
serveis tècnics municipals competents.  
Deixar l’espai ocupat en condicions idònies de neteja i salubritat.  
 
Article 25. Fiances  
 
En funció de la durada de l’actuació, el grau d’intensitat, perillositat, afectació 
dels interessos generals o afectació de la mobilitat de persones i vehicles, 
l’atorgament de les autoritzacions pot condicionar-se al dipòsit previ d’una fiança 
en quantia suficient per respondre inicialment de les responsabilitats en què es 
pugui incórrer i del compliment de les obligacions.  
 
En els supòsits de promotors i constructors subjectes habituals d’autoritzacions 
o d’ocupació, les fiances individualitzades poden substituir-se per una fiança 



 

global de quantia estimativa que respongui amb caràcter d’indiferència i 
equivalència a les  
responsabilitats en què es pugui incórrer.  
 
Caducada l’autorització, i un cop avaluat l’efectiu compliment de les obligacions, 
es procedirà a la devolució.  
 
L’existència de procediments sancionadors o de reposició comporta la 
paralització de qualsevol procediment de devolució fins que es resolguin.  
 
Article 26. Projecte de mobilitat i seguretat del t rànsit i circulació  
 
Els promotors, constructors, i responsables de les ocupacions per les obres, i 
activitats classificades com a ús comú especial o privatiu, tant d’iniciativa 
pública com privada que en l’execució afectin la via pública per ocupació 
d’espais destinats a la circulació de vehicles o vianants, tant de forma 
permanent com temporal, de forma directa per l’activitat o indirecta pels 
elements de l’obra o activitat destinats a la protecció, mitjans auxiliars de 
construcció, maquinària d’obra, eines i materials, han de  
presentar, conjuntament amb la petició de l’autorització el projecte de mobilitat i 
seguretat del trànsit i circulació redactat per un tècnic qualificat.  
 
El projecte ha de contenir la documentació, la memòria i els plànols relatius als 
següents aspectes:  
 
Incidència i ocupació física, espacial i temporal que hagi de tenir l’obra o 
l’activitat, sobre la via pública i en especial sobre les voreres i d’altres elements 
de pas i seguretat dels vianants i l’accés de veïns, amb especial referència a les 
persones amb mobilitat reduïda i amb indicació de les variants o alteracions que 
s’hagin de produir durant les diverses fases de l’obra o del desenvolupament de 
l’activitat en l’esmentada ocupació. Ha d’especificar la planificació de les 
ocupacions que comporten tall de manera que es minimitzi l’impacte.  
 
Proposta detallada i dibuixada en plànols d’una escala 1:500 o 1:1000 tal que 
permeti la identificació de la senyalització actual de la zona i de la configuració 
urbanística.  
 
Proposta detallada i dibuixada sobre plànol 1:500 o 1:1000 on consti la definició 
dels circuits de pas de vianants, de vehicles i d’accés de veïns als immobles 
que s’han  
d’habilitar, detallats per cada tram o fase de l’obra o de l’activitat que afecti la 
mobilitat i accessibilitat. Caldrà introduir una referència específica als elements 
que afectin la mobilitat i la seguretat de persones amb mobilitat reduïda.  
 
Relació i ubicació dels elements i materials de senyalització, enllumenat i 
seguretat necessaris adaptats a la normativa del Reglament de circulació per 



 

garantir la mobilitat i accessibilitat.  
 
Indicació de les circumstàncies personals d’identificació personal i localització, 
en tot moment, del tècnic o tècnics responsables de l’obra o de l’activitat.  
 
Resten exemptes de l’obligació de presentació del projecte de l’epígraf anterior:  
 
les obres que s’hagin de realitzar per raons d’urgència o catàstrofe destinades a 
restablir els subministraments bàsics, la xarxa de comunicacions i la viària, el 
sanejament urgent de xarxes i pous d’aigües residuals o la estabilitat estructural 
d’immobles.  
Aquesta dispensa no afecta l’obligació d’adoptar les mesures previstes a 
l’ordenament municipal en relació a les condicions i obligacions que afecten l’ús 
o l’ocupació concreta de la via pública.  
 
quan l’ocupació afecti exclusivament els espais de la via destinats a 
l’estacionament de vehicles i l’activitat no tingui incidència en la circulació de 
vehicles o de vianants.  
 
CAPÍTOL II - OBRES, CANALITZACIONS I CONDUCCIONS A LA VIA 
PÚBLICA  
 
Article 27. Instal·lacions de serveis  
 
Les instal·lacions de les xarxes generals de serveis a la via pública han de fer-
se subterrànies.  
 
Tota instal·lació o modificació o manteniment de serveis públics que es 
pretengui executar al Municipi de Sant Vicenç de Montalt, amb exclusió de les 
connexions individuals haurà d’incloure, també, el soterrament de dos tubs de 
diàmetre 125 mm., amb construcció d’arquetes en totes les interseccions, de la 
tipologia i característiques que, al respecte, assenyalin els serveis tècnics, als 
efectes de ser cedides a l’administració amb la finalització d’obra. 
 
Article 28. Normativa específica  
 
Les conduccions d’aigua, gas i electricitat han de complir la normativa 
específica que se’ls apliqui.  
 
Article 29. Conduccions de telefonia o telecomunica cions  
 
Les conduccions de telefonia o telecomunicacions han de ser subterrànies 
formades per tubs de diferents diàmetres, autoportants i amb presenyalització o 
bé s’han d’instal·lar sota prisma de formigó.  
 
Article 30. Distàncies respecte de la rasant  



 

 
Les conduccions que no s’instal·lin en galeria visitable s’han de situar, amb 
caràcter general, a la distància, en metres, que es fixi a les normatives 
reglamentàries sectorials respectives.  
 
Només poden autoritzar-se profunditats diferents de les anteriors en casos 
justificats, amb l’informe previ del tècnic municipal, i amb referència expressa en 
l’autorització d’obra on es fixi la situació permesa.  
 
Article 31. Distàncies entre conduccions  
 
Les distàncies entre conduccions de diferents serveis, tant si transcorren 
paral·leles com en els casos d’interseccions o entrecreuaments no poden ser 
inferiors a les que les normatives i reglamentacions sectorials fixin.  
 
En el cas de distàncies entre conduccions de serveis diferents, s’ha de seguir 
l’establert en l’article anterior pel que fa a ampliació o disminució de la distància 
fixada com a obligatòria amb caràcter general.  
 
CAPÍTOL III – AUTORITZACIONS. 
 
Article 32. Seguretat i protecció  
 
Totes les conduccions han de reunir les condicions de seguretat i protecció que 
en cada moment estableixi la normativa específica aplicable (seguretat, sanitat, 
prevenció de riscos laborals, etc.), i és responsabilitat de l'empresa 
subministradora el manteniment i adequació a tals condicions.  
 
Article 33. Autoritzacions prèvies  
 
Totes les obres de la via pública requereixen l’autorització d’execució i 
d’ocupació. Ambdós permisos s’han de tramitar, amb caràcter general, 
conjuntament i es concedeixen en un sol acte.  
 
Article 34. Sol·licitants  
 
Les autoritzacions d’obra a la via pública les poden sol·licitar les empreses 
subministradores de serveis i els particulars.  
 
El sol·licitant de l’autorització ha de ser-ne el titular i és responsable enfront de 
l'Administració actuant del compliment de totes les obligacions que derivin 
d’aquesta ordenança.  
 
El fet que les obres puguin ser executades per empreses contractades o 
subcontractades pel titular de l’autorització municipal no l’eximeix de totes les 
responsabilitats que puguin correspondre-li pels danys que es causen a 



 

l'Administració i als particulars, siguin persones físiques o jurídiques, en els seus 
béns i drets, com a conseqüència de l’obra o d’accidents que l’esmentada obra 
provoqui. En qualsevol cas és exigible un assegurança que respongui dels 
danys que puguin causar a tercers i a l'Ajuntament.  
 
Article 35. Tipologia  
 
Les autoritzacions per a l’ocupació de l’espai públic i execució d’obres a la via 
pública són dels tipus següents:  
 
Ampliació de xarxa:  
 
Quan les obres consisteixin en la col·locació de serveis per una zona de subsòl 
que no els tenia fins llavors amb caràcter de situació general.  
 
Quan consisteixin en substitució o renovacions de les existents.  
 
Connexions: les connexions dels habitatges particulars als serveis generals de 
subministrament.  
 
Reparació: quan la cala o remodelació de paviment tinguin per objecte reparar 
avaries o desperfectes en les conduccions o instal·lacions de serveis que tinguin 
caràcter d’urgència i longitud inferior a 25 m.  
 
Article 36. Tramitació  
 
Les autoritzacions per a aquest tipus d’ocupacions s’han de tramitar de 
conformitat amb aquesta ordenança i la normativa i la resta d’ordenances 
municipals que resulten d’aplicació.  
 
Article 37. Documentació  
 
La sol·licitud d’autorització per a l’execució d’obres d’ampliació de xarxa i 
connexió ha d’anar acompanyada de la documentació següent:  
 
Memòria.  
Plànol de situació de l’obra.  
Plànol de la instal·lació a efectuar. Pla de perfil longitudinal (només en cas 
d’obres de sanejament).  
Plànol de detall de rasa o altres.  
En aquelles obres en què s’afecti a la mobilitat de vehicles o vianants per 
implicar desviacions o minva en la capacitat de la via, s’acompanyarà pla amb la 
senyalització prevista.  
Pressupost d’execució material.  
Autoliquidació de les taxes corresponents.  
Inclusió en la documentació tècnica del soterrament de dos tubs de diàmetre 



 

125 mm., amb construcció d’arquetes en totes les interseccions, de la tipologia i 
característiques que, al respecte, assenyalin els serveis tècnics, als efectes de 
ser cedides a l’administració amb la finalització d’obra. 
 
Quan l’autorització la sol·liciti un particular, ha d’afegir-se a tot l'anterior, 
l'informe o documentació que correspongui de l'empresa que subministrarà el 
servei per al que es realitza la canalització.  
 
La memòria ha de contenir, si és procedent, pronunciament sobre els següents 
extrems:  
 
-Longitud, en metres, de la canalització. 
el soterrament de dos tubs de diàmetre 125 mm., amb construcció d’arquetes 
en totes les interseccions, de la tipologia i característiques que, al respecte, 
assenyalin els serveis tècnics, als efectes de ser cedides a l’administració amb 
la finalització d’obra. 
-Si és en un encreuament de carrers, indicació del nom dels carrers, quan i per 
quant de temps.  
-Localització exacta en vorera o calçada de l’obertura de la rasa.  
-Data estimada d’inici i terminació de les obres.  
-Ocupacions addicionals que es preveuen realitzar amb contenidors de runes, 
casetes d’obres i semblants.  
-Si és necessària la prohibició o limitació del trànsit rodat i de vianants, ha 
d’indicar-se el moment d’inici i finalització, i la manera en què es preveu realitzar 
l’esmentada limitació de la mobilitat. Tot tall de trànsit o ocupació de carril de 
circulació que no estigui previst en la sol·licitud de l’autorització no podrà ser 
autoritzat amb posterioritat, excepte raons justificades a criteri dels serveis 
tècnics municipals.  
 
En cap cas els talls o limitacions al trànsit rodat o a la circulació de vianants 
poden suposar un impediment al lliure accés dels vehicles d’urgències.  
 
Quan es tracti d’obres urgents o de reparació d’avaries, han de comunicar-se 
les obres executades, amb una memòria en què consti:  
 
-Longitud d’obertura.  
-Localització al municipi i situació en vorera o calçada.  
-Data d’inici i terminació de l’obra.  
 
Article 38. Condicions generals  
 
L’execució de les obres i ocupació de la via pública a què es refereixen els 
articles precedents queda subjecta a les següents condicions generals:  
 
S’ha de mantenir en tot moment a l’obra la corresponent autorització.  
 



 

La senyalització de l’obra s’ha de realitzar de conformitat amb el que estableix la 
legislació de trànsit i seguretat vial i la normativa de desenvolupament que 
resulti d’aplicació.  
 
Quan per raó de les obres sigui necessari prohibir l’estacionament de vehicles a 
la via pública, ha de col·locar-se la senyalització vertical a l’efecte amb una 
antelació mínima de 48 hores al començament de les obres. Així mateix, quan 
per raó de les obres sigui necessari desviar el trànsit, s’ha de presenyalitzar la 
desviació a fi que els conductors puguin utilitzar itineraris alternatius.  
 
Cal disposar passos de vianants, en perfectes condicions de seguretat, en totes 
les sortides d’habitatges i altres punts en què sigui necessari, i també passos 
protegits en sentit longitudinal i paral·lel a la canalització, restituint els passos de 
vianants existents. La protecció de passos de vianants s’ha de fer amb tanques 
ancorades i s’ha de garantir en tot moment l’accessibilitat de pas dels 
discapacitats.  
 
La rasa oberta ha d’estar correctament barrada a fi d’evitar l’accés de qualsevol 
persona aliena a les obres. Durant el temps en què no es treballi, la tanca ha 
d’impedir que es produeixin danys a vianants o vehicles que circulin per la zona.  
 
S’entén per perímetre de l’obra a efectes de l’obligació de tancar l’espai el que 
comprèn tant la zona de la rasa com la de dipòsit de materials, ferramentes i 
casetes.  
 
Els encreuaments de calçada s’han de realitzar preferentment en dues meitats, 
a fi de causar la menor pertorbació possible al trànsit rodat.  
 
La ubicació de les casetes d’obra, sacs, tanques, materials, ferramentes i 
mitjans auxiliars proposats en la sol·licitud pot ser variada en l’autorització de 
manera que minimitzi la incidència negativa al trànsit i a la circulació de 
vianants.  
 
La permanència d’aquests elements només s’autoritza pel temps mínim 
imprescindible per a la seva utilització i posada en obra, i no es pot en cap cas 
ocupar les zones plantades dels jardins ni les destinades al trànsit de vianants 
que s’hagin creat precisament a conseqüència de les obres. Es disposarà dels 
contenidors necessaris per a recollida i dipòsit o emmagatzematge de materials 
i terres a utilitzar degudament  
estacionats. Si es necessari també es podran col·locar contenidors de runes i 
altres materials de desfet. Només poden col·locar-se contenidors i materials si 
s’han especificat en la documentació que acompanya la sol·licitud de 
l’autorització o si s’han sol·licitat amb posterioritat i s’ha autoritzat.  
 
La zona de treball obert no pot comprendre mai un tram superior a 100 m lineals 
excepte casos excepcionals pel caràcter del servei que es tracti i que s’incloguin 



 

específicament en l’autorització que s’atorga.  
 
El titular de l’autorització ha de prendre les mesures necessàries per a la 
protecció de l’arbrat i les plantacions que puguin ser afectades, de conformitat 
amb les instruccions tècniques de la unitat administrativa municipal competent.  
Si els arbres o un altre tipus de plantacions sofrissin danys o morissin com a 
conseqüència de l’execució d’obres, el titular de l’autorització haurà 
d’indemnitzar l'Ajuntament per l'import de la valoració realitzada pels serveis 
tècnics municipals o bé substituir-los segons criteri de tals serveis tècnics.  
 
Les afeccions o danys que es causin als serveis municipals que hi ha sota el sòl 
públic, com l’enllumenat públic, les xarxes de telecomunicacions municipals i les 
xarxes de reg o sanejament, han de reparades immediatament i urgentment pel 
titular de l’autorització, el qual haurà de contractar una empresa homologada 
tècnicament per a la intervenció, que l’executarà sota supervisió municipal. No 
obstant això, l'Ajuntament assumirà la reparació d’aquests danys si causes 
tècniques o d’urgència en el manteniment del Servei ho aconsellin, i seran a 
càrrec del titular de l’autorització el cost de la reparació, i podrà ser recaptat per 
via executiva.  
 
L’obligatorietat del manteniment de la circulació rodada o de vianants en 
condicions suficients de seguretat, exigeix l’adopció de mesures de 
senyalització vertical i/o horitzontal, cartells informatius i rètols indicadors que 
garanteixin en tot moment la seguretat dels vianants, dels automobilistes i del 
personal de l’obra. Els senyals de trànsit han de ser els reglamentaris i s’han de 
col·locar ajustant-se a les  
característiques urbanes i a la localització de la zona d’obres en relació amb el 
tram viari afectat.  
 
A l’acabament de l’obra, s’ha de restaurar la senyalització de trànsit horitzontal i 
vertical i s’han de retirar els cartells que s’hagin instal·lat.  
 
Article 39. Informació pública  
 
Tota obra que s’efectuï a la via pública ha de comptar amb un cartell 
d’informació:  
 
A les obres de cales, reparacions de paviment i estesos de xarxa s’ha de 
col·locar sobre la tanca, un cartell de 40 x 20 cm, en què figuri la informació 
següent:  
 
-logotip,  
-nom i telèfon de l’entitat promotora o titular de l’autorització.  
 
En obres en què els serveis tècnics municipals ho considerin necessari, s’ha de 
col·locar un cartell de 80 x 40 cm, que contingui la informació següent:  



 

 
-logotip, nom i telèfon de l’entitat promotora o titular de l’autorització;  
-naturalesa de l’obra, data de l’autorització, número d'aquesta i termini 
d’execució.  
 
CAPÍTOL IV - MANTENIMENT 
 
Article 40. Manteniment de paviments, calçades, vor eres i altres elements  
 
La demolició dels paviments, buidatge i excavat s’ha de fer seguint els 
procediments més adequats, previ tall de l’aglomerat amb disc que asseguri un 
tall recte per evitar mossos o irregularitats.  
 
El tall haurà de tenir una amplada superior en 60 cmts., a la necessària per a la 
rasa de la instal·lació; 30 cmts., de més a cada banda de la mínima necessària. 
 
El producte de les demolicions o excavacions no pot ser dipositat a la via 
pública ni als parcs i/o jardins públics, excepte casos expressament autoritzats, i 
s’ha de transportar a un abocador autoritzat en contenidors o recipients 
adequats disposats a aquest fi.  
 
La reposició dels paviments s’ha d’efectuar d’acord amb les condicions 
tècniques de l’autorització, la normativa vigent i les prescripcions tècniques de 
paviments de la via pública aprovades per l’Ajuntament.  
 
Les obres de farcit, massissat i pavimentació estan subjectes a control dels 
Serveis Tècnics Municipals. 
 
El farcit es correspon amb la restitució de terres a la rasa oberta. 
 
El massissat es correspon a la compactació de terres i formació de paviment de 
formigó armat d’un mínim de 10cmts., de gruix en tot l’ample del tall per garantir 
l’estabilitat de la base. 
 
La pavimentació es correspon amb la reposició, en tot el tall, del paviment 
originari. 
 
El titular de l’autorització ha de construir passos de vianants amb rebaixos de 
vorera a les obres de canalització ubicades als encreuaments de carrers que 
afecten passos de vianants i que no en tinguin.  
 
En cas d’haver d’emprar a les obres vehicles o maquinària especial que pugui 
afectar el paviment, s’han d’assenyalar els itineraris que han de seguir i les 
mesures de seguretat que hagin d’adoptar-se.  
 
L’horari d’execució d’obres a la via pública és, amb caràcter general, de 8 del 



 

matí a 8 del vespre (de 8 a 20 hores), de dilluns a divendres no festius. Si hi ha 
raons justificades que així ho aconsellin, l'Ajuntament pot establir en 
l’autorització o posteriorment mitjançant comunicació al titular un horari de 
treball especial, ampliant o reduint el que ordinàriament se segueixi, sense que 
això confereixi dret a cap indemnització a l'empresa executant de les obres o a 
la subministradora del servei.  
 
CAPÍTOL V – OBLIGACIONS. 
 
Article 41. Garantia  
 
S’estableix un termini de garantia de 2 anys per a les obres que realitzen 
empreses, organismes o particulars que suposin la reposició del sòl municipal. 
Durant aquest termini l'Ajuntament pot exigir al causant qualsevol reparació que 
correspongui quan  
el dany derivi de les actuacions seguides per aquest. El termini de garantia 
comença a comptar automàticament des de la terminació de les obres, 
degudament comunicada a l'Ajuntament.  
 
Article 42. Obligacions del titular de l’autoritzac ió  
 
El titular de l’autorització està obligat:  
 
Al compliment de les normes generals establertes en aquesta ordenança quant 
a característiques de les instal·lacions, condicions generals i tècniques de 
l’execució  
de les obres i condicions especials que puguin incloure's en l’autorització.  
 
Al dipòsit de la fiança segons s’estableix en els articles següents.  
 
A presentar tota la documentació que ha d’acompanyar a la sol·licitud de 
l’autorització.  
 
A designar l'empresa que executarà materialment les obres i al tècnic que les 
dirigirà.  
 
A la indemnització dels danys i perjudicis que a conseqüència de les obres 
puguin ocasionar-se a tercers o al patrimoni municipal.  
 
A instal·lar les targetes expedides pel servei municipal competent acreditatives 
de l’autorització i la planificació de forma visible a la zona d’obra.  
 
Article 43. Fiances per obres, canalitzacions i con duccions  
 
Sense perjudici del règim de la fiança present a les disposicions generals, en el 
cas d’aquests usos i activitats.  



 

 
El dipòsit de la fiança pot respondre:  
 
De les obligacions corresponents a una sola obra.  
De les obligacions corresponents a un conjunt justificat d’obres, entenent-se 
com tal aquelles amb connexió temporal o material (encara que pertanyin a 
diferents empreses).  
De les obres que s’executen en tot l’any, dins del terme municipal, per una sola 
empresa. En aquest cas es tindrà en compte la mitja aritmètica del volum 
econòmic de les obres executades durant els darrers dos anys per l’empresa.  
Les fiances poden dipositar-se en metàl·lic o bé en aval bancari.  
 
Article 44. Comunicacions  
 
Una vegada obtinguda l’autorització per a l’execució de les obres, s’ha de 
comunicar l’ inici als serveis tècnics municipals, indicant totes les dades que 
permetin identificar l’obra i la seva localització.  
 
La comunicació ha de presentar-se al menys deu dies hàbils abans del previst 
per al començament de l’obra i de l’arreplec de materials i tanca, transcorreguts 
els quals, sense pronunciament exprés en contrari de l'Ajuntament, poden 
iniciar-se les obres.  
 
Si l'Ajuntament o qualsevol altre implicat manifesta alguna objecció justificada a 
l'inici de les obres, es comunica al titular de l’autorització pel mètode que es 
consideri més eficaç, assenyalant si és possible, una data per a l'inici, que no ha 
de ser objecte de nova sol·licitud. Si no és possible assenyalar una data certa 
d’inici, es comunicarà al titular de l’autorització aquesta situació i el motiu que ho 
justifica, quedant pendent l'Administració d’avisar-lo amb termini suficient de la 
possibilitat d’iniciar les obres.  
 
Qualsevol incidència que es produeixi durant l’execució de les obres ha de ser 
així mateix comunicada a l'Ajuntament, indicant la naturalesa d'aquesta i les 
mesures que s’hagin adoptat o que hagin d’adoptar-se.  
 
Ha de posar-se en coneixement de l'Administració la finalització de les obres i 
indicar-se expressament la data.  
 
Article 45. Execució per tercers  
 
L’execució material de les obres pot dur-se a terme per una empresa 
especialitzada diferent del titular de l’autorització.  
 
Aquesta circumstància ha d'indicar-se en la sol·licitud de l’autorització o en la 
comunicació de l'inici de l’obra. Aquestes empreses han de comptar amb equips 
suficients que garanteixin la compactació mecànica, obra, pavimentació, 



 

transport i tot  
allò necessari per a l’execució dels treballs en els terminis assenyalats.  
 
Article 46. Publicitat obligatòria  
 
En aquelles obres en què per la seva envergadura s’ocasionin molèsties o talls 
de subministrament ocasionals als veïns, han de ser objecte de publicitat 
suficient per part de l'empresa de serveis.  
 
L’esmentada publicitat, en la forma que l’Ajuntament determini, ha d’indicar qui 
està realitzant les obres, quines molèsties ocasionaran i un telèfon de contacte 
a què puguin dirigir-se els usuaris a fi de completar o detallar la informació. Els 
titulars de l’autorització per a ocupació han d’incorporar a l’expedient una 
descripció minuciosa de la publicitat.  
 
Article 46. Pròrroga  
 
Si durant l’execució de les obres l'empresa troba entorpiments al subsòl o altres 
que no van poder ser previstos que suposin l’incompliment de terminis o 
alteració en qualsevol de les condicions generals o tècniques establertes en 
aquesta ordenança,  
ha de sol·licitar per escrit a l'Ajuntament la tramitació dels permisos oportuns o 
la pròrroga de la vigència de l’autorització.  
 
Article 47. Paralització per circumstàncies excepci onals  
 
No es poden paralitzar, excepte en els casos en què expressament s’autoritzi, 
els treballs de farcit de rasa i reposició de paviment inclosa la pintura de la 
senyalització horitzontal de trànsit.  
 
En els casos en què, bé per autorització expressa o bé per força major, l’obra 
romangui temporalment paralitzada en fase de farcit, l'empresa titular de 
l’autorització ha d’assegurar la fiabilitat dels ferms provisionals i la seva 
convenient senyalització, sent única responsable de qualsevol dany personal o 
material que es produeixi i que ocorri com a causa de l’estat de la rasa.  
 
Article 48. Pla definitiu de fi d’obra  
 
En el termini de tres mesos des de la finalització de cada obra, les companyies 
de serveis han d’entregar a l'Ajuntament un pla de fi d’obra real de la instal·lació 
amb tots els detalls necessaris per situar exactament les instal·lacions, que té 
per objecte passar a integrar la cartografia oficial dels serveis que discorren sota 
el sòl municipal.  
 
Article 49. Conservació i manteniment de serveis  
 



 

La conservació i manteniment de les xarxes de serveis correspon a les 
empreses subministradores. En el cas que s’utilitzin galeries de serveis, per les 
quals hi van conduccions de diverses empreses, l’obligació de manteniment 
serà mancomunada, podent dirigir-se l'Ajuntament contra qualsevol d’elles i sent 
pel seu compte la repercussió que les possibles despeses de reparació li 
ocasionin.  
 
Article 50. Responsabilitat per desperfectes  
 
Tots els danys que s’ocasionin a particulars o a l'Ajuntament com a 
conseqüència d’una deficient conservació de les instal·lacions han de ser 
indemnitzats per l'empresa  
subministradora propietària. Això sense perjudici que l'Ajuntament, com a 
Administració titular del domini públic, pugui dictar les ordres d’execució 
oportunes a fi de resoldre els desperfectes ocasionats i adoptar les mesures 
cautelars que s’entenguin més oportunes per garantir la seguretat de les 
persones. Igual que les indemnitzacions, les despeses que es produeixin a 
conseqüència de la correcció de les deficiències són a compte de l'empresa 
titular del servei.  
 
Article 51. Avaries  
 
Les empreses o entitats que compten amb instal·lacions al sòl, subsòl o vol del 
viari públic d’aquest municipi, han de posar a disposició dels serveis tècnics 
municipals, de la Policia Local municipal i dels usuaris, un telèfon d’avís 
d’avaries (24 hores) atès per personal qualificat.  
 
Les trucades a l’esmentat telèfon han de ser ateses immediatament per 
personal qualificat i suficient per a la reparació de l’avaria.  
 
Sense perjudici de l’origen de la trucada, l'empresa de serveis ha de tramitar les 
corresponents autoritzacions d’ocupació i d’obra per a la reparació conforme al 
que s’estableix en aquesta ordenança i en funció de la magnitud i abast que 
tinguin els  
treballs.  
 
Article 52. Tapes d’accés  
 
Les tapes d’accés, registre i maniobra han de restablir-se en el termini de 6 
hores des que es conegui la seva destrucció o desaparició, i mentrestant s’han 
d’adoptar les degudes condicions de seguretat per al trànsit rodat i de vianants.  
 
Les tapes de registre han de ser de foneria i insonoritzades sense perjudici que 
se sol·liciti autorització municipal per a la utilització d’altres materials, dels quals 
s’ha d’acreditar tècnicament la seva durabilitat i fermesa d’acord amb la finalitat 
a què es destinen.  



 

 
En el cas que per desídia de l'empresa titular del servei l'Ajuntament es vegi 
obligat a suplir-la en alguna labor de manteniment de les tapes de registre, 
s’obligarà al pagament del cost de les actuacions que s’hagin realitzat. En 
aquests casos s’ha d’acreditar la falta d’atenció de l'empresa.  
 
Article 53. Modificacions imperatives  
 
Quan per raons urbanístiques de manteniment de viari públic o altres d’interès 
general, es produeixin modificacions de rasant o de traçat dels carrers, 
correspon a l'empresa de serveis en qüestió procedir a la modificació de les 
instal·lacions que puguin veure’s afectades, quan així ho comuniqui 
l'Ajuntament.  
 
Les comunicacions de l'Ajuntament tenen caràcter d’ordre d’execució i han de 
ser complides en els terminis que s’assenyalen a tal fi.  
 
En el mateix sentit, quan per raó d’obres d’urbanització o establiment de serveis 
públics sigui necessari traslladar, modificar o suprimir conduccions o 
instal·lacions de serveis existents, les entitats afectades estan obligades a 
realitzar les obres necessàries en la forma i terminis que assenyali 
l'Administració Municipal.  
 
El cost de la modificació, supressió o trasllat és a compte de l'empresa titular del 
servei afectat.  
 
 

Article 54.Informació ciutadana  
 
El titular de l’autorització ha d’informar els residents dels carrers per on discorre 
la traça de l’obra, i el portal de la qual estigui situat al tram de via municipal 
comprès entre l'inici i el final d’aquella, prèviament a l'inici de l’obra, del motiu de 
la seva execució, les dates de començament i finalització, i si escau, els talls del 
subministrament que sigui necessari realitzar durant l’execució de les obres.  
 
La informació es s’ha de fer per mitjà d’un anunci col·locat en lloc visible als 
portals afectats per les obres.  
 
Article 55. Coordinació amb les actuacions municipa ls  
 
Les obres o projectes d’urbanització de nova planta d’iniciativa municipal han 
d’incloure la instal·lació dels serveis municipals i han de preveure la ubicació 
dels restants.  
 
Idèntics requisits han de complir les obres o projectes d’urbanització d’iniciativa 



 

privada informats i aprovats pels Serveis municipals.  
 
Les empreses de servei han de facilitar les dimensions i el traçat, en planta i 
alçat, de les conduccions en el termini que fixi el servei competent per tal que no 
ocasionin demora en la tramitació dels expedients.  
 
Article 56. Modificació d’instal·lacions com a cons eqüència d’actuacions 
municipals  
 
Si l'Ajuntament exigeix la reculada o modificació d’un servei instal·lat 
correctament segons l’autorització concedida, ha d’abonar a la companyia 
afectada el cost de les obres conforme a la normativa que sigui aplicable. Si 
aquesta no existís, l’abonament serà del 80 per 100 del cost total, disminuït en 
un 5 per 100 per cada any o fracció des de la seva instal·lació. 2. Si la 
modificació del servei és a proposta de la companyia o aquell no correspongués 
a l’autorització concedida, l'import íntegre correspon a l'empresa de serveis.  
 
Article 57. Control de qualitat  
 
Les obres de farcit, massissat i pavimentació estan subjectes al control de 
qualitat municipal.  
 
Article 58. Senyalitzacions  
 
Les obres objecte d’autorització han d’estar perfectament senyalitzades i 
abalisades, segons normes municipals, de forma que quedi assegurada la 
circulació de vehicles i vianants. També han de tenir en un lloc visible, un cartell 
indicador de les obres que estan executant. L’esmentat cartell ha de respondre 
al model que, a tals efectes, normalitzi l'Ajuntament.  
 
 

Article 59. Reposició de paviment  
 
Per a les reposicions de paviments, amb caràcter general, s’han de tenir en 
compte les condicions següents:  
 
Els paviments reposats en les seves diferents capes han de ser del mateix 
material que els alçats, atenint-se en gruix i amplària al que disposa aquest 
sentit en l’autorització o en les ordenances municipals.  
 
En les cales o canalitzacions que s’efectuen en voreres d’amplària igual o 
inferior a 1,5 m s’ha d’alçar i reposar íntegrament la capa de rodatge en tota la 
seva amplària. En els de major amplada, cal l’aplicació de l’article 40. 
 
En aquelles cales o canalitzacions de calçada l’aresta més pròxima a les quals 



 

el rastell en dista menys que l’ample de la rasa, s’ha d’alçar i restablir 
íntegrament la capa de rodatge en aquest amplada.  
 
Als encreuaments de calçada, l’ocupació s’ha de fer per fases de 3 m, quedant 
lliure la resta per a la circulació de vehicles. Si l’amplada de la calçada és 
inferior a 6 m, a parts iguals, excepte si es disposen xapes metàl·liques que 
garanteixin el pas del tràfic rodat sobre elles.  
 
En el cas de canalitzacions és obligatori disposar al llarg de la rasa passos 
convenientment situats i s’han d’adoptar les mesures adequades per permetre 
l’accés, en tot moment a habitatges, locals comercials o passos.  
 
Article 60. Termini de les obres  
 
L’execució de les obres autoritzades ha d’ajustar-se als terminis, data i horaris 
aprovats per l'Ajuntament.  
 
Les companyies, empreses i organismes estan obligats a coordinar-se a fi 
d’evitar la duplicitat en la ruptura de paviment.  
 
Si raons fundades impedeixen a les companyies, empreses, organismes o 
particulars realitzar les obres en la data assenyalada o en els terminis o horaris 
aprovats, poden sol·licitar la modificació pertinent, que serà autoritzada si els 
serveis municipals ho estimen convenient.  
 
Si les circumstàncies així ho aconsellen, l'Ajuntament pot exigir realitzar els 
treballs en jornada prolongada o, fins i tot, en treball continu en tres torns.  
 
Les obres es mantindran netes i exemptes de residus o materials de no 
immediata utilització, i els arreplecs que siguin imprescindibles s’han de fer 
ordenadament i de forma que causin les menors dificultats al trànsit.  
 
TÍTOL TERCER - RÈGIM DISCIPLINARI I DE REPOSICIÓ DE  DANYS  
 
Article 61. Tipificació de les infraccions  
 
Constitueixen infraccions al règim general:  
 
Usar o ocupar el subsòl, el sòl o el vol de la via pública sense autorització 
municipal.  
 
Ocupar un espai de via pública excedint les dimensions o el temps de 
l’autorització municipal.  
 
Ocupar un espai de via pública diferent al concedit a l’autorització municipal.  
 



 

Incomplir les condicions generals o específiques, i les obligacions de 
l’autorització municipal per l’ocupació.  
 
Incomplir les obligacions i condicions d’aquesta ordenança en relació als usos 
especials o privatius.  
 
No desocupar íntegrament els espais objecte d’ocupació l’endemà de caducar 
l’autorització, o no retirar els elements, maquinaria o materials que ocupen els 
estacionaments reservats fora de l’horari autoritzat.  
 
No desocupar o retirar els elements d’ocupació o ús previ requeriment de 
l'Ajuntament amb raó de festes tradicionals o per raons de seguretat, protecció 
de persones, interès general o prevenció de riscos generals.  
 
Sobrepassar el període de vigència o termini de l’autorització municipal 
concedida.  
 
Causar danys a qualsevol element de la via pública quan el valor no superi els 
400 euros.  
 
Causar danys a qualsevol element de la via pública quan el valor superi els 400 
euros.  
 
Instal·lar estructures fixes o desmuntables amb la finalitat de fer-los servir com a 
habitatge permanent o temporal.  
 
Impedir o dificultar l’accés a instal·lacions de serveis públics. 
 
Instal·lar mobiliari que incompleixi les especificacions dels plans específics o els 
models aprovats per l'Ajuntament.  
 
Ocupar la via pública amb instal·lacions o elements diferents als que 
l’autorització determini o la sol·licitud que la motiva.  
 
Realitzar obres o activitats ja de caràcter ordinari o urgent que impliquin una 
ocupació de la via pública sense adoptar mesures de senyalització, de 
determinació dels itineraris de persones o vehicles, o de protecció de la seva 
seguretat d’acord amb l’Ordenança . 
 
Realitzar obres o activitats ja de caràcter ordinari o urgent que impliquin una 
ocupació de la via pública adoptant mesures de senyalització, de determinació 
dels itineraris de persones o vehicles, o de protecció de la seva seguretat o 
mobilitat que no acompleixin les prescripcions d’aquesta ordenança.  
 
Realitzar obres o activitats que impliquin una ocupació de la via pública sense 
adoptar les previsions del projecte de mobilitat aprovat, les condicions 



 

establertes a l’ autorització, la memòria de seguretat o el pla de protecció de 
l’arbrat.  
 
Realitzar obres o activitats que impliquin una ocupació de la via pública amb 
mesures de senyalització, de determinació dels itineraris de persones o 
vehicles, o de  
protecció de la seva seguretat insuficients per garantir la seva correcta mobilitat 
o seguretat.  
 
No posar a disposició dels funcionaris en el lloc de les obres o activitats que 
impliquin una ocupació de la via pública un exemplar del projecte de mobilitat i 
seguretat dels vianants aprovat, o de l’autorització atorgada.  
 
La manca d’anticipació temporal en la senyalització d’obres i futures ocupacions 
autoritzades.  
 
Executar obres o desenvolupar activitats sense adoptar les mesures previstes a 
aquesta ordenança.  
 
No realitzar les obres segons el projecte aprovat o les condicions establertes a 
l’autorització, o que afectin altres serveis o instal·lacions municipals.  
 
Retard en l’execució d’obres respecte al calendari aprovat en l’autorització 
municipal quan no superi els 15 dies, tot i haver-se sol·licitat pròrroga.  
 
Retard en l’execució d’obres respecte al calendari aprovat en l’autorització 
municipal quan superi els 15 dies, tot i haver-se sol·licitat pròrroga.  
 
Realitzar activitats o fer instal·lacions sobre la via pública de forma defectuosa o 
contrària a les condicions de l’autorització.  
 
La manca de correcció en el termini conferit dels defectes observats en la 
senyalització, execució dels itineraris de persones o vehicles o de protecció pels 
vianants una vegada finalitzat el termini concedit per adoptar-los.  
 
La manca de correcció en el termini conferit dels defectes observats en la 
realització d’obres o activitats una vegada finalitzat el termini concedit per 
adoptar-los. 
 
No utilitzar les màquines o els equips indicats a la sol·licitud o autorització 
municipal.  
 
Retard en la reposició de tapes de registres desaparegudes o deteriorades i 
altres elements.  
 
Compactació deficient de rases.  



 

 
La manca de reposició del paviment, de la senyalització de la via afectada, o 
dels elements que conformessin l’estat de la via amb anterioritat a l’ocupació.  
 
La reposició provisional defectuosa o insuficient dels elements afectats per les 
obres o elements quan no li facin perdre la seva finalitat.  
 
No sol·licitar l’ajornament o la pròrroga de les ocupacions i obres.  
 
La caiguda de materials d’obra a la via pública per manca d’adopció de mesures 
suficients.  
 
No protegir suficientment el paviment de la via pública.  
 
No comunicar als serveis municipals la necessitat d’ocupació, quan es tracti 
d’urgències definides en aquesta ordenança.  
 
No ajustar les instal·lacions i elements auxiliars d’obres compresos en 
l’autorització d’ocupació a les condicions de la mateixa o les normes que segons 
la seva tipologia concreta l’ordenança.  
 
No mantenir en condicions idònies de seguretat i neteja el ferm de les voreres 
suplementàries, o els itineraris o superfícies per on han de transitar els vianants.  
 
L’incompliment de les obligacions i servituds que aquesta ordenança estableix 
en relació a les façanes dels immobles situats a la via i els espais públics o 
confrontants.  
 
L’incompliment de les obligacions i servituds que aquesta ordenança estableix 
en relació a les façanes dels immobles situats a la via i els espais públics o 
confrontants als mateixos, quan representi un risc o perill per les persones o 
béns, o indueixi a confusió.  
 
L’incompliment de les ordres o requeriments dictats per l’alcalde i autoritats 
municipals en l’aplicació de l’ordenança de via pública.  
 
Dificultar o impedir les funcions d’inspecció de les ocupacions i els usos que les 
conformen.  
 
Desobeir les instruccions i ordres que en reposició immediata de la mobilitat, o 
la seguretat davant d’un risc perceptible, puguin impartir els funcionaris 
municipals.  
 
No disposar de forma efectiva o no implementar les condicions o els elements 
compromesos a la memòria de seguretat quan no constitueixi infracció legal.  
 



 

No dipositar les fiances exigides per ordenança o en l’autorització en el termini 
de 15 dies des de l’autorització o l’exigit a la fiança.  
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.  
 
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.  
 
No mantenir en bon estat, o no conservar en condicions idònies els elements 
privats autoritzats a la via destinats a la protecció de voreres, accessibilitat de 
vehicles, millora o seguretat de la mobilitat.  
 
Article 62. Classificació de les infraccions  
 
Les infraccions que regulen aquesta ordenança es classifiquen  
en lleus, greus i molt greus.  
 
Són lleus les infraccions tipificades as apartats 9, 12, 13, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 
29, 32, 33, 35, 36, 38, 45 de l’article 61.  
 
Són infraccions lleus l’incompliment de les obligacions o el desenvolupament de 
les accions que prohibides en aquesta ordenança no estiguin expressament 
tipificades en  
l’apartat 1, sense perjudici que la concurrència dels elements de l’apartat 3.2, i 
4.2 les constitueixin en greus o molt greus.  
 
Són infraccions greus:  
 
Les infraccions tipificades a l’epígraf i apartats 1,  
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 30, 31, 34, 37, 39, 40, 42, 43, 
44,  46, 47, 48. 
 
Les infraccions tipificades com a lleus quan:  
 
impedeixin l’ús de l’espai ocupat per les persones i vehicles amb dret a 
utilització,  
obstrueixin o afectin notablement serveis públics, de serveis d’interès general,  
causin alteracions manifestes i greus en la mobilitat de persones o vehicles,  
comportin situacions de risc, perill o causin danys en béns, mobiliari urbà, arbrat 
i àrees vegetals o a les persones.  
 
És infracció greu la reincidència en la comissió d’infraccions lleus sancionades 
en el període d’un any.  



 

 
Són infraccions molt greus:  
 
1.- Les tipificades a l’article 62.3 com a greus quan:  
 
impedeixin l’ús de l’espai ocupat per les persones i vehicles amb dret a 
utilització,  
obstrueixin o afectin notablement serveis públics o d’interès general,  
causin alteracions manifestes i greus en la mobilitat de persones o vehicles,  
comportin situacions de risc, perill o causin danys en béns, mobiliari urbà, arbrat 
i àrees vegetals, o a les persones.  
 
2.- Les infraccions tipificades a l’article 61, apartats 7, 15, 25, i 41 .  
 
3.- És infracció molt greu la reincidència en la comissió d’infraccions greus 
sancionades en el període d’un any.  
 
Article 63. Sancions i la seva graduació  
 
Les infraccions al règim general són sancionades:  
 
Les faltes lleus són sancionades amb multa de quantia no superior al 25% del 
màxim previst a la legislació bàsica del règim local per a les sancions per 
infracció d’ordenances municipals.  
 
Les infraccions greus són sancionades amb multa de quantia no superior al 
50% del màxim previst a la legislació bàsica del règim local per a les sancions 
per infracció d’ordenances municipals.  
 
Les infraccions molt greus són sancionades amb multa de quantia no superior al 
100% del màxim previst a la legislació bàsica del règim local per a les sancions 
per infracció d’ordenances municipals.  
 
d)Les sancions són graduades en atenció als següents criteris:  
 
La intencionalitat del seu autor.  
La naturalesa dels perjudicis causats a terceres persones i en especial la 
naturalesa i entitat de les dificultats a la mobilitat de persones i vehicles 
causades.  
La reiteració.  
La quantia dels danys causats.  
 
Article 64. Responsabilitat  
 
Són responsables de les infraccions els seus autors a títol d’acció o omissió.  
 



 

Les persones jurídiques són responsables solidàries de les infraccions comeses 
pels seus òrgans, agents i el personal al seu servei.  
 
En les infraccions derivades de les ocupacions per obres o activitats s’estableix 
un règim de responsabilitat solidària, respecte de l’autor de les següents 
persones:  
 
En les ocupacions amb manca d’autorització d’ocupació destinades a l’auxili 
d’obres, el titular de l’autorització d’obres, el constructor, i el promotor.  
 
En les ocupacions en sòl o subsòl de la via pública per rases, cales, el titular de 
l’autorització de rases o cales, el constructor i el promotor de les obres.  
 
Article 65. Procediment  
 
Per a la imposició de les sancions previstes en aquesta ordenança es segueix el 
procediment establert en matèria de competències de la Generalitat.  
 
Amb independència de la figura de l’instructor i del secretari, en els 
procediments iniciats per infraccions a aquesta ordenança, pot intervenir i 
assistir als actes propis de la instrucció el cap del servei municipal competent en 
matèria de mobilitat amb la finalitat d’elevar propostes fonamentades adreçades 
a impulsar el procediment i la seva resolució i vetllar pels interessos generals. 
Als efectes de l’exercici de les facultats reconegudes, qui tingui dret a recollir la 
informació necessària per desenvolupar les seves funcions.  
 
De les intervencions i propostes se n’ha de deixar constància en els expedients 
per a l’instructor.  
 
Article 66. Prescripció i caducitat  
 
Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys; les greus, al cap de 
dos anys i les lleus, al cap de sis mesos. Aquests terminis comencen a comptar 
a partir del dia en què la infracció s’hagi comès, o del moment en què els 
efectes, danys o perjudicis resultants s’hagin manifestat. El termini de 
prescripció s’interromp per qualsevol actuació de la qual en tingui coneixement 
l’interessat o per les actuacions o al·legacions d’esbrinament de la identitat del 
responsable de la infracció.  
 
Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen al cap de tres anys; 
les imposades per faltes greus, al cap de dos anys i les imposades per faltes 
lleus, al cap d’un any. Aquest terminis comencen a comptar des del dia següent 
en què hagi adquirit fermesa en via administrativa la resolució per la qual es va 
imposar la sanció.  
 
Transcorregut sis mesos des de la iniciació del procediment sancionador, si no 



 

hi ha resolució notificada es declara la caducitat de l’expedient i l’arxiu de les 
actuacions sense perjudici de la possibilitat de nova incoació, en cas de no 
haver prescrit la infracció. Aquests terminis s’interrompen en el supòsit que el 
procediment s’hagi paralitzat per alguna causa imputable als interessats o 
perquè els fets hagin passat a la jurisdicció penal.  
 
El termini de sis mesos fixat a l’epígraf anterior serà d’aplicació sempre i quan 
les lleis sectorials que regulen la tramitació dels expedients sancionadors per 
infraccions d’actes i omissions tipificades a les lleis que coincideixin amb les de 
la present ordenança, no n’estableixin d’altres.  
 
Incoat un nou procediment sancionador com a conseqüència de la caducitat 
d’un procediment, la infracció que el va motivar no ha prescrit, l’instructor dels 
nous procediments sancionadors incoats per la comissió d’infraccions objecte 
d’un procediment previ ja caducat, declara la validesa d’aquells actes 
d’instrucció i proves del procediment caducat que en compliment de les 
garanties procedimentals siguin rellevants per a la instrucció del nou 
procediment .  
 
De l’acte instructor de validació ha de constar a la proposta de sanció als 
interessats.  
 
Article 67. Mesures cautelars  
 
L’òrgan competent per a la incoació del procediment sancionador pot adoptar, 
mitjançant resolució motivada, les mesures cautelars de caràcter provisional 
que siguin necessàries per a la bona finalitat del procediment i evitar el 
manteniment dels efectes de la infracció i impulsar les exigides en defensa dels 
interessos generals.  
 
Les mesures cautelars consisteixen a:  
 
Suspendre les obres i activitats que es realitzin sense autorització, o que no s’hi 
ajustin.  
Retirar objectes, materials, utensilis o productes amb què es generi o hagi 
generat la infracció.  
Ordenar la instal·lació d’elements o execució d’activitats d’implementació 
obligatòria segons la normativa legal i/o reglamentària.  
Ordenar l’adopció de mesures de senyalització, d’habilitació d’itineraris de 
persones i vehicles, de restabliment de la circulació i aquelles altres que 
establertes en aquesta  
ordenança, o al projecte de mobilitat i protecció de l’arbrat o memòria de 
seguretat són exigibles.  
 
Les mesures cautelars en cas de risc per a la seguretat de persones o béns, o 
alteracions manifestes de la mobilitat són ordenades pels agents de l’autoritat i 



 

han de ser mantingudes, modificades o aixecades per l’òrgan que incoï el 
procediment en el termini de dos dies hàbils.  
 
Les mesures cautelars ordenades pels agents de l’autoritat, i la identitat de les 
persones a qui s’ordenen adoptar s’han de reflectir a l’acta o denúncia on es 
constatin els fets.  
 
Article 68. Execució forçosa  
 
Per tal d’executar les mesures cautelars ordenades poden adoptarse les 
fórmules d’execució forçosa previstes a la legislació de procediment 
administratiu comú.  
 
Les sancions coercitives per a l’incompliment de les ordres de retirada 
d’elements i objectes de la via pública que l’ocupin sense autorització es 
graduen en funció del tipus de vials en què s’ubiquin amb les següents quanties:  
 
Xarxa bàsica:  
 
Vial principal fins a 600 euros/setmana o fracció. 
Vial de connexió fins a 450 euros/setmana o fracció.  
Vial d’especial atenció 300 euros/setmana o fracció.  
 
Xarxa no bàsica: 150 euros/setmana o fracció.  
 
 
Article 69. Competència i procediment  
 
La competència per a la incoació dels procediments sancionadors objecte 
d'aquesta ordenança, i per a la imposició de sancions i de les altres exigències 
compatibles amb les sancions correspon a l’alcalde, que la pot delegar en els 
membres de la corporació responsables de l’àmbit o sector de la via pública i la 
mobilitat mitjançant l’adopció i la publicació de l’acord adient.  
 
La instrucció dels expedients correspon al regidor o funcionari que es designi en 
la resolució d’incoació.  
 
En la tramitació dels expedients sancionadors es pot acumular l’exigència, si 
escau, a l'infractor de la reposició al seu estat originari de la situació alterada 
per la infracció i la determinació de la quantia a què ascendeix la indemnització 
pels danys i perjudicis causats al domini públic, als edificis municipals, les 
instal·lacions municipals, l’arbrat i el mobiliari urbà.  
 
La indemnització per danys i perjudicis causats es determina si no s’acumula, 
en un procediment complementari amb audiència del responsable.  
 



 

En tots els casos serveixen de base per a la determinació les valoracions 
realitzades pels serveis tècnics municipals.  
 
Article 70. Obligació de reparar el dany causat o a bonar-ne el cost  
 
La imposició de les sancions per la comissió d’infraccions no exonera l’autor de 
la infracció de reparar els danys causats.  
 
En la tramitació dels expedients sancionadors es pot acumular l’exigència, si 
escau, a l'infractor de la reposició al seu estat originari de la situació alterada 
per la infracció i la determinació de la quantia a què ascendeix la indemnització 
pels danys i perjudicis causats al domini públic, als edificis municipals, les 
instal·lacions municipals, l’arbrat i el mobiliari urbà.  
 
La indemnització per danys i perjudicis causats es determina, si no s’acumula, 
en un procediment independent amb audiència del responsable.  
 
En tots els casos serveixen de base per a la determinació de les 
indemnitzacions les valoracions realitzades pels serveis tècnics municipals.  
 
L’Administració municipal tramita per via d’execució subsidiària l’obligació de 
reposició o reparació que procedeixi, en el cas que l’obligat a fer-ho no ho fes al 
seu càrrec.  
 
Article 71. Bonificacions per acceptació de la resp onsabilitat i terminació 
convencional dels expedients sancionadors  
 
A l’inici dels procediments que s’incoïn per raó d’aquesta ordenança, l’autoritat 
competent pot fixar bonificacions de fins el 20% de la proposta de sanció 
econòmica de l’instructor. En cas s’aboni la proposta econòmica de sanció 
abans del termini de formulació d’al·legacions, es posa fi al procediment sense 
cap més tràmit.  
 
Si es formulen al·legacions, s’han de resoldre en el sentit que són 
desestimades, i s’imposa la sanció que procedeixi; les quanties abonades són a 
compte de la sanció que pugui recaure.  
 
L’instructor de l’expedient en aquells procediments que inicialment permetin la 
identificació dels fets, els presumptes responsables i en el grau de 
responsabilitat pot adoptar bonificacions fins al 10% en l’abonament de la 
sanció proposada inicialment, si s’accepta, i la proposta de sanció més recurs o 
al·legacions per als interessats.  
 
Article 72. De l’execució de fiances  
 
Les quanties dipositades en concepte de fiança estan afectes:  



 

 
al pagament de les sancions fermes imposades en cas d’impagament  
el rescabalament i reparació dels danys que s’hagin de reparar i dels perjudicis 
que s’hagin causat declarats per resolució ferma.  
 
Declarada la fermesa d’una resolució, i verificada la manca de pagament 
voluntari, s’executa la fiança en la quantia necessària per cobrir les 
responsabilitats declarades.  
 
En les quanties que la fiança no cobreixi, es procedeix a iniciar el procediment 
de recaptació forçosa, sense perjudici de l’obligació de reposar la fiança fins a la 
quantia exigida inicialment.  
 
 
DISPOSICIÓ FINAL  
 
PRIMERA.-Per a tot allò no previst en aquesta ordenança, es segueix el que 
disposa el Reglament de Patrimoni dels ens locals, de 17 d’octubre de 1988, i la 
normativa legal en matèria de patrimoni de les administracions públiques, i béns 
de les entitats locals.  
 
SEGONA.-Aquesta ordenança entra en vigor el dia següent a la seva publicació 
al BOP. S’estableix un règim transitori d’un any a partir de l’entrada en vigor de 
l’Ordenança per procedir a l’adaptació de les característiques dels senyals a les 
noves prescripcions d’altura i dimensions previstes a l’article 71.7, aquesta 
transitorietat no afectarà a la resta de prescripcions de l’article 71.”  
 

ONZÈ. PRP2014/177   CESSIÓ FINCA DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT 
PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'INSTITUT ESTEVE ALBERT     
 

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha requerit que 
es reajustin els límits del projecte de construcció de l’Institut de Sant Vicenç, 
perquè s’envaïa un espai especial de protecció pluvial, com també una part 
triangular de la finca de l’Escola Sot del Camp. 

L’Ajuntament de Sant Vicenç, en sessió plenària de 26 de juliol de 2007, va 
oferir 7.503,16m2 per a la construcció d’un institut, que incloïa les superfícies 
esmentades. 

Per acord del Ple de la Corporació de data 26 de setembre de 2013 es va 
modificar la superfície cedida de 7.503,16m2 a favor de la Generalitat de 
Catalunya del terreny per a la construcció de l’Institut Esteve Albert, efectuada 
pel Ple de la Corporació de data 26 de juliol de 2007, que passa a tenir 



 

6.579,86m2 i límits, tot ratificant la resta de continguts del plenari de 26 de juliol 
de 2007. No obstant, calia procedir a la seva parcel·lació. 

En data 13 de febrer de 2013, s’ha formalitzat davant del Notari de l’Il·lustre 
Col·legi de Notaris de Catalunya, senyor Guzmán Clavel Jordà, la corresponent 
escriptura de parcel·lació de la finca per poder posar a disposició del 
Departament d’Ensenyament la finca de 6.579,86m2, 

Per tant, s’acorda, per unanimitat: 

Primer. Aprovar la cessió gratuïta de domini, en favor del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la construcció i posada en 
funcionament del nou Institut Esteve Albert, de la Finca resultant R2 de 
l’escriptura de parcel·lació formalitzada davant del Notari de l’Il·lustre Col·legi de 
Notaris de Catalunya, senyor Guzmán Clavel Jordà, el dia 13 de febrer de 2014, 
amb número de protocol 148 i pendent d’inscripció registral (número d’entrada 
al Registre de la Propietat número 4 de Mataró 2014/969 de 13/02/14) amb la 
següent descripció: 

URBANA: SOLAR, forma irregular lleugerament trapezoïdal, destinat a 
equipament docent, situat en el terme municipal de 08394-Sant Vicenç de 
Montalt, a l’Avinguda Sot del Camp de superfície sis mil cinc-cents setanta-nou 
metres quadrats amb vuitanta-sis decímetres també quadrats. Linda, per l’oest, 
en part amb finca propietat de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, 
destinada a vialitat pública; i en part amb finques resultants R4, R5 i R6 de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt destinades a vialitat pública; per l’est, 
amb finca propietat resultant R3 de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 
destinada a Protecció de Rieres; pel nord, amb finca resultant R2 de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt destinada a vialitat pública; i, pel sud, 
amb finca propietat de la Generalitat de Catalunya, Escola Sot del Camp (codi 
08061105). 

La present cessió gratuïta es fa lliure de càrregues i servituds. 

Segon. Notificar el present acord a la Generalitat de Catalunya. 

 

 
DOTZÈ. PRP2014/43   RECONEIXEMENT FACTURES SGAE     

 

Identificació de l’expedient  :  



 

 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2014/43 66 GENSVM  
Contingut: RELACIO DE FACTURES PENDENTS DE PAGAMENT  
 
Explica l’assumpte el senyor Secretari. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 20 de juny de 2013, després de 
mesos de negociació amb la Societat General d’Autors i Editors per 
reclamacions pendents, va cordar reconèixer la quantitat de 30.142,41 euros a 
pagar a la Societat General d’Autors i Editors corresponents als anys 2000 a 
2012 quedant saldada qualsevol reclamació addicional per aquests exercicis, 
pactant també terminis de pagament diferit. 
 
A la vista d’aquesta acceptació, la Societat ha tramès la relació de factures a 
què correspon aquesta quantitat reconeguda, amb el següent detall: 
 
Fra. 3201306 de 5453,32 /data i núm. registre 16/10/2008 -5592 
Fra. 3216592 de 5284,83 /data i núm. registre 26/06/2009 -3356  
Fra. 3216623 de 3546,99 /data i núm. registre 26/06/2009 -3357 
Fra. 3254162 de 3504,48 /data i núm. registre 28/12/2010 -6941 
Fra. 3254163 de 5370,31 /data i núm. registre 28/12/2010- 6940 
Fra. 3309432 de 3879,53 /data i núm. registre 23/11/2012 - 6776 
Fra. 3326292 de 3161,95 /data i núm. registre 25/06/2013 – 3441 
 
El senyor Pere Orts Cubillo, regidor d’Esquerra, demana que es facin actes amb 
autors que no formin part de la SGAE. 
 
S’acorda, per unanimitat,  
 
Primer. Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local, en sessió de data 20 de 
juny de 2013, pel qual es va reconèixer la quantitat de 30.142,41 euros a pagar 
a la Societat General d’Autors i Editors corresponents als anys 2000 a 2012 
quedant saldada qualsevol reclamació addicional per aquests exercicis, pactant 
també terminis de pagament diferit en 5 anualitats, corresponent el primer 
pagament a l’anualitat de 2013.  
Autoritzar la despesa i aprovar el pagament de les anualitats de 2013 i 2014. 
 
Segon. Reconèixer les factures relacionades a la part expositiva, les quals 
ascendeixen a 30.200,86 euros.  
 
 
 
TRETZÈ. PRP2014/171   PRESA DE POSSESSIÓ DE JAVIER SANDOVAL 
CARRILLO COM A REGIDOR DE L'AJUNTAMENT DE SANT VICE NÇ DE 



 

MONTALT     

Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2014/40 66 GENSVM  
Contingut: SUBSTITUCIÓ REGIDOR DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE 
CATALUNYA-PROGRÉS MUNICIPAL, SR. LLUIS BISBAL, PER DEFUNCIÓ. 
 
Existint la vacant de regidor deixada pel senyor Lluís Bisbal i Pujol, del Partit 
dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal, es va sol·licitar a la Junta 
Electoral Central que procedís a la designació del candidat/a a ocupar la vacant 
produïda, indicant a tal efecte al Sr. Javier Sandoval Carrillo, en substitució, per 
defunció, del senyor Lluís Bisbal i Pujol. 

El dia 28 de gener de 2014 s’ha rebut en la Secretaria General d’aquest 
Ajuntament la credencial de Regidor expedida per la Junta Electoral Central en 
favor del Sr. Javier Sandoval Carrillo. 

S’han acomplert els tràmits previstos a l’article 7 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals (R.D. 2568/86), en 
relació a la presentació de credencials, i el Sr. Sandoval ha efectuat les seves 
declaracions sobre béns patrimonials i interessos que formen part ja dels 
respectius Registres d’Interessos, i també la declaració d’inexistència de causes 
d’incompatibilitat, d’acord amb el que es disposa a l’article 75.7 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

En compliment del que determina l’art. 108 paràgraf 8 de la LOREG, la pressa 
de possessió del càrrec de regidor es fa mitjançant el jurament o promesa, 
d’acord amb la fórmula establerta pel Reial Decret 707/1979; per tant, el Sr. 
Javier Sandoval Carrillo ha de prendre possessió del càrrec de regidor de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, previ jurament o promesa d’acord amb 
la següent fórmula legal, que és llegida per part del senyor Alcalde. 

“Juro o prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les 
obligacions del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, 
amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma 
fonamental de l’Estat, així com les que comporta l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya.” 

Seguidament, el senyor Sandoval, dóna el seu JURAMENT,  amb la qual cosa 
des d’aquest moment passa a formar part de la Corporació. 



 

 

A continuació, el senyor Alcalde pren la paraula i manifesta el següent: 

“Javier, en nom del Consistori, vull i volem donar-te la benvinguda i desitjar-te molta sort en 

aquesta nova etapa que inicies, en la qual hauràs de treballar pel nostre poble i pels nostres 

veïns i Veïnes. La tasca que t’espera, no és gens fàcil, qualsevol dels companys i companyes que 

seuen en aquesta taula t’ho podria dir. Precisa vocació de servei, responsabilitat, la màxima 

implicació i dedicació per afrontar els reptes que té el poble i una gran capacitat de diàleg i 

d’arribar a acords importants, deixant de banda els interessos personals i partidistes. Sant 

Vicenç, els santvicentins i santvicentines s’ho mereixen. Es mereixen uns representants 

municipals honestos i preparats, que estiguin disposats a treballar per afrontar i superar els 

reptes del present i del futur del municipi. En aquest sentit, he de dir que sóc coneixedor de la 

teva empenta i il·lusió i ara només cal arremangar-se les mànigues de la camisa i començar a 

treballar sense pressa, però sense pausa, perquè hi ha molta feina a fer.  No voldria ni voldríem 

acabar sense tenir unes paraules de record per en Lluís Bisbal. Javier, a tu et correspon ocupar la 

vacant del consistori que ell va deixar en morir sobtadament el passat mes de gener. Dic ocupar 

la vacant amb fonament, perquè les persones, qualsevol persona és única i insubstituïble. En 

Lluís, el seu tarannà i la gran feina que va fer durant tots els anys que va formar part del 

consistori ens acompanyarà sempre. Ara et toca a tu, Javier, agafar-ne el relleu en aquesta 

missió apassionant de servir al nostre poble i a la nostra gent. Javier, benvingut i moltes 

gràcies.” 

Seguidament, el senyor Javier Sandoval Carrillo, pren la paraula i expressa el 
que tot seguit es transcriu: 

“Bona nit a totes i a tots. 

En primer lloc vull dir que un fort cop del destí fa que avui jo sigui 
aquí. 

No puc començar sense un bonic record a l’amic Lluís. Lluis, ens ha deixat 
una forma de fer política, una forma d’actuar, una forma de parlar i una 

forma de entendre la vida.  
Però toca mirar endavant. Ara toca fer camí. Continuar el camí que va 

començar en Lluís a Sant Vicenç. Pel conjunt del municipi, i pel conjunt 
dels i de les socialistes. 

I avui comença aquest nou camí. 
M’ha tocat. Ara, que tot just iniciava un nou projecte laboral, encarregat 

pel meu partit, que m’ha donat plena confiança. 
Ara, doncs, toca encarar el repte. I toca fer-ho amb il•lusió, amb força, 
amb coratge i sense amagar-nos de res. 

I ho faré amb el cor. Jo no sé fer les coses d’una altra manera. Seny, per 
descomptat, però amb el cor. Perquè així hem de fer les coses els que ens 

dediquem a la responsabilitat de la política municipal. Hem de ser 
responsables, i hem de donar respostes. 

Els que estem en política municipal, hem de treballar en comú. El nostre 



 

poble és responsabilitat de tots i hem de treballar conjuntament per Sant 

Vicenç. Allò que és de tots, és responsabilitat de tots cuidar-ho. 
Ens hem de llevar cada dia pensant com millorar el nostre poble, com 

ajudar als nostres vilatans i vilatanes. 
Només així aconseguirem posar a la política, i als polítics, al seu lloc. 

Només així aconseguirem que el noble art de la política torni a ocupar el 
lloc que li pertany. Amb respecte de i per tothom. 
Fem-ho. I fem-ho plegats. 

El PSC, aquest NOU PSC del que em sento orgullós de formar part, som de la 
suma. Ho hem estat fent els darrers mesos: a Arenys de Mar, Premià de Mar, 

Arenys de Munt, Teià, i fa unes setmanes, al Consell Comarcal del Maresme. 
La nostra manera de treballar no canviarà, l’agrupació dels socialistes de 

Sant Vicenç, continuarà fent propostes de millorar i d’innovació pel 
poble.  

Aquesta serà la meva forma de treballar. Aquesta serà la nostra forma de 
treballar. 

Avui, entro amb orgull en aquest Consistori, a fer una de les tasques més 
maques que pot haver com ciutadà: poder servir el teu municipi amb:  
• confiança (jo no sé treballar d’una altra manera),  

• credibilitat (que ens l’hem de guanyar cada dia)  
• i creativitat (nous reptes, noves respostes) 

Són les tres C’s(ces) que vull que m’acompanyin en aquest camí. En aquest 
nou camí.  

Avui, ho vull començar a fer des d’aquesta insigne cadira, la del meu 
Consistori. 

Moltes gràcies.” 

 

 

D’acord amb l’article 103.3 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, es 
pot ampliar l’ordre del dia de les sessions ordinàries, en cas d’urgència, si el Ple 
així ho acorda, per majoria absoluta, a proposta del president, d’una quarta part 
dels membres o d’algun dels seus portaveus. Per tant, a proposta del senyor 
alcalde, s’acorda, per unanimitat, tractar el següent punt FORA DE L’ORDRE 
DEL DIA: 
 
PRP2014/225   APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS DIES DE LLIURE 
DESIGNACIÓ PELS AJUNTAMENTS PER A L’OBERTURA AUTORI TZADA 
COMERCIAL DE 2014     

La senyora Gemma Duran Franch, regidora de Promoció Econòmica, Comerç i 
Turisme exposa l’assumpte.  

S’ha aprovat la Llei 3/2014, del 19 de febrer, d'horaris comerci als i de 
mesures per a determinades activitats de promoció  (publicada al DOGC 
número 6568 de data 24 de febrer de 2014) que estableix la regulació de l'horari 
comercial general així com els supòsits d'exclusió i també defineix mesures en 



 

matèria de promoció referida, principalment, a la regulació de la venda 
d'excedents de producció o de temporada i la regulació de la venda en rebaixes. 

Amb aquesta Llei cal remarcar el fet de passar de 8 a 10 dies d'obertura 
autoritzada en festius, que cada ajuntament ha de definir i comunicar a la 
direcció general competent aquests dos dies escollits, abans del darrer dia del 
mes de febrer (Disposició transitòria segona). 

Es manté la vigència fins l'any 2015 del calendari de l'ordre EMO/377/2012, de 
16 de novembre que estableix el calendari d'obertura dels establiments 
comercials en diumenge i dies festius, que són els següents per a l'any 2014: 5 i 
12 de gener, 6 de juliol, 12 d’octubre, 1 de novembre, 6, 8 i 21 de desembre. 

D’acord amb aquesta nova llei, la Regidoria de Comerç consulta amb 
l’Associació de Comerç de Sant Vicenç de Montalt per tal que els dies proposats 
resultin del màxim aprofitament comercial d’acord amb les característiques del 
municipi, acordant entre ambdues parts l’obertura autoritzada per l’any 2014 de 
dos diumenges del període estival, concretament el 27 de juliol i el 10 d’agost. 

El senyor Jaume Arcos Vinyals, portaveu de 9Sv, pregunta si s’ha consultat al 
petit comerç.  

La senyora Duran afirma que s’ha fet la consulta a l’Associació de Comerciants, 
però no sap qui l’engloba. 

El senyor Alcalde respon que el petit comerç obrirà tots els festius de l’any, 
sempre que tingui una superfície inferior a 150m2 

El senyor Pere Orts Cubillo, regidor d’Esquerra, s’abstindrà en la votació ja que 
la llei no va al petit comerç sinó als altres i els 8 dies d’obertura ja són de 
sobres. 

Finalment, s’acorda, per majoria absoluta, amb el vot a favor de CiU (6) , 9SV 
(4), PSC (1) i PP (1) i l’abstenció d’Esquerra (1) , adoptar els acords que tot 
seguit es transcriuen: 

Primer. Fixar com a dies d’obertura autoritzada en festius de Sant Vicenç de 
Montalt per al 2014 els diumenges 27 de juliol i 10 d’agost . 

Segon. Donar trasllat del present acord amb caràcter urgent a la Direcció 
General de Comerç de la Generalitat de Catalunya i als comerciants del 
municipi. 

 

 



 

CATORZÈ. PRECS I PREGUNTES. 
 
Prec que presenta el Partit Popular, per demanar còpia de l’expedient 
corresponent a la requalificació, adjudicació i venda dels terrenys de la zona del 
camí del padró. Respon el Sr. Miquel Àngel Martínez Camarasa, Alcalde 
Municipal,donant el seu consentiment perquè la regidora del PP, Sra. Glòria 
Aymerich Gázquez, es personi a les oficines de l’ajuntament per tal de consultar 
la documentació de l’esmentat expedient, ja que en cas de haver de fer-ne 
fotocòpies la quantitat de material és considerable. Al seu torn, el Sr. Jaume 
Arcos Vinyals, portaveu de 9SV, se suma al prec presentat pel grup municipal 
del Partit Popular 

El passat ple el Sr. Antoni José Casas, regidor de 9SV, demanava fins quan 
restaria obert el termini perquè els vilatans sol·licitin la llicència de guals de 
manera voluntària.  

Respon el Sr. Amadeu Clofent i Rosique, regidor de Mobilitat, informant que 
l’assumpte dels guals és una situació totalment anòmala, per la qual cosa s’ha 
establert una moratòria i no descarta que es pugui allargar fins a final d’any si 
cal, perquè els vilatans puguin continuar sol·licitant l’esmentada llicència. 
Depenent de la quantitat de sol·licituds que es rebin, la moratòria s’allargarà 
més o menys.  

El Sr. Jaume Arcos Vinyals, portaveu de 9SV, pregunta si està previst fer una 
carta personalitzada, a la qual cosa el senyor Clofent respon que sí. 

El Sr. Pere Orts Cubillo, regidor d’Esquerra, demana si s’ha fet alguna gestió o 
algun pas més per millorar la cobertura de TDT.  

Respon el Sr. Enric Miralles i Torres, regidor de Noves Tecnologies, afirmant 
que ja s’ha donat per tancat el mapa de cobertura i, tot i que inicialment sí que 
es van prendre mesures per millorar-ne la recepció, actualment ja s’ha donat 
per tancat el cas, degut a què no arriben més queixes dels vilatans. El Sr. Orts 
replica que, si bé en l’època actual de l’any la recepció és bona, en arribar l’estiu 
i començar el calor, la qualitat de recepció disminueix considerablement. 

El Sr. Antoni José Casas, regidor de 9SV, demana el motiu pel qual s’ha tornat 
a remodelar la rocalla de pedres que hi ha al rial del Passeig dels Pins i s’ha 
complementat l’esmentada rocalla amb formigó. Ja la va criticar per considerar 
que era inacabada i es va contestar que no es tocaria. Posteriorment, es va 
remodelar i també la va criticar per mal feta, a la qual cosa el senyor Subiron li 
va dir que ell no era ningú per poder opinar sobre aquest tema i que la feina 
s’havia fet ben feta. La sorpresa és que, si era ben feta, com és que el 17 de 



 

febrer s’ha fet un nou moviment de pedres i s’ha formigonat, vol explicacions, 
s’ha remodelat per tercera vegada. Considera que tampoc està ben feta 
aquesta obra. 

Respon el Sr. Robert Subiron i Olmos, regidor de Serveis Municipals, informant 
que després del prec presentat en l’anterior ple pel Sr. José, es va posar en 
contacte amb l’enginyer del consell comarcal. Poc després, es va procedir a 
reforçar la rocalla i a donar-li un aspecte de millor acabat.  

El senyor Antoni José demana si seria possible fer a Sant Vicenç una rua  com 
la que s’han fet a d’altres municipis de la comarca per tal de conscienciar als 
vilatans del funcionament del reciclatge de material. Respon el senyor Alcalde 
informant que una campanya de l’estil que proposa el Sr. José, als municipis 
que l’han realitzada, ha tingut un cost de 6000 euros, a la qual cosa el Sr. José 
replica que prefereix que no es duguin a terme més campanyes de luxe al 
municipi. 

El Sr. Antoni José, regidor de 9SV, insisteix que es prenguin mesures per 
millorar el tancament dels contenidors del Passeig de Sant Joan, ja que el que 
s’hi ha fet el considera força lamentable. Respon el Sr. Robert Subiron i Olmos, 
regidor d’obres i serveis, afirmant que, tot i que els veïns de la zona ja estan 
conformes amb el que hi ha, no es tocarà res. 

El senyor José aconsella que les faroles del municipi que s’estan pintant 
actualment de color negre, es pintin amb oxiron, ja que la diferència entre 
l’esmalt negre clàssic i l’oxiron és mínima i, d’altra banda, pintant-les amb 
esmalt clàssic s’hauran de tornar a pintar al cap de 3 anys, mentre que si es 
pinten utilitzant oxiron, la freqüència disminueix notablement, de 5 a 8 anys.  
Respon el Sr. Robert Subiron Olmos, regidor de Serveis municipals, afirmant 
que s’estan pintant amb esmalt negre. Que per poder-les pintar-les  amb oxiron, 
primer  s’hauria de treure la pintura d’esmalt, donar-li una aplicació prèvia i 
desprès pintar-les amb l’oxiron. Hi ha 3.842 columnes al Municipi i l’únic que es 
pot fer es donar-les una capa d’esmalt perquè estiguin de la millor manera 
possible. Actualment es disposa de dos pintors que, a més de pintar les faroles 
del municipi, en fan el corresponent manteniment. 

El Sr. José afirma que es poden pintar sobre l’esmalt amb oxiron . 

El Sr. Jaume Arcos Vinyals, portaveu del Grup Municipal de 9SV, informa que 
ha tingut notícies que a l’institut Esteve Albert es té previst suprimir l’any 
següent una línea de primer d’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO), 
passant de les quatre que té actualment, a tenir-ne només tres, tot i que les 



 

dades de preinscripció són les mateixes que el curs actual.  

Respon la Sra. Maria Lluïsa Grimal Colomé, regidora d’ensenyament, informant 
que el curs passat es va començar amb tres línies. En funció dels repetidors i 
dels alumnes que acabin formant part del primer curs d’ESO, es va decidir obrir 
una nova línea. Actualment, per al curs 2014-2015 es té previst seguir el mateix 
procediment. El Sr. Arcos recomana que des de tots els àmbits possibles es faci 
la màxima pressió perquè es pugui començar des d’un principi amb quatre línies 
de primer d’ESO, ja que en cas contrari s’obtindrien grups de 35  alumnes 
aproximadament, la qual cosa és contraproduent. Al seu torn, el Sr. Pere Orts 
Cubillo, regidor d’Esquerra + Entesa, proposa fer un pas més endavant: recorda 
que a l’hora de retallar un grup educatiu no s’ha tingut en compte els possibles 
repetidors de curs, cosa que afavoreix que en crear els grups de cada curs 
surtin unes xifres acceptables, mentre que si es tenen en compte els repetidors, 
el nombre de membres de cada grup puja considerablement. Per tant, demana 
que es pressioni al Departament d’Ensenyament per poder tenir les quatre línies 
de primer d’ESO des de bon començament. Respon la Sra. Grimal informant 
que ja s’està treballant per garantir l’accés a tots els alumnes al primer curs 
d’ESO de manera adequada. 

El Sr. Jaume Arcos demana si s’ha pres alguna decisió pel que fa a quin espai 
s’ubicarà al nou grup d’alumnes que comencin batxillerat aquest any, ja que els 
actuals alumnes l’estan cursant en el centre cívic, espai que no permetria 
l’acumulació d’un nou grup. Respon la senyora Grimal informant que actualment 
s’està treballant de forma conjunta amb el Departament d’Ensenyament per 
valorar, en funció dels espais de què es disposa al municipi, quina seria la millor 
ubicació. Tan bon punt es tinguin conclusions definitives, es farà saber a la 
Comissió Informativa. El Sr. Arcos informa que algunes famílies han mostrat la 
seva inquietud respecte a la manca d’informació sobre aquest tema, la qual 
cosa podria provocar que a l’hora de fer la preinscripció per al curs de 
batxillerat, que tindrà lloc dintre de dos mesos, les famílies optin per marxar a 
cursar els estudis fora, cosa que faria perillar el grup de batxillerat. Respon la 
Sra. Grimal que, tan bon punt s’hagi pres una decisió definitiva sobre la nova 
ubicació, s’informarà el més aviat possible.  

El Sr. Jordi Castaños Plana, regidor de 9SV, demana si és possible reclamar el 
cèntim sanitari que l’Estat havia imposat i que la comunitat europea ha declarat 
il·legal recentment. Informa que poden reclamar-lo fins i tot particulars, per tant, 
l’ajuntament hauria de poder reclamar-lo amb les factures corresponents. 
S’estudiarà el tema. 

La Sra. Glòria Aymerich i Gázquez, regidora del Partit Popular, informa que ha 



 

rebut diverses queixes pel que fa a la bandera estelada que oneja al Parc dels 
germans Gabrielistes. En vista que ha constatat que hi ha un nombre important 
de ciutadans que no hi estan d’acord, en demana la seva retirada. Respon el 
senyor alcalde argumentant que, de la mateixa manera que hi ha ciutadans que 
no estan d’acord amb la bandera independentista que oneja a l’esmentada 
zona, també n’hi ha que no ho estan amb la bandera espanyola que oneja a 
l’ajuntament. És per aquest motiu que es mantindran les dues. 

 
 
 
 
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 

 


