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ACTA DE LA SESSIÓ PLE2014/4 DEL PLE DE LA CORPORACI Ó DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1A. CONVOCATÒRIA EL  27 DE 
MARÇ DE 2014     
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2014/4 
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 27 de març de 2014 
Horari: de 20:00 a 22:32  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   JAVIER SANDOVAL CARRILLO  (PSC) 
Sr   JAUME ARCOS VINYALS  (9SV) 
Sr   ANTONI JOSE I CASAS  (9SV) 
Sr   JORDI CASTAÑOS I PLANA  (9SV) 
Sr   MARIA VILLALTA I MORRO  (9SV) 
Sr   PERE ORTS I CUBILLO  (ESQUERRA+ENTESA+AM) 
Sr   GLORIA AYMERICH GAZQUEZ  (PP) 
 
 
 
Secretari: 
 
- Sr. Francesc Ortiz Amat, secretari interventor de la Corporació 
 
 
Obre la sessió el senyor President per tractar els assumptes inclosos en el 
següent: 
 
 
O R D R E   D E L   D I A 
 
  
PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA 
DE 27 DE FEBRER DE 2014. 
 
SEGON. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
 



 

TERCER. PRP2014/217   RECUPERACIÓ NINXOL NUMERO 175B  
 
QUART. PRP2014/286   NOMENAMENT REPRESENTANT PSC A 
COMISSIONS I CONSELLS  
 
CINQUÈ. PRP2014/282 DONAR COMPTE DE L’ACORD DE JUNT A DE 
GOVERN LOCAL DE MODIFICACIÓ ORDENANÇA NÚMERO 22 
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER AL SERVEI D’ESCOLA B RESSOL 
 
SISÈ. PRP2014/240   ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI MANTENIMENT 
ENLLUMENAT PÚBLIC I SEMAFÒRIC  
 
SETÈ. PRP2014/300   APROVACIÓ PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ 
ELEMENTS FIXES EN DOMINI PUBLIC PLATJA (2 PLATAFORM ES BANS I 
2 ELEMENTS INFANTILS)  
 
VUITÈ. PRP2014/290   SOL·LICITUD EXEMPCIÓ TAXES INSTAL·LACIÓ 
GRUES EXP. 16/2011 
 
NOVÈ. PRP2014/322   MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE 9SV PER 
PROPOSAR UN ABONAMENT MENSUAL PER A L’ÚS DE LA PISC INA EN 
EL COMPLEX ESPORTIU DEL SORLI SPORT  
 
DESÈ. PRP2014/323   MOCIÓ PRESENTADA PER 9SV, ESQUERRA I PP, 
DE RECLAMACIÓ DELS DEUTES DE LA GENERALITAT DE CATA LUNYA 
AMB L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT. 
 
ONZÈ. MOCIÓ PRESENTADA PER CIU I PSC PER RECLAMAR E LS 
DEUTES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA AMB L’AJUNTAM ENT DE 
SANT VICENÇ DE MONTALT. 
 
DOTZÈ. PRP2014/324   MOCIÓ QUE PRESENTEN CONJUNTAMENT 9SV, 
ESQUERRA I PP PER AL CONTROL DE L'EXECUCIÓ DE LES M OCIONS I 
PROPOSTES JA APROVADES PEL PLE.  
 
TRETZÈ. PRP2014/325   PROPOSTA D’ACORD QUE PRESENTA EL GRUP 
MUNICIPAL DE 9SV PEL PLE DE MARÇ DE 2014 I RELATIU A 
SOL•LICITAR LA SIGNATURA D’UN CONVENI DE COL•LABORA CIÓ 
ENTRE L’EMPRESA SOREA I L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ  DE 
MONTALT QUE REGULI L’APLICACIÓ D’UN FONS DE SOLIDAR ITAT QUE 
EXIMEIXI O BONIFIQUI, A CRITERI DELS SERVEIS SOCIAL S 
MUNICIPALS, EL PAGAMENT DE LA FACTURA DE L'AIGUA A AQUELLES 
PERSONES QUE NO PUGUIN FER-HI FRONT. 
 
CATORZÈ. PRECS I PREGUNTES. 
 



 

 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA DE 
27 DE FEBRER DE 2014. 
 
El senyor Alcalde pregunta als assistents si tenen alguna objecció a l’acta de la 
sessió ordinària de data 27 de febrer de 2014. 
 
Els assistents acorden, per unanimitat , l’aprovació de l’acta esmentada. 
 
 
SEGON. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
 
El senyor secretari llegeix totes les publicacions de més interès, aparegudes en el 
Diari Oficial de la Generalitat, Butlletí Oficial de la Província i el Boletín Oficial del 
Estado, des de la darrera sessió. Els/les senyors/es assistents es donen per 
assabentats/des. 
 
 
 
TERCER. PRP2014/217   RECUPERACIÓ NINXOL NUMERO 175B     
 

Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2014/206 66 GENSVM  
Contingut: RECUPERACIO NINXOL 175BIS 
 
Exposa l’assumpte la senyora Maria Lluïsa Grimal Colomé, regidora de Sanitat. 
 
Fets 
 
La Sra. Maria Lorenzo Costas, titular del dret funerari sobre el nínxol número 175 
bis del Cementiri Municipal, ha ofert el rescat del seu dret a l’Ajuntament segons 
instància presentada en data 21 de febrer de 2014 i registre d’entrada 1034. Es 
tracta d’un nínxol dels catalogats com a “vell”. 
 
 
Fonaments de dret 
 



 

L’article 6.3 de l’Ordenança fiscal número 35 reguladora de la Taxa per prestació de 
serveis en cementiris locals i altres serveis fúnebres de caràcter local estableix: 
 
“El titular d’un dret funerari podrà oferir-ne el rescat a l’ajuntament, el qual abonarà 
el 50% del preu de concessió segons l’Ordenança fiscal vigent”. 
 
L’article 6.1.A de l’Ordenança fiscal número 35 reguladora de la Taxa per prestació 
de serveis en cementiris locals i altres serveis fúnebres de caràcter local estableix 
que per la concessió d’un dret funerari per a un nínxol vell la tarifa és de 1.050 
euros. 
 
 
A la vista de tot el que ha estat exposat, s’acorda, per unanimitat, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. El rescat del dret funerari sobre el nínxol número 175 bis del cementiri 
municipal que figurava a nom del mateix sol·licitant. 

Segon. Abonar a l’antiga titular del dret funerari sobre el nínxol número 175 bis del 
cementiri municipal la quantitat de 525 euros en concepte del seu rescat. 

Tercer. Aplicar la present despesa a la partida 2014/01/164/640.05 “Rescat de drets 
funeraris” del pressupost vigent la qual compta amb crèdit suficient per atendre 
aquesta despesa. 

Quart. Notificar els presents acords a la interessada i a l’Organisme de Gestió 
Tributari de la Diputació de Barcelona. 

 
 

QUART. PRP2014/286   NOMENAMENT REPRESENTANT PSC A COMISSIONS I 
CONSELLS     
 

Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2014/40 66 GENSVM  
Contingut: NOMENAMENT REPRESENTANT PSC A COMISSIONS I CONSELLS 
 
En la sessió plenària del passat dia 27 de febrer de 2014 va prendre possessió com 
a regidor de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt el senyor Javier Sandoval 
Carrillo, com a representant del Partit dels Socialistes de Catalunya. 
 
En tant que representant municipal del PSC ha de formar part de diverses 



 

Comissions municipals i consells, entre d’altres el Consell Escolar Municipal, la 
Comissió Especial de Comptes, la Comissió Informativa d’Urbanisme, la Comissió 
Informativa del Ple i la Comissió Informativa de Participació Ciutadana. 
 
Així mateix, com a Regidor de Noves Tecnologies, cal que sigui nomenat com a 
representant de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt en el Consorci de 
Comunicació Local LOCALRET. 
 
Per tot l’exposat, s’acorda, per unanimitat: 
 
Nomenar el senyor Javier Sandoval Carrillo, regidor de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
de Montalt, com a membre representant del Partit dels Socialistes de Catalunya a 
les següents consells i comissions: 
 
Consell Escolar Municipal 
Comissió Especial de Comptes 
Comissió Informativa d’Urbanisme 
Comissió Informativa del Ple. 
Comissió Informativa d’Ensenyament, de seguiment de la construcció del nou 
Institut d’Educació Secundària de Sant Vicenç de Montalt 
Comissió Informativa de Participació Ciutadana. 
 
Quant a Regidor de Noves Tecnologies, nomenar el senyor Javier Sandoval Carrillo, 
com a representant de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt en el Consorci de 
Comunicació Local LOCALRET. 
 
CINQUÈ. PRP2014/282   MODIFICACIÓ ORDENANÇA NÚMERO 22 
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL S ERVEI 
D'ESCOLA BRESSOL     

La Junta de Govern Local va adoptar l’acord que tot seguit es transcriu. Se n’ha de 
donar compte al Ple. 
 
La regidora d’Ensenyament, Maria Lluïsa Grimal Colomé, exposa l’assumpte. 
Llegeix una exposició de motius, que es transcriu tot seguit: 
 
“En l’estudi econòmic del tancament del curs 2012-2013, es reflecteix un dèficit, 
que augmenta respecte l’anterior amb 15.000€, amb un tancament de 
161.500€. 
 
Un cost, difícilment sostenible, degut bàsicament a tres factors: 
 

 
a) Disminució de la subvenció de la Generalitat (de 1800€ a 1600€ i la 

darrera i última, que va ser de 1300€ x nen). La Diputació de Barcelona 
(desembre passat) va assumir una part de la subvenció atorgant-nos 



 

462,32€ per alumne matriculat x 79 alumnes = 36.523€ 
 

b) Despeses de personal que van fer variar notablement el concepte de la 
despesa a causa de les necessitats i circumstàncies que vàrem tenir el 
curs passat. 
 

c) La nostra escola bressol “Els Garrofers” ha experimentat,  en aquests 
darrers anys, un descens pel que fa al nombre d’alumnes matriculats, fet 
que va estretament lligat al nombre de naixements censats de cada any. 
Aquest curs tenim 81 alumnes matriculats. 

 
 
Tot i que l’equip de govern vol seguir apostant pel servei directe (no obligatori), 
caldrà ajustar i contenir la despesa des de tots els àmbits a través de: 
 

- L’oferta ajustada de places (d’acord amb les ràtios) per seguir donant una 
bona qualitat del servei, abans de la preinscripció. 

- El personal també s’haurà d’adequar a les necessitats del servei. 
- La modificació aprovada del preu públic que reflecteix un augment del 

3%. Un percentatge d’augment molt baix, si tenim en compte la despesa 
global. 

 
Detallades, es diferencien dues quotes: 
 
- lactants (0-1anys) –  285€ - No s’hi aplica cap augment. 
 
- parlants (1-2anys) i caminants (2-3anys) – 160€ a 165€ 
 
Servei de permanències (opcional): 
 
- 29€ a 30€ mensuals” 
 
 
El senyor Jaume Arcos Vinyals, portaveu del Grup Municipal de 9SV, manifesta que 
està en contra de l’augment del 3%, perquè l’IPC ha estat d’un 1,6% i la seva 
proposta era incrementar l’IPC. Com es va tancar el 2012 amb superàvit 
d’1.436.000€, i Romanent Líquid de Tresoreria de 2.810.000 euros, creu que per a 
les famílies suportar més càrrega consideren que és excessiu. 
 
El senyor Arcos pregunta per què no hi és l’aula de lactants.  
 
La senyora Grimal respon que l’aula de lactants no s’apuja. S’ha considerat que la 
quota ja és prou elevada. També manifesta que l’increment és molt baix en relació a 
tots els costos. 
 
El senyor Arcos pregunta si hi ha un estudi de previsió d’obertura de l’aula de 
lactants. 



 

 
La senyora Grimal li respon que, de moment, no. De moment, s’ha d’esperar a la 
preinscripció i com s’acaba de materialitzar. 
 
El senyor Pere Orts Cubillo, regidor d’Esquerra, manifesta que li costa d’acceptar 
aquesta pujada per sobre l’IPC, tenint en compte la nostra situació. Creu que sí que 
es pot preveure el que passarà el proper curs, en resposta a la Regidora que diu 
que no té un estudi. És important tenir una planificació estratègica, sobretot de cara 
a cursos d’educació primària i secundària, és un esforç que s’ha de fer. 
 
La senyora Grimal aclareix que només es referia a la previsió de l’aula de lactants. 
La planificació d’escolarització ja es va encarregar a la Diputació de Barcelona, a la 
qui es va demanar un estudi més genèric. 
 
La senyora Glòria Aymerich Gázquez, regidora del PP, pregunta si, havent-se 
tancat aquesta aula, s’ha mantingut el nombre de professionals. 
 
La regidora d’Ensenyament respon que no, que s’ha adequat el personal a les 
necessitats. 
 
La senyora Aymerich exposa que llavors no entén per què s’ha apujat aquest 3%. 
 
La senyora Grimal li respon que el cost del servei és molt elevat i la subvenció va 
disminuint, per això s’ha proposat aquest petit increment. 
 
El senyor Jaume Arcos pregunta l’opinió del PSC. 
 
El senyor Javier Sandoval Carrillo, regidor del PSC, explica que no ha donat suport 
a aquesta pujada. 
 
El senyor Jordi Castaños Plana, regidor de 9SV, manifesta que és un estudi 
aproximat perquè els números són rodons, pregunta com s’ha fet. 
 
El senyor alcalde pren la paraula i exposa que a ningú li agrada pujar impostos, 
però s’ha de diferenciar el que és un impost i un preu públic. Els impostos els paga 
tothom i el preu públic només el qui gaudeix del servei. En aquest cas, 80 famílies 
generen un dèficit de 161.000 euros, que es repercuteix en tots els santvicentins. 
Ara s’estan suportant les baixades d’ingressos provinents de subvencions. No es 
poden pujar, per igualar-les, s’haurien de pujar un 50%. Aquest increment del 3% 
correspon a 5 euros al mes per rebut i considera que no és molt. Per fer-la 
sostenible s’hauria d’apujar les quotes un 50% i no s’augmenta per no gravar més a 
les famílies, és una pujada simbòlica. Es decanta per congelar els impostos. 
 
La senyora Aymerich diu per què no es parla també de l’Escola de Música, que 
aquesta és un hobby. 
 



 

El senyor Orts  no veu la justificació de per què es puja un 3% i no un altre 
percentatge. 
 
El senyor Jaume Arcos remarca que és una pujada simbòlica i que és una puja 
política. 
 
Es transcriu íntegrament l’acord adoptat per la Junta de Govern Local i del qual els 
membres del Plenari es donen per assabentats. 
 
“Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2013/424 66 GENSVM  
Contingut: MODIFICACIÓ ORDENANÇA NÚMERO 22 REGULADORA DEL PREU 
PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ESCOLA BRESSOL 
 
La Regidoria d’Ensenyament ha presentat una proposta de modificació de les tarifes 
de l’article 5è l’Ordenança Fiscal número 22, reguladora del Preu Públic del Servei 
d’Escola Bressol. 

Les tarifes modificades són les següents, restant la resta de preus i normativa iguals 
que l’exercici anterior: 

Article 5. Quota tributària 
 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 

 
  EMPADRONATS  NO EMPADRONATS 
 
Matrícula   165 €    196 €  
(inclou material escolar) 
 
(...) 
 
Caminants (1-2 anys)  165 € mensuals  196 € mensuals 
 
 
Parlants (2-3 anys)   165 € mensuals  196 € mensuals 
 
 
Servei de permanències 
            30 € mensuals per cada mitja hora.  
            Esporàdics: 7,00 € cada mitja hora. 
(...)” 
 
Per tant, s’acorda, per majoria absoluta, amb el vot a favor dels regid ors de CiU 
(4)  i amb l’abstenció del regidor del PSC (1),  



 

 
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’article 5è de l’Ordenança Fiscal 
número 22, reguladora del Preu Públic del Servei d’Escola Bressol, d’acord amb la 
proposta transcrita. 

Segon. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les modificacions durant el termini de trenta 
dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició 
en el Butlletí Oficial de la Província. Transcorregut el període d’exposició pública 
sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament 
aprovats. 
 
Tercer. Donar compte dels presents acords al Ple de la Corporació a la propera 
sessió que se celebri.” 
 
 

SISÈ. PRP2014/240   ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI MANTENIMENT 
ENLLUMENAT PÚBLIC I SEMAFÒRIC     
 

Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE GESTIO ENERGETICA 
Expedient:  2013/288 89 CMAJO  
Contingut: LICITACIÓ SERVEI MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC I 
SEMAFÒRIC 
 
El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 24 d’octubre, va acordar per 
unanimitat, entre d’altres acords, adjudicar la contractació harmonitzada relativa la 
licitació del manteniment de l’enllumenat públic i semafòric de Sant Vicenç de 
Montalt, mitjançant procediment obert i oferta econòmica més avantatjosa i 
tramitació ordinària a Electricitat Boquet, S.L., també d’acord amb la proposta 
emesa per la Mesa de Contractació. 
 
L’empresa Sociedad Española de Construcciones Eléctricas SECE va interposar 
Recurs Especial en matèria de Contractació contra l’esmentat acord, quedant 
l’adjudicació en suspens fins a la resolució de l’esmentat Recurs. 
 
En data 13 de febrer de 2014, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha 
estimat el recurs presentat de l’empresa “SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS S.A. SECE” contra la resolució d’adjudicació 
del contracte del servei de manteniment integral de les instal·lacions d’enllumenat 
públic i semafòriques al municipi de Sant Vicenç de Montalt, tot aixecant qualsevol 
suspensió que existís sobre aquest procediment, per haver presentat l’adjudicatària 
una oferta tècnica que no s’ajustava íntegrament als Plecs aprovats i per haver 



 

presentat una oferta amb valors anormals o desproporcionats, sense haver acreditat 
la seva viabilitat de forma suficient. 
 
S’ha requerit l’empresa SECE perquè, d’acord amb l’article 151 del TRLCSP, 
presenti la garantia definitiva i l’original dels documents que acreditessin estar al 
corrent de les seves obligacions Tributàries i amb la Seguretat Social, a la qual cosa 
han donat compliment el dia 13 de març de 2014.  
 
Per tant, s’eleva al Ple proposta d’adjudicació en favor de SECE. 
 
El senyor Jaume Arcos Vinyals, portaveu del Grup Municipal de 9SV, pregunta que 
si l’informe del tècnic ja posava de manifest que no s’acomplien els plecs quan 
l’enginyer especialista deia: “No obstant, en l’anàlisi de la justificació s’han trobat 
dos punts que no s’avenen amb el demanat als plecs de condicions”, i també “Es 
per això que considero que l’oferta presentada per Boquet no s’adiu totalment amb 
el demanat al plec de prescripcions tècniques.”, per què es va proposar l’adjudicació 
de Boquet.  
 
El senyor Alcalde respon que l’Ajuntament ha comptat amb assessorament tècnic, 
per la complexitat de la licitació. Afegeix que la puntuació de la Mesa va ser en favor 
de Boquet, perquè a l’informe era l’oferta amb la màxima puntuació, prèvia 
justificació d’aquesta davant una queixa de SECE. Es va presentar un recurs i 
l’Ajuntament va considerar que era l’oferta més bona, però el tribunal no ho va 
considerar així. 
 
El senyor Pere Orts Cubillo, regidor d’Esquerra, manifesta que si no s’acompleixen 
els Plecs de Clàusules, ja no s’hauria d’haver admès l’oferta. 
 
El senyor Arcos afirma que no s’ha fet cas a l’informe tècnic que constata un 
incompliment dels Plecs, i no entén per què es va adjudicar a aquesta empresa y 
quins interessos hi ha amb aquesta. Si arriba a saber l’existència d’aquest informe, 
no hagués votat a favor al ple de setembre. 
 
El Sr. Amadeu Clofent explica els procés de licitació i assenyala que l’informe del 
tècnic en les seves conclusions ens deixa en “terres de ningú”, no diu que s’ha 
d’excloure aquesta empresa, sinó només que no s’ajusta “totalment” als plecs. 
 
El Sr. Castaños, manifesta que el tècnic no pot dir que s’ha d’excloure una empresa 
o una altra, sinó que el que està valorant i el que es demana, no és el mateix,  
només pot dir que hi ha dos incompliments del plec. 
 
Finalment, s’acorda, per majoria absoluta, amb el vot a favor de CiU (6) , 9SV (4), 
PSC (1) i l’abstenció d’Esquerra (1) i PP (1): 
 
Primer. Anul·lar l’acord de data 24 d’octubre de 2013 adoptat pel Ple de la 
Corporació d’adjudicació de la contractació harmonitzada relativa la licitació del 



 

manteniment de l’enllumenat públic i semafòric de Sant Vicenç de Montalt, en 
compliment de la resolució de data 13 de febrer de 2014, emesa pel Tribunal Català 
de Contractes del Sector Públic per la qual s’estima el recurs presentat de l’empresa 
“SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS S.A. SECE” 
contra la resolució d’adjudicació del contracte del servei de manteniment integral de 
les instal·lacions d’enllumenat públic i semafòriques al municipi de Sant Vicenç de 
Montalt. 
 
Segon. Declarar exclosa de la licitació del manteniment de l’enllumenat públic i 
semafòric de Sant Vicenç de Montalt l’oferta presentada per  l’empresa Electricitat 
Boquet SL, per no haver acreditat el compliment íntegre dels Plecs que han regit la 
licitació i per haver presentat una oferta amb valors anormals o desproporcionats, 
sense haver acreditat la seva viabilitat de forma suficient. 
 
Tercer. Procedir al retorn de la garantia definitiva prestada en aquest contracte per 
Electricitat Boquet, SL, així com al retorn de la quantitat de 1.745,49 euros, 
corresponent a les despeses d’inserció dels anuncis de licitació (972,15€ BOP i 
773,34€ BOE), abonades en qualitat d’adjudicatari del contracte, d’acord amb la 
clàusula dissetena del Plec de Clàusules.  
 
Quart. Adjudicar la contractació harmonitzada relativa la licitació del manteniment 
de l’enllumenat públic i semafòric de Sant Vicenç de Montalt, mitjançant 
procediment obert i oferta econòmica més avantatjosa i tramitació ordinària a 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS S.A. en haver 
estat l’empresa que ha obtingut en el seu conjunt la millor puntuació. 
El preu d’adjudicació exclòs l’IVA és de 64.443,47 euros/any i una millora de 24.800 
euros. 
 
Cinquè. Disposar la present despesa, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
2014/01/165/227.99 del pressupost del vigent exercici. 

Sisè. Comunicar a l’adjudicatari que, haurà de concórrer a formalitzar el contracte, 
dins el termini dels 15 dies hàbils següents a l’endemà de la notificació de la present 
resolució.  
 
Setè. Requerir a l’adjudicatari el pagament de 1.745,49 euros, corresponent a les 
despeses d’inserció dels anuncis de licitació (972,15€ BOP i 773,34€ BOE), d’acord 
amb la clàusula dissetena del Plec de Clàusules.  

Vuitè. NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han pres part en el 
procediment de contractació i PUBLICAR la formalització del contracte en el perfil 
de contractant de l’Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
Així mateix, es donarà publicitat de la formalització del contracte en el Butlletí Oficial 
de l’Estat i en el Diari Oficial de la Unió Europea. 
 



 

 

SETÈ. PRP2014/300   APROVACIÓ PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ ELEMENTS 
FIXES EN DOMINI PUBLIC PLATJA (2 PLATAFORMES BANS I  2 ELEMENTS 
INFANTILS)     

 

Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE MEDI AMBIENT 
Expedient:  2014/281 48 GENSVM  
Contingut: CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA ELEMENTS FIXES A LA PLATJA  (2 
PLATAFORMES BANCS I 2 ELEMENTS INFANTILS) 
 
Exposa l’assumpte el senyor Robert Subiron Olmos, regidor de Medi Ambient. 
 
VIST el projecte consistent en instal·lació d’elements fixes en domini públic marítimo 
terrestre a la platja de Sant Vicenç de Montalt per instal·lar dues plataformes de 
formigó per instal·lar uns bancs i dos elements de joc infantil, redactat per la seva 
legalització. 
 
VIST que la sol·licitud de concessió administrativa d’ocupació del domini públic 
marítimo terrestre es competència del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que es tracta d’una sol·licitud a llarg termini, amb una durada superior a quatre 
anys, cal que sigui aprovat pel Ple de la Corporació. 
 
Degut a la proximitat de les dates estiuenques, es considera oportú tramitar aquesta 
sol·licitud amb caràcter d’urgència. 
 
El senyor Pere Orts Cubillo, regidor d’Esquerra, demana que se li faci arribar una 
còpia del Pla d’Usos de la Platja i el senyor Subiron respon afirmativament. 
 
A la vista de tot el que ha estat exposat, s’acorda, per unanimitat,  
 
Primer . Aprovar el Projecte per a la instal·lació d’elements fixes consistents en 2 
plataformes per ubicar uns bancs i 2 elements de joc infantil en domini públic 
marítimo terrestre a la platja de Sant Vicenç de Montalt. 

Segon . Trametre la sol·licitud de concessió administrativa d’ocupació del domini 
públic marítimo terrestre a la platja de Sant Vicenç de Montalt. 

 
VUITÈ. PRP2014/290   SOL·LICITUD EXEMPCIÓ TAXES INSTAL·LACIÓ GRUES 



 

EXP. 16/2011    

Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA D'URBANISME 
Expedient:  2014/179 38 GENSVM  
Contingut: SOL.LICITUD EXEMPCIO DE TAXES INSTAL.LACIO DE GRUES EXPT 
16/2011 
 
 
Exposa l’assumpte el regidor d’Urbanisme, senyor Enric Miralles Torres. 
 
En data 5 de febrer de 2014, el senyor Jaume Jordà París, que actua en nom i en 
representació de UTE IES SANT VICENÇ DE MONTALT, sol·licita permís per 
INSTAL.LACIÓ DE DUES GRUES TORRES a la finca IES SANT VICENÇ DE 
MONTALT. 
 
En la mateixa sol·licitud es demana l’exempció de taxes per a la instal·lació de 
grues. 
 
En data 21 de febrer de 2014, els Serveis Tècnics d’Urbanisme han informat 
favorablement el permís per instal·lar dues grues torres, condicionada al pagament 
de 200€ per grua. 
 
Pel fet de considerar-la una obra d’especial interès per la seva funció social per al 
municipi, 
 
S’acorda, per unanimitat, DECLARAR una bonificació del 100% de la taxa per 
llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’Urbanisme i per a 
la primera ocupació i per altres llicències que poguessin gravar-la, d’acord amb la 
reserva de facultats, aprovada pel Ple de la Corporació de data 14 de gener de 
2010, que permet a l’Ajuntament realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar 
de forma expressa la competència de delegació en la Diputació de Barcelona, les 
facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir 
beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar 
l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o 
ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de 
Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució 
competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.  
 
NOVÈ. PRP2014/322   MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE 9SV PER PROPOSAR 
UN ABONAMENT MENSUAL PER A L’ÚS DE LA PISCINA EN EL  COMPLEX 
ESPORTIU DEL SORLI SPORT     

Identificació de l’expedient  :  
 



 

Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2014/307 66 GENSVM  
Contingut: MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE 9SV PER PROPOSAR UN 
ABONAMENT MENSUAL PER A L’ÚS DE LA PISCINA EN EL COMPLEX 
ESPORTIU DEL SORLI SPORT 
 
Pren la paraula el senyor Jaume Arcos Vinyals, portaveu de 9SV, per exposar 
l’assumpte. Es transcriu tot seguit la proposta presentada: 
 
“Atès que els actuals preus del complex esportiu del SORLI SPORT no contemplen 
la modalitat d’utilització exclusiva de la piscina. 
  
Atès que arreu dels municipis del nostre entorn i en pobles similars al nostre, que 
tenen piscina coberta oberta tot l’any, es contempla la modalitat d’abonaments 
només per ús de la piscina, amb preus proporcionats i amb possibilitat d’accés i 
abonament exclusiu al servei de piscina. 
  
Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament facilitar l’accés a diari, durant tot l’any, a 
la piscina, amb un preu proporcionat als santvicentins que només desitgin fer 
activitats aquàtiques, sense fer ús de la sala de fitness i d’altres espais del recinte 
esportiu del SORLI SPORT. 
  
Atès que des de 9SV hem copsat una demanda per part del vilatans que sol·liciten 
un ús únic de piscina i que es reculli en un abonament específic. 
  
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, proposem al Ple Municipal el següent 
acord:  
  
Primer .- Proposar a l’empresa concessionària de l’explotació de la zona esportiva 
SORLI SPORT, la inclusió d’un abonament mensual d’ús exclusiu de la piscina.” 
 
El senyor Robert Subiron Olmos, regidor d’Esports, manifesta que li sobta que això 
es presenti com una moció. Fa dos mesos que va demanar a Sorli una proposta 
semblant. El gestor del complex és Sorli i va haver-hi un compromís d’estudiar la 
proposta, però hi ha problemes logístics a l’hora de separar la piscina i del gimnàs 
que impliquen una inversió important. Per part de l’empresa ha de ser viable i s’ho 
estan estudiant. Quan tingui una contesta, es hi farà arribar. Demana que es retiri la 
moció, perquè ja s’està treballant. 

El Sr. Castaños no es creu que s’hagi de fer una inversió per poder portar-ho a 
terme i posa d’exemple la gent que va al pàdel. 

S’acorda, per majoria absoluta, amb el vot en contra de CiU ( 6) i PSC (1) i el vot 
a favor de 9SV (4), Esquerra (1) i PP (1), desestimar la proposta anteriorment 



 

transcrita en tots els seus extrems.  

El senyor Jaume Arcos demana l’opinió al respecte del senyor Javier Sandoval 
Carrillo, regidor del PSC. 

El senyor Sandoval manifesta haver parlat amb el responsable del Sorli i busquen el 
preu més pròxim per no tenir pèrdues. De moment, segons conversa que ha tingut 
en el dia d’avui,  no contemplen la tarifa per accés únic a la piscina. Creu que és 
una proposta que no s’hauria de tractar com a moció al ple perquè ja s’està 
treballant. 

 
DESÈ. PRP2014/323   MOCIÓ PRESENTADA PER 9SV, ESQUERRA I PP DE 
RECLAMACIÓ DELS DEUTES DE LA GENERALITAT DE CATALUN YA AMB 
L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT.     
 

Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2014/308 66 GENSVM  
Contingut: Moció presentada per 9SV, Esquerra i PP, de reclamació dels deutes de 
la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. 
 
Pren la paraula el senyor Jaume Arcos Vinyals, portaveu de 9SV, per exposar la 
moció. Es transcriu tot seguit: 
 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
La situació econòmica i financera dels municipis de Catalunya en general és més 
que preocupant. A la manca d’un model de finançament local, que el municipalisme 
reclama fa anys, s’hi ha sumat noves decisions de les administracions de Catalunya 
i de l’Estat que comprometen, encara més, la capacitat dels municipis per fer front a 
les necessitats dels seus veïns i veïnes. 
 
La reducció de les aportacions que el govern de Catalunya feia per al manteniment 
de serveis i d’altra, i els deutes adquirits per la Generalitat amb el nostre 
Ajuntament, provoquen dificultats pel manteniment de serveis, alhora que poden 
generar problemes de tresoreria que dificultin la gestió diària dels serveis que com a 
administració local s’haurien de continuar prestant i que aquest incompliment 
recaigui sobre les famílies. 
 
A dia d’avui, la Generalitat de Catalunya deu a l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt 569.845,05 €, diners que l’Ajuntament ha avançat, finançant el que hauria 
d’estar pagant el Govern de Catalunya i que, per tant, suposa un cost per a Sant 
Vicenç de Montalt.  



 

  
Concretament estem parlant de les següents partides i concretes: 
 

 
 

                                                                                                                 
569.845,05 € 

 
Davant d’aquesta situació, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
ÚNIC.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya el pagament de les subvencions 
compromeses amb l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, com més aviat millor, 
mitjançant un calendari pactat.” 
 
El senyor Amadeu Clofent Rosique, portaveu de CiU, manifesta que, malgrat estar 
d’acord amb el contingut, no està d’acord amb el redactat.  

El senyor Arcos demana l’opinió del PSC al respecte.  

El senyor Javier Sandoval Carrillo, regidor del PSC, manifesta que la fi de les dues 
mocions és la mateixa. La del Govern és més explícita i oberta i per això votarà en 
contra. 

El senyor Arcos afirma que és una proposta que ha estat redactada pel PSC s’ha 
acordat a Mataró, Girona, Montmeló, Berga, Terrassa, Sabadell, etc. i li sorprendria 
que hi votés en contra.  

El Sr. Sandoval afirma que el fi de les dues mocions és el mateix, però creu que la 
feta des del govern és mes explícita i oberta, per això donarà suport a la que ell 



 

presenta. 

Finalment, s’acorda, per majoria absoluta, amb el vot a favor de 9SV (4) , 
Esquerra (1) i PP (1) i el vot en contra de CiU (6)  i PSC (1), desestimar la 
proposta anteriorment transcrita. 

 
 
ONZÈ. PRP2014/337   MOCIÓ PRESENTADA PER CIU I PSC PER RECLAMAR 
ELS DEUTES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA AMB L’AJU NTAMENT DE 
SANT VICENÇ DE MONTALT.     
 

Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2014/320 66 GENSVM  
Contingut: MOCIÓ PRESENTADA PER CIU I PSC PER RECLAMAR ELS DEUTES 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA AMB L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ 
DE MONTALT. 
 
Pren la paraula el senyor Amadeu Clofent Rosique, portaveu de CiU. Es transcriu 
tot seguit la proposta que es presenta al Ple de la Corporació per part de l’Equip de 
Govern: 
 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
La delicada situació econòmica i financera que travessen els ajuntaments està estès 
al conjunt de tots els municipis i aquesta situació ha estat provocada especialment 
per la manca d’un model de finançament local. 
 
A la manca d’un model de finançament local adequat s’hi ha afegit a més la 
disminució dels ingressos propis per la crisi econòmica i la disminució de les 
transferències d’altres administracions, com a conseqüència de l’ajust en els seus 
pressupostos. 
 
La reducció de les aportacions, entre les quals es troben les de la Generalitat de 
Catalunya, estan provocant que els ajuntaments que es troben en una difícil situació 
econòmica pateixin problemes de tresoreria que dificulten la gestió dels serveis que 
ofereixen a la ciutadania. 
 
De tots és conegut que l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt és un dels 
ajuntament més sanejats del país i que hem pogut mantenir i millorar els serveis 
que prestem a la ciutadania sense endeutar-nos, gràcies a l’esforç realitzat en 
ajustar la despesa, en planificar les inversions i en gestionar acuradament els 
recursos disponibles, sense estirar més el braç que la màniga. 



 

 
Tanmateix, les bones relacions i el bon entente que hem mantingut en els darrers 
anys amb el govern de la Generalitat ha facilitat que, malgrat la delicada situació 
econòmica de la qual parlàvem abans que a més d’afectar als municipis també 
afecta la Generalitat, aquesta hagi anat fent front de manera regular al deute que 
mantenia amb el nostre Ajuntament. 
 
Així, d’ençà l’any 2007 i fins al tancament de l’exercici 2013, la Generalitat ha 
ingressat a les arques municipals més de 3.000.000 d’euros. En concret, 3.071.281 
euros, distribuïts en les següents anualitats: 
 

• 2007: 573.428 euros 
• 2008: 476.661 euros 
• 2009: 574.501 euros 
• 2010: 409.418 euros 
• 2011: 399.210 euros 
• 2012: 403.570 euros 
• 2013: 234.491 euros 

 
A banda d’aquestes aportacions econòmiques, és necessari fer esment a l’esforç 
que ha fet la Generalitat de Catalunya en assumir la construcció del nou institut, 
amb una inversió de més de 5.000.000 euros.  
 
I no està de més recordar que el nostre institut serà un dels pocs que es faran de 
nova construcció a tota Catalunya, malgrat que hi havia molts que com el nostre ja 
estaven planificats i hi havia el compromís de fer-los, però la situació econòmica és 
la que és, i el govern de la Generalitat s’ha vist obligat a prioritzar i gràcies a la 
molta i bona feina feta pel govern municipal, els nostre poble tindrà ben aviat 
l’institut que es mereix. 
 
Tanmateix, tot i reconèixer l’esforç que està fent la Generalitat per complir el seus 
compromisos amb el nostre Ajuntament, actualment el deute que té contret amb 
nosaltres és de 569.845 euros i el seu cobrament suposaria una injecció econòmica 
que faria que les nostre arques estiguéssim més sanejades encara i que poguéssim 
afrontar amb tranquil·litat tots els reptes que ens hem marcat amb l’objectiu que 
Sant Vicenç continuï guanyant en qualitat de vida i que els santvicentins i les 
santvicentines puguin continuar gaudint dels millors serveis i els millors 
equipaments sense que tot plegat repercuteixi en les seves butxaques. 
 
Atès tot l’exposat amb anterioritat, 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
ÚNIC.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya el pagament de les subvencions 
compromeses amb l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, com més aviat millor.” 
 



 

La senyora Glòria Aymerich Gázquez, regidora del PP, votarà en contra, no pel 
contingut, sinó pel tarannà del Govern, pel fet de fer ús de “moció urgent”, creu que  
és injust que es presentin el mateix dia de la comissió informativa sense possibilitat 
de consensuar res. No és la primera vegada que això passa.  
 
El senyor Pere Orts Cubillo, regidor d’Esquerra, explica que les comissions 
informatives són per consensuar el que s’ha de tractar al Ple i quan s’introdueix una 
es converteix en una espècie de acte pre-electoral, dient que tot es fa molt bé.  
 
El senyor Jaume Arcos afirma que l’exposició de motius de la moció no justifica la 
petició final.  
 
Finalment, s’acorda, per majoria absoluta, amb el vot a favor de CiU (6)  i PSC (1) 
i el vot en contra de 9SV (4), Esquerra (1) i PP (1 ), aprovar la proposta 
anteriorment transcrita en tots els seus extrems. 

 
 
DOTZÈ. PRP2014/324   MOCIÓ QUE PRESENTEN CONJUNTAMENT 9SV, 
ESQUERRA I PP PER AL CONTROL DE L'EXECUCIÓ DE LES M OCIONS I 
PROPOSTES JA APROVADES PEL PLE. 
 
Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2014/309 66 GENSVM  
Contingut: PRP2014/324   MOCIÓ QUE PRESENTEN CONJUNTAMENT 9SV, 
ESQUERRA I PP PER AL CONTROL DE L'EXECUCIÓ DE LES MOCIONS I 
PROPOSTES JA APROVADES PEL PLE. 
 
Pren la paraula el senyor Jaume Arcos Vinyals, regidor de 9SV, per exposar 
l’assumpte. Es transcriu tot seguit: 
 
“El Ple és la màxima expressió de la democràcia representativa en l’àmbit local. En 
aquest sentit, mes rere mes, en aquest marc es debaten i s’aproven, quan hi ha el 
suport polític necessari, les mocions presentades per les diverses forces polítiques 
amb representació al Ple municipal, i aquestes, de la mateixa manera que la resta 
de decisions preses pel màxim òrgan de representació política del poble, esdevenen 
en autèntics mandats dirigits a l’executiu local qui, a partir d’aquell moment, té 
l’obligació de portar- les a terme amb la màxima diligència possible. 
  
És fàcil de veure que el conjunt de mocions són molt diverses i tenen unes 
implicacions molt diferents a l’hora de ser portades a terme complint el mandat del 
Ple. Per aquest motiu considerem necessari que el Ple municipal, òrgan que ha pres 
i ha assumit aquests acords, sigui informat de les actuacions realitzades per part de 
l’executiu municipal a l’hora de donar compliment als mandats rebuts i, en el seu 



 

cas, pronunciar-se sobre aquestes actuacions. 
 
ATÈS que les mocions són l’instrument polític fonamental amb el que compten els 
grups polítics amb representació al Consistori, i les entitats per fer arribar propostes 
o peticions i sotmetre-les a la consideració del Ple. 
 
ATÈS que els grups de l’oposició en l’actualitat no disposen d’informació directa i 
puntual de la posta en marxa de les mocions i propostes aprovades pel Ple, ni del 
seu grau de compliment, ni dels terminis d’execució de les mateixes. 
 
ATÈS que pot donar-se el cas de que les mesures adoptades finalment no siguin 
totalment fidels a l'esperit de la pròpia moció o als objectius que perseguia el grup 
municipal amb dita proposta, ja que aquets no ha pogut participar en la seva posada 
en marxa. 
 
ATÈS que l’objectiu fonamental és assegurar-nos del compliment dels acords 
adoptats en el plenari. 
 
Per tot això, els Grups Municipals de 9SV, ERC i PP proposen al Ple d’adopció dels 
següents 
 
ACORDS:  
 
Primer - Afegir semestralment, a la Comissió Informativa, un punt per tal de 
conèixer l’estat d’execució de les mocions aprovades pel Ple municipal, a partir d’un 
informe emès per la Secretaria i l’equip de govern. 
 
Segon - Donar compte de l’informe, emès per la Comissió Informativa, en un Ple 
ordinari.” 
 
El senyor Amadeu Clofent Rosique, portaveu de CiU, explica que es votarà en 
contra. Troba que és una proposta fora de lloc, l’oposició té els mecanismes 
necessaris per al control de les mocions aprovades. Es pot adreçar a diversos 
òrgans per consultar com estan.  

El senyor Jordi Castaños Plana, regidor de 9SV, explica que el que es demana és 
saber com estan executades les mocions que han passat pel Ple, per saber el seu 
estat d’execució, si no, se li obligarà a fer una llista de projectes de totes les 
mocions dels dos últims anys. 

El senyor alcalde afirma que el que es pretén és un control sobre l’executiu, és 
normal. Que el facin. 

Finalment, s’acorda, per majoria absoluta, amb el vot en contra de CiU ( 6) i PSC 
(1) i el vot a favor de 9SV (4), Esquerra (1) i PP (1), desestimar la proposta 



 

presentada en tots els seus extrems. 

 
 
TRETZÈ. PRP2014/325   PROPOSTA D’ACORD QUE PRESENTA EL GRUP 
MUNICIPAL DE 9SV PEL PLE DE MARÇ DE 2014 I RELATIU A SOL•LICITAR LA 
SIGNATURA D’UN CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE L’EMP RESA 
SOREA I L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT QUE REGULI 
L’APLICACIÓ D’UN FONS DE SOLIDARITAT QUE EXIMEIXI O  BONIFIQUI, A 
CRITERI DELS SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS, EL PAGAMEN T DE LA 
FACTURA DE L'AIGUA A AQUELLES PERSONES QUE NO PUGUI N FER-HI 
FRONT.    
 

Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2014/310 66 GENSVM  
Contingut: PROPOSTA D’ACORD QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 
9SV PEL PLE DE MARÇ DE 2014 I RELATIU A SOL·LICITAR LA SIGNATURA 
D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’EMPRESA SOREA I 
L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT QUE REGULI L’APLICACIÓ 
D’UN FONS DE SOLIDARITAT QUE EXIMEIXI O BONIFIQUI, A CRITERI DELS 
SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS, EL PAGAMENT DE LA FACTURA DE L'AIGUA 
A AQUELLES PERSONES QUE NO PUGUIN FER-HI FRONT. 
 
Llegeix la proposta que es transcriu tot seguit, la regidora de 9SV, senyora Maria 
Villalta Morro. 

L'aigua corrent és un servei essencial i imprescindible per a qualsevol persona, 
sense el qual es fa difícil mantenir unes condicions mínimes d'higiene i de salut. La 
situació actual de crisi econòmica, que està afectant de manera molt severa a 
moltes famílies, està provocant que moltes d'aquestes famílies tinguin dificultats per 
poder pagar els seus rebuts de consum d'aigua. En aquest fet cal sumar-hi els 
importants augments del preu de l'aigua; durant els darrers dos anys el rebut de 
l’aigua a Catalunya s’ha vist incrementat en més d’un 50 per cent. 

Diferents Ajuntaments de Catalunya han arribat a acords amb l’empresa que presta 
el servei d’aigua potable, per tal d’eximir totalment del preu de l’aigua a aquelles 
llars que tenen una situació econòmica molt precària mitjançant la creació d’un Fons 
de Solidaritat gestionat des de els mateixos serveis socials municipals. 
 
Creiem que l’Ajuntament i concretament els serveis socials municipals son els qui 
més bé coneixen les necessitats de la ciutadania i son els qui han d’indicar a qui cal 
bonificar el consum d’aigua. 
 



 

Per tot això sol·licitem: 
 
1.- Proposar a l’empresa SOREA la signatura d’un conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt que tingui per objecte regular l’aplicació d’un 
fons de solidaritat que eximeixi o bonifiqui, segons cada cas i a criteri dels serveis 
socials municipals, el pagament de la factura de l'aigua a aquelles persones que no 
puguin fer-hi front. 
 
2.- Que la bonificació del consum d’aigua d’aquestes persones vagi acompanyada 
de l’exempció de la taxa del clavegueram.  
 

El regidor de Benestar Social, senyor Javier Sandoval Carrillo, ha treballat 
l’assumpte amb  fet un estudi i s’ha consultat els Serveis Socials, i manifesta que 
durant el 2013 i 2014 no s’ha donat cap ajut d’aigua, sí en canvi d’altres 
subministraments com electricitat i gas. Qui tingui problemes per al pagament dels 
subministraments ja està cobert per ajuts puntuals. 

El senyor  Jaume Arcos li respon que és mentida i fa esment dels Decrets de 
l’Alcaldia amb número 512, 794 i 85, entre altres, que concedeixen ajuts per a 
subministraments. El Decret 512 feia referència “a la proposta presentada des dels 
Serveis Socials Municipals (Codi Proposta 2013/233) que consisteix en atorgar un 
ajut econòmic puntual a la família de M.S.M consistent en l’abonament de 200 euros 
per ajudar a pagar els subministraments d’aigua i llum, un cop valorades les seves 
difícils condicions personals” i el 794 a “la proposta presentada des dels Serveis 
Socials Municipals (INFORME EDU/18/2013) que consisteix en atorgar un ajut 
econòmic puntual a la família de S.P.I consistent en un pagament immediat de 250€ 
per poder pagar el rebut de l’aigua i de la llum (avís de suspensió de 
subministrament, pel 18.11.2013),  un cop valorades les seves difícils condicions 
personals i familiars.” 
 
Es pretén que Sorea creï un fons de solidaritat i tots els ajuts es farien mitjançant la 
firma d’un conveni amb aquesta empresa i gestionat des de Serveis Socials. Ja ho 
han fet a d’altres llocs., com Vilassar de Dalt.  

El senyor Alcalde argumenta que la moció no està ben redactada. Creu que han de 
se els Serveis Socials qui ha d’atorgar els ajuts. L’Ajuntament a més ha aconseguit 
que la Diputació subvencioni amb 13.260,77 per destinar-los a situacions d’urgència 
social. Amb les companyies hi ha una concessió, es pot fer un conveni, però aquest 
cost el repercutirien a l’Ajuntament. El sistema actual depèn de l’informe dels 
Serveis Socials sobre les necessitats i es concedeix si és el cas.  Votarà en contra 
de la proposta perquè ja està cobert. 

El senyor Javier Sandoval manifesta que si retira la moció, treballarà l’assumpte. 



 

Finalment, s’acorda, per majoria absoluta, amb el vot en contra de CiU ( 6) i PSC 
(1) i el vot a favor de 9SV (4), Esquerra (1) i PP (1), desestimar la proposta 
presentada en tots els seus extrems. 

 
 
Propostes urgents 
 
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 així 
s’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 President, se 
sotmet a votació la urgència de la inclusió d’un nou punt fora de l’ordre del dia. 
S’acorda, per unanimitat, incloure el següent punt FORA DE L’ORDRE DEL DIA: 
 
 
PRP2014/357   SOL·LICITUD PRÒRROGA PLA LOCAL DE JOVENTUT     
 

Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE JOVENTUT 
Expedient:  2014/341 46 GENSVM  
Contingut: SOL·LICITUD PRÒRROGA PLA LOCAL DE JOVENTUT 2010-2013 
 
La Regidora de Joventut, senyora Gemma Duran Franch, explica l’assumpte al Ple. 
El Pla anterior finalitzava la seva vigència el mes de desembre de 2013. Des del 
Consell Comarcal s’ha informat que la Direcció General de Joventut ha recomanat 
polítiques noves, les quals s’haurien d’incloure al Pla. La Regidoria va decidir 
incorporar-les. 
 
Normalment les subvencions de la Direcció General es convocaven a l’estiu, no 
obstant, aquest any ho fan a l’abril. Per poder-hi concórrer, cal tenir el Pla Local de 
Joventut vigent. 
 
Per això, la Regidoria de Joventut emet la següent proposta: 
 
“Assabentats que la Secretaria General Joventut traurà a convocatòria la subvenció 
per l’any 2014 al llarg del mes d’abril de 2014, sol·licitem: 
 

- Prorrogar la vigència del Pla Local de Joventut 201 0-2013 de Sant 
Vicenç de Montalt,  fins al 30 de Juny de 2014 , donat que el nou PLJ 2014-
2017 es troba en fase d’elaboració i no estarà aprovat fins a Maig-Juny de 
2014. Això implica que en el moment de sol·licitar la subvenció, l’Ajuntament 
no tindria Pla Local vigent si no sol·licitem la pròrroga esmentada. 



 

 
Finalitzada la Diagnosi, els Objectius i les Mesures a executar, el nou Pla Local de 
Joventut 2014-2017 es troba en una fase molt avançada, acabant de definir els 
apartats d’Avaluació i Pressupost.” 
 
El senyor Jaume Arcos Vinyals, portaveu de 9SV, creu que és un bon pla i per això 
hi votarà a favor. 
 
El senyor Pere Orts Cubillo, regidor d’Esquerra, pregunta quines són les noves 
línies polítiques que cal seguir. 
 
La senyora Duran no pot respondre en aquest moment, però li farà arribar la 
informació. 
 
Finalment, s’acorda, per unanimitat,  
 
Primer. Prorrogar la vigència del Pla Local de Joventut 2010-2013 de Sant Vicenç 
de Montalt, fins el 30 de Juny de 2014. 
 
Segon. Trametre el present acord a la Secretaria General de Joventut. 
 
 
 
 
CATORZÈ. PRECS I PREGUNTES 
 
 
1.- La Sra. Glòria Aymerich Gázquez, regidora del Partit Popular, manifesta el 
seu desconcert en haver comprovat que s’han publicat algunes notícies 
informant sobre el procés que s’està seguint amb les cases ocupades al Camí 
del Padró i no se n’ha donat compte a la comissió informativa fins que ella, en 
un ple anterior, en va demanar el corresponent expedient, que en aquells 
moments es trobava a la fiscalia.  

-Respon el senyor alcalde informant que en tot moment s’han facilitat tots els 
detalls d’aquest procés a la comissió informativa, cosa que no ha fet la 
portaveu del partit Popular en fer públiques unes declaracions seves al diari “La 
Vanguardia”, on reclama transparència en el procés de l’ocupació il·legal de les 
cases situades al Camí del Padró. L’expedient es trobava a la fiscalia perquè 
un dels ocupants havia denunciat un delicte urbanístic, precisament perquè és 
conscient que tard o d’hora haurà d’abandonar l’immoble. D’altra banda, el 
senyor alcalde informa que ha rebut una carta en la qual es convida 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt a mantenir un diàleg personal i 
extrajudicial per apropar posicions i arribar a un acord per a solucionar el 



 

problema de l’ocupació il·legal de les cases del Camí del Padró. A la carta, 
l’interessat ofereix la possibilitat d’arribar a un acord econòmic. Des de l’alcaldia 
se li va respondre per escrit que l’ajuntament ja estava actuant, dins de les 
seves competències, de la manera que considera més adequada. Si l’interessat 
considera que hi ha delictes i en té proves, se li  convidava  a denunciar-los als 
jutjats.  

-La Sra. Aymerich insisteix que, malgrat tot, el fet és que no es va informar a la 
comissió informativa del possible problema que hi havia en aquest sentit, 
havent sol·licitat la fiscalia el corresponent expedient el passat 23 d’octubre.  

-Respon el Sr. Martínez argumentant que, si bé es tracta d’un possible 
problema, en no representar l’objecte de l’assumpte, que és l’ocupació il·legal, 
no havia considerat necessari donar-ne coneixement a la comissió informativa. 

2.- El Sr. Jordi Castaños i Plana, regidor de 9SV, arrel de la sentència del 
cèntim sanitari de la benzina, si s’ha mirat el tema de reclamar els últims quatre 
anys, tal com va sol·licitar en el ple anterior mitjançant un prec. Respon el 
senyor alcalde explicant que s’ha parlat amb el senyor Tresorer Municipal, el 
qual va manifestar que buscaria les factures dels últims 4 anys i es calcularia 
quin era l’import corresponent, per si compensava iniciar els tràmits per 
recuperar-lo.  

3.- El Sr. Jordi Castaños i Plana, regidor de 9SV, demana com segueix el 
procés d’altes dels guals i quan es procedirà a fer revisions.  

-Respon el Sr. Amadeu Clofent i Rosique, regidor de Mobilitat, informant que, 
tal com es va informar l’últim ple, de moment s’ha acordat que durant tot aquest 
any els vilatans podran presentar l’alta voluntària. L’últim trimestre de l’any es 
començarà a mirar el padró per sectors. 

4- El Sr. Jordi Castaños demana si es podrien prendre mesures en el gual que 
hi ha a l’entrada del Sorli,  on la gent hi circula a molta velocitat i entren contra 
direcció, enlloc de donar la volta. Posteriorment el Sr. Pere Orts i Cubillo, 
regidor d’Esquerra, opina també que el problema és que els usuaris prefereixen 
no donar la volta per aparcar.  

-Respon el Sr. Amadeu Clofent i Rosique, regidor de Mobilitat, comprometent-
se a investigar què es pot fer.  

5.- El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, demana si hi hauria la 
possibilitat de millorar la senyalització en els rètols nous que s’han posat, ja que 
el mercat municipal no està senyalitzat.  



 

-Respon el Sr. Amadeu Clofent i Rosique, regidor de Mobilitat, comunicant que 
ja s’ha demanat millorar la senyalització de diverses zones, entre elles el 
mercat municipal.  

6.-El Sr. Pere Orts i Cubillo, regidor d’Esquerra, demana quin ha estat el cost 
total dels horts urbans i en quin estat d’ocupació es troben, ja que a l’anterior 
ple es va informar que estaven tots complets i actualment se n’ha obert la 
concessió a persones no jubilades.  

-Respon el Sr. Robert Subiron i Olmos, regidor de Serveis Municipals, 
informant que en un primer lloc hi havia 12 propostes de persones jubilades 
que complien els requisits, seguidament hi havia 5 propostes més de persones 
que estaven esperant la concessió perquè complien l’anterior reglament que 
s’havia aprovat i per últim, hi havia 7 propostes de gent jove que ho havia 
sol·licitat. Quant al cost econòmic, el regidor ho comprovarà. 

7.- El Sr. Pere Orts pregunta si s’ha cobrat pel terreny del geriàtric. Es respon 
des de la Secretaria de la corporació informant que tot segueix exactament 
igual. Se n’ha fet la valoració i es procedirà a la subhasta pública. Actualment hi 
ha un deute pendent per part de l’empresa adjudicatària, que ja s’ha posat en 
coneixement del jutge. S’ha constatat que l’empresa disposa de dues parcel·les 
per la zona de Berga i el dret de superfície a Sant Vicenç de Montalt com a 
béns actius. Per ara, només s’ha executat el dret de superfície de Sant Vicenç 
de Montalt. S’ha fet una valoració i s’ha comprovat que el valor d’aquest dret de 
superfície supera molt el valor d’adjudicació. Per tant, es procedirà a subhasta 
pública. 

8.-El Sr. Pere Orts i Cubillo, regidor d’Esquerra + Entesa, demana que s’ampliï 
la informació sobre els punts de xarxa wi-fi municipal que s’han inaugurat, ja 
que no queda clar si les antenes a què es refereix l’article són de propietat 
municipal o de l’empresa amb qui fins ara hi ha hagut un conveni. Es respon  
des de Secretaria, informant que s’han instal·lat 3 antenes noves totalment 
independents de les que l’empresa amb la que hi ha conveni havia instal·lat fins 
ara. El Sr. Enric Miralles comenta que el servei que s’oferirà, d’altra banda, serà 
a través de wimax i no de wi-fi. Aclarit aquest punt, el Sr. Orts es queixa de la 
poca qualitat del senyal que emet la xarxa wi-fi instal·lada a la zona esportiva. 
No obstant això, admet que es va pel bon camí oferint servei wimax a Sant 
Vicenç, ja que ningú estaria disposat a aixecar els terrenys per oferir la fibra 
òptica.  

9.- El Sr. Antoni José Casas, regidor de 9SV, recorda que a l’anterior ple se li 
havia informat que, per pintar les faroles del municipi amb pintura Oxiron, 



 

primer calia pintar-les  amb un altre material ja que sobre l’esmalt no es podia 
fer, cosa que ha constatat que no és així, ja que les faroles de Super Maresme 
les han pintades amb Oxiron sobre l’esmalt. Respon el Sr Robert Subiron i 
Olmos, regidor de Serveis municipals, afirmant que es continuarà treballant 
com s’ha fet fins ara en aquest sentit.  

El Sr. José vol aclarir una exposició feta al ple passat,  que en cap moment va 
demanar que es pintessin totes les faroles del poble, i que sí es pot pintar amb 
Oxiron a sobre del esmalt sense decapar, i que així ho han fet a la urbanització 
Superamresme i al Balís que ho ha fet l’Ajuntament. 

El Sr. Subiron  li manifesta que per a fer la feina ben feta s’han de decapar 
anteriorment. 

10.- El Sr. Antoni José Casas, regidor de 9SV, proposa  que es duguin a terme 
tasques de manteniment i restauració del pont que hi ha a la Riera del Ranxo, 
ja que constitueix un element arquitectònic i històric del municipi. Demana que 
es treguin els dos suports de les antigues línies elèctriques,  que es rejuntin les 
esquerdes i es deixi el seu entorn digne,  així com també la font i els xiprers 
que hi ha al seu costat que actualment són morts.  

11.-El Sr. Antoni José explica que el ple del mes de novembre del 2013 va 
preguntar per què s’havien parat els treballs de condicionament iniciats el mes 
de juny del 2013 al Parc del Terral i se li va dir que s’estava treballant.  Demana 
ara  com és que no s’ha fet encara cap millora a aquest parc  i si es té pensat 
treballar-hi, ja que es troba en mal estat i dona mala imatge,   així com també  
en el parc del carrer Girona,  que està molt abandonat  i la plaça del Dr. 
Cornudella. 

Respon el senyor Subiron informant que s’hi treballarà tan aviat com es pugui 
per millorar-ne l’estat de conservació.   

12.- El Sr. Jordi Castaños Plana, regidor de 9SV, demana quins criteris es fan 
servir a l’hora de prioritzar en quin parc s’ha d’intervenir primer, arran de la 
pregunta anterior. 

 -Respon el Sr. Robert Subiron i Olmos, regidor de Serveis Municipals, 
informant que es té en compte les tasques de manteniment que cal fer, a més 
de la situació del parc. D’acord amb  aquests punts es valora on cal intervenir 
primer. En el cas dels parcs, és prioritari intervenir en el de Can Boada, ja que 
es troba a l’entrada del poble.  



 

13.- El Sr.  José pregunta què ha passat a la tanca que hi ha a l’entrada de la 
Nacional II, ja que hi ha un forat que s’hauria de revisar. El focus de llum de la 
cartellera de Benvinguts a SVM  és de color vermell, i demana per què.  

-Respon el senyor Subiron informant que s’ha desplaçat la sorra que hi havia, 
segurament perquè hi ha hagut una fuita d’aigua d’alguna canonada en aquella 
zona.  El Sr. José suggereix que, quan es traslladin les màquines per intervenir 
en aquesta zona i esbrinar el que ha passat, s’hi podria col·locar el cartell de 
benvinguda. Respecte al focus, el Sr. Subiron diu que dóna un to ataronjat. 

14. El Sr.  Antoni José Casas, regidor de 9SV sol·licita que si la brigada està 
falta de personal i el pressupost hi ha suficient  economia, que es contractin 
jardiners autònoms de Sant Vicenç per fer les feines que s’han de fer. 

15- El Sr. Antoni José sol·licita que es revisi i restauri i pinti la  barana de ferro 
del carrer Nou. diu que ja fa mes de dos anys que ho sol·licita 

16.-El José demana si seria possible fer un pas zebra a la sortida del Camí del 
Padró amb la vorera que dona a la carretera de Sant Vicenç, ja que ho 
considera necessari amb el trànsit que hi ha en aquella zona i seria favorable 
per als vianants i els vehicles. També demana que es revisi el vial que hi ha per 
a vianants adaptant-los a per persones amb mobilitat reduïda.  

17.-El Sr. Antoni José Casas, regidor de 9SV, prega que es revisi la senyal de 
direcció prohibida que hi ha als carrers Avinguda del Regadiu i Camí del 
Transformador, ja que considera que genera confusió i alguns vehicles passen 
pel mig.  

18.-El Sr. José fa constar la seva satisfacció en veure que s’estan renovant els 
hidrants del municipi, i demana per quan es té previst acabar-ne la renovació i 
senyalització corresponents. 

- Respon el Sr. Robert Subiron Olmos, regidor de Serveis Municipals, informant 
que s’està treballant amb SOREA per posar aquells que siguin necessaris, però 
remarca que no hi ha obligació alguna de fer-ho. Preguntarà a l’empresa quan 
està previs finalitzar la tasca. 

19.-El Sr. Antoni José demana que es revisi i canviï el cartell que hi ha a 
l’entrada del carrer Fontmitjana, ja que envaeix parcialment la vorera i pot 
representar un perill pels vianants.  

20.-El Sr. Antoni José Casas, regidor de 9SV, pregunta si el cartell que hi ha 
sortint  del terme municipal de Sant Vicenç de Montalt cap a Sant Andreu de 



 

Llavaneres, on hi figura el nom del municipi amb una barra vermella, indica el 
final terme municipal. 

- Respon el senyor alcalde indicant que el nucli urbà acaba on indica el cartell, 
però no el terme municipal, hi han  habitatges que es troben als afores del nucli  
urbà. 

21.-El Sr. Jordi Castaños i Plana, regidor a l’oposició de 9SV, demana si s’ha 
esbrinat quina va ser la causa de l’accident que fa uns mesos es va patir amb 
el Dúmper de la brigada.  

-Respon el Sr. Robert Subiron Olmos, regidor de Serveis Municipals, informant 
que parlarà amb els responsables, però sembla ser que es va tractar d’una 
errada personal. 
 
 
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 

 

 

 

 

 


