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ACTA DE LA SESSIÓ PLE2014/6 DEL PLE DE LA CORPORACI Ó DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1A. CONVOCATÒRIA EL  24 
D’ABRIL DE 2014      
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2014/6 
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 24 d’abril de 2014 
Horari: de 20:00 a 22:20 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. ACTES PENDENTS D'APROVAR 
PLE2014/4 ORDINÀRIA 27/03/2014 
 
SEGON. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI 
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TERCER. PRP2014/351 DONAR COMPTE DEL DECRET D'APROV ACIÓ 
DEL PLA PRESSUPOSTARI A MITJÀ TERMINI 2015-2016 

 
QUART. PRP2014/431 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALC ALDIA 
NÚMERO 269, DE DATA 31 DE MARÇ DE 2014, PEL QUAL S’ APROVA LA 
INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 

CINQUÈ. PRP2014/304   DONAR COMPTE DE LA MODIFICACI Ó 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8 REGULADORA PREU PÚBLIC PE R A LA 
PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA PISCINA MUNICIPAL, EL PAV ELLÓ 
POLIESPORTIU “TONI SORS” I A LA ZONA ESPORTIVA.  
 
SISÈ. PRP2014/397 PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ AL SIS TEMA 
D’ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DEL CONSORCI CATALÀ PEL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
SETÈ. PRP2014/396 APROVACIÓ PER A LA PRÒRROGA DE LA  
CONTRACTACIÓ SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS DE 
L’AJUNTAMENT AMB EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME. 

 
VUITÈ. PRP2014/404 VALORACIÓ TOTAL EXPROPIACIÓ VORE RA 
TORRENT DEL GORG 

 
NOVÈ. PRECS I PREGUNTES. 

 
 
PRIMER. ACTES PENDENTS D'APROVAR 
PLE2014/4 ORDINÀRIA 27/03/2014 
 
El senyor Alcalde pregunta als assistents si tenen alguna objecció a l’acta de la 
sessió ordinària de data 27 de març de 2014. 
 
La Sra. Glòria Aymerich i Gàzquez, regidora del Partit Popular, considera que 
s’ha fet un resum excessivament resumit de l’acta anterior i hi ha un punt de la 
seva declaració que no ho ha pogut rectificar dins el termini que hi ha establert.  
 
Respon el senyor alcalde argumentant que, havent transcorregut ja el termini 
per rectificar les actes, no és possible fer-hi cap modificació. Per tant, la Sra. 
Aymerich no aprova l’acta del ple anterior. 
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Els assistents acorden, per majoria absoluta, amb el vot a favor de CiU (6) , 
9SV (4), PSC (1) i ERC (1) i el vot en contra del P P (1), 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. PRP2014/351 DONAR COMPTE DEL DECRET D'APROV ACIÓ 
DEL PLA PRESSUPOSTARI A MITJÀ TERMINI 2015-2016 

El senyor Alcalde va dictar en data 25 de març de 2014 el Decret número 248, 
que es transcriu tot seguit. Del contingut d’aquest Decret se n’ha de donar 
compte al Ple. 
 
“DECRET NÚM. 248 
 
Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA D'HISENDA 
Expedient:  2014/318 59 PRESS  
Contingut: PLA PRESSUPOSTARI A MITJÀ TERMINI D'AQUEST AJUNTAMENT 
CORRESPONENT AL PERÍODE 2015-2017 
 
Format el Pla Pressupostari a mitjà termini d'aquest Ajuntament corresponent al 
període 2015-2017, de conformitat amb el disposat en l'article 29 de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d'Abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.  
 
Vist que l’informe  de Secretaria en relació amb el procediment i la legislació aplicable  
 
Vist l’informe d'Intervenció sobre l'elaboració del Marc Pressupostari a mitjà termini.  
 
Examinada la documentació que l'acompanya i d'acord amb la mateixa, en relació amb 
l'establert en el 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'Abril, d'Estabilitat pressupostària 
i sostenibilitat financera i de conformitat amb el disposat en l'article 22.2.i) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,  
 
RESOLC 
 
PRIMER. Aprovar el Pla Pressupostari a mitjà termini elaborat per aquesta Entitat 
Local que servirà de base per a l'elaboració del Programa d'Estabilitat.  Donar compte 
al Ple de la Corporació en la propera sessió que se celebri. 
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SEGON. Remetre el Marc Pressupostari a mitjà termini de l'Ajuntament al Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques pels mitjans telemàtics habilitats a aquest 
efecte.  
 
 
Sant Vicenç de Montalt, 25 de març de 2014 
 
L’Alcalde,      Davant meu, 
       El Secretari Interventor 
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ANNEX 
 
INGRESSOS 
 
F.2.1.1 Entidades que integran la Corporación (AA.P P.).  Datos 
Económicos consolidados. Ingresos          
         

INGRESOS.          

Estimación Derechos reconocidos netos En euros        

INGRESOS.  Año 2014 
tasa 
variación 
2015/2014 

Año 2015 
tasa 
variación 
2016/2015 

Año 2016 
tasa 
variación 
2017/2016 

Año 2017 

Supuestos en 
los que se 
basan las 
proyecciones/ 
Adopción de la 
medida 

Ingresos corrientes 6.968.650,96 0,80 7.024.537,47 1,42 7.124.278,00 1,41 7.225.015,94  
   - Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones 
politicas) 6.968.650,96 0,80 7.024.537,47 1,42 7.124.278,00 1,41 7.225.015,94  

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

Medida1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones 
voluntarias,  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
APROBADA Y 
APLICADA 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
APROBADA Y 
APLICADA 

Medida 3: Correcta financiación de tasas y precios públicos  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
APROBADA Y 
APLICADA 

Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
APROBADA Y 
APLICADA 

Ingresos de capital  162.593,81 -60,87 63.628,40 -70,34 18.871,69 94,75 36.752,58  
   - Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones 
politicas) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

   - Derivados de modificaciones de políticas (*) 162.593,81 -60,87 63.628,40 -70,34 18.871,69 94,75 36.752,58  

Ingresos no financieros 7.131.244,77 -0,60 7.088.165,87 0,78 7.143.149,69 1,66 7.261.768,52  
   - Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones 
politicas) 6.968.650,96 0,80 7.024.537,47 1,42 7.124.278,00 1,41 7.225.015,94  
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   - Derivados de modificaciones de políticas (*) 162.593,81 -60,87 63.628,40 -70,34 18.871,69 94,75 36.752,58  

Ingresos financieros 175.000,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
   - Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones 
politicas) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

   - Derivados de modificaciones de políticas (*) 175.000,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Ingresos totales 7.306.244,77 -2,98 7.088.165,87 0,78 7.143.149,69 1,66 7.261.768,52  

   - Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones 
politicas) 6.968.650,96 0,80 7.024.537,47 1,42 7.124.278,00 1,41 7.225.015,94  

   - Derivados de modificaciones de políticas (*) 337.593,81 -81,15 63.628,40 -70,34 18.871,69 94,75 36.752,58  
(*) Únicamente cuantificar el impacto cuando exista variación (+ ó -) 
respecto al año anterior.         

         

A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES                

Estimación Derechos reconocidos netos En euros              

INGRESOS CORRIENTES Año 2014 
tasa 
variación 
2015/2014 

Año 2015 
tasa 
variación 
2016/2015 

Año 2016 
tasa 
variación 
2017/2016 

Año 2017 

Supuestos en 
los que se 
basan las 
proyecciones 

Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos 3.538.058,49 0,92 3.570.639,07 0,92 3.603.545,47 0,92 3.636.780,93   

Impuesto sobre Bienes Inmuebles 2.783.058,49 1,00 2.810.889,07 1,00 2.838.997,97 1,00 2.867.387,95   

Impuesto sobre Actividades Económicas 60.000,00 1,00 60.000,00 1,00 60.000,00 1,00 60.000,00   

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 415.000,00 1,00 419.150,00 1,00 423.341,50 1,00 427.574,92   
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana 

200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 
  

Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00   

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

Ingresos del capítulo 1 y 2 no incluidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Capítulo 3: Tasas, Precios publicos y otros ingresos 1.729.106,00 1,00 1.746.397,06 1,00 1.763.861,03 1,00 1.781.499,64   

Capítulo 4: Transferencias corrientes 1.627.386,47 0,32 1.632.660,33 2,98 1.681.282,10 2,92 1.730.390,08   

Participación en tributos del Estado 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00   

Resto de Transferencias corrientes (resto Cap.4) 527.386,47 1,00 532.660,33 9,13 581.282,10 8,45 630.390,08   
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Capítulo 5: Ingresos Patrimoniales 74.100,00 1,00 74.841,00 1,00 75.589,41 1,00 76.345,30   

Total de Ingresos corrientes 6.968.650,96 0,80 7.024.537,46 1,42 7.124.278,01 1,41 7.225.015,95   
         

B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL         

Estimación Derechos reconocidos netos En euros        

INGRESOS DE CAPITAL Año 2014 
tasa 
variación 
2015/2014 

Año 2015 
tasa 
variación 
2016/2015 

Año 2016 
tasa 
variación 
2017/2016 

Año 2017 

Supuestos en 
los que se 
basan las 
proyecciones 

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

Capítulo 7: Transferencias de capital  162.593,81 -60,87 63.628,40 -70,34 18.871,69 94,75 36.752,58  

Total de Ingresos de Capital 162.593,81 -60,87 63.628,40 -70,34 18.871,69 94,75 36.752,58  
         

C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS         

Estimación Derechos reconocidos netos En euros        

INGRESOS FINANCIEROS Año 2014 
tasa 
variación 
2015/2014 

Año 2015 
tasa 
variación 
2016/2015 

Año 2016 
tasa 
variación 
2017/2016 

Año 2017 

Supuestos en 
los que se 
basan las 
proyecciones 

Capítulo 8. Ingresos por activos financieros  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Capítulo 9. Ingresos por pasivos financieros 175.000,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Total de Ingresos Financieros 175.000,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 
 
DESPESES 
 
F.2.1.2 Entidades que integran la Corporación (AA.P P.).  Datos 
Económicos consolidados. Gastos          
         

Estimación Obligaciones reconocidas netas En euros        

GASTOS Año 2014 
tasa 
variación 
2015/2014 

Año 2015 
tasa 
variación 
2016/2015 

Año 2016 

tasa 
variació
n 
2017/201
6 

Año 2017 
Supuestos en los 
que se basan las 
proyecciones 
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Gastos corrientes 6.492.868,23 0,50 6.525.071,60 0,50 6.557.597,01 0,50 6.590.447,66  
   - Derivados de evolucion tendencial (no afectados por  
modificacion politicas) 6.492.868,23 0,50 6.525.071,60 0,50 6.557.597,01 0,50 6.590.447,66  

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

APROBADA Y 
APLICADA 

Medida 2: Regulación del régimen laboral y retributivo de las 
empresas públicas tomando en consideración aspectos tales como el 
sector de actividad, el volumen de negocio, la percepción de fondos 
públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

APROBADA Y 
APLICADA 

Medida 3:   Limitación de salarios en los contratos mercantiles o de 
alta dirección, con identificación del límite de las retribuciones básicas 
y de los criterios para la fijación de las retribuciones variables y 
complementarias que en cualquier caso se v 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

APROBADA Y 
APLICADA 

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

APROBADA Y 
APLICADA 

Medida 5: Regulación de las clausulas indemnizatorias de acuerdo a 
la reforma laboral en proceso. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

APROBADA Y 
APLICADA 

Medida 6: Reducción del número de personal de confianza y su 
adecuación al tamaño de la Entidad local. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

APROBADA Y 
APLICADA 

Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto 
pueden ser prestados por el personal municipal actual.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

APROBADA Y 
APLICADA 

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

APROBADA Y 
APLICADA 

Medida 9: Realizar estudio de viabilidad y análisis coste/beneficio en 
todos los contratos de inversión que vaya a realizar la entidad durante 
la vigencia del plan antes de su adjudicación, siendo dicha viabilidad 
requisito preceptivo para la celebración  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

APROBADA Y 
APLICADA 

Medida 10: Reducción de celebración de contratos menores (se 
primará el requisito del menor precio de licitación)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

APROBADA Y 
APLICADA 

Medida 11: Reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y 
empresas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

APROBADA Y 
APLICADA 

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

Medida 13: Reducción de la estructura organizativa de la EELL 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

APROBADA Y 
APLICADA 

Medida 14: Reducción de en la prestación de servicios de tipo no 
obligatorio.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

APROBADA Y 
APLICADA 

Medida 15: Otras medidas por el lado de los gastos corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
APROBADA Y 
APLICADA 



 

 - 9 - 

Gastos de capital  506.593,08 -65,45 175.000,00 0,00 175.000,00 0,00 175.000,00  
   - Derivados de evolucion tendencial (no afectados por  
modificacion politicas) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

   - Derivados de modificaciones de políticas (*) 506.593,08 -65,45 175.000,00 0,00 175.000,00 0,00 175.000,00  

Medida 16: No ejecución de inversión prevista inicialmente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
APROBADA Y 
APLICADA 

Medida 17: Otras medidas por el lado de los gastos de capital 
506.593,08 -65,45 175.000,00 0,00 175.000,00 0,00 175.000,00 

APROBADA Y 
APLICADA 

Gastos no financieros 6.999.461,31 -4,28 6.700.071,60 0,49 6.732.597,01 0,49 6.765.447,66  
   - Derivados de evolucion tendencial (no afectados por  
modificacion politicas) 6.492.868,23 0,50 6.525.071,60 0,50 6.557.597,01 0,50 6.590.447,66  

   - Derivados de modificaciones de políticas (*) 506.593,08 -65,46 175.000,00 0,00 175.000,00 0,00 175.000,00  

Gastos financieros 306.783,46 5,70 324.283,00 0,00 324.283,00 0,00 324.283,00  
   - Derivados de evolucion tend encial (no afectados por 
modificacion politicas) 306.783,46 0,00 306.783,46 5,70 324.283,00 0,00 324.283,00  

   - Derivados de modificaciones de políticas (*) 0,00 0,00 17.500,00 -100,00 0,00 0,00 0,00  

Gastos totales 7.306.244,77 -3,86 7.024.354,60 0,46 7.056.880,01 0,47 7.089.730,66  

   - Derivados de evolucion tendencial (no afectados por  
modificacion politicas) 6.799.651,69 0,47 6.831.854,60 0,73 6.881.880,01 0,48 6.914.730,66  

   - Derivados de modificaciones de políticas (*) 506.593,08 -62,00 192.500,00 -9,09 175.000,00 0,00 175.000,00  
(*) Únicamente cuantificar el impacto cuando exista variación (+ ó -) 
respecto al año anterior.         

         

A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES         

Estimación Obligaciones reconocidas netas         

GASTOS CORRIENTES Año 2014 
tasa 
variación 
2015/2014 

Año 2015 
tasa 
variación 
2016/2015 

Año 2016 

tasa 
variació
n 
2017/201
6 

Año 2017 
Supuestos en los 
que se basan las 
proyecciones 

Capítulo 1: Gastos de personal 3.272.531,19 0,00 3.272531,19 0,00 3.272531,19 0,00 3.272531,19  

Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios 2.865.489,99 1,00 2.894.144,89 1,00 2.923.086,34 1,00 2.952.317,20  

Capítulo 3: Gastos financieros 22.200,00 1,00 22.422,00 1,00 22.646,22 1,00 22.872,68  
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Capítulo 4: Transferencias corrientes 332.647,05 1,00 335.973,52 1,00 339.333,26 1,00 342.726,59  

Total de Gastos Corrientes 6.492.868,23 0,50 6.25.071,60 0,50 6.557.597,01 0,50 6.590.447,66  

         

B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL         

Estimación Obligaciones reconocidas netas En euros        

GASTOS DE CAPITAL Año 2014 
tasa 
variación 
2015/2014 

Año 2015 
tasa 
variación 
2016/2015 

Año 2016 

tasa 
variació
n 
2017/201
6 

Año 2017 
Supuestos en los 
que se basan las 
proyecciones 

Capítulo 6. Inversiones reales 506.593,08 -65,46 175.000,00 0,00 175.000,00 0,00 175.000,00  

Capítulo 7. Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Total de Gastos Capital 506.593,08 -65,46 175.000,00 0,00 175.000,00 0,00 175.000,00  

         

C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS         

Estimación Obligaciones reconocidas netas En euros        

GASTOS FINANCIEROS Año 2014 
tasa 
variación 
2015/2014 

Año 2015 
tasa 
variación 
2016/2015 

Año 2016 

tasa 
variació
n 
2017/201
6 

Año 2017 
Supuestos en los 
que se basan las 
proyecciones 

C. 8. Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Aportaciones patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Otros gastos en activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

C.9. Pasivos financieros 606.783,46 5,70 324.283,00 0,00 324.283,00 0,00 324.283,00  

Total de Gastos Financieros 606.783,46 5,70 324.283,00 0,00 324.283,00 0,00 324.283,00  
 
 
F.2.1.3 Consolidado de todas las Entidades que inte gran la Corporación 
(AA.PP.).Saldos y otras magnitudes         
         

En euros         
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SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES Año 2014 

tasa 
variación 
2015/201
4 

Año 2015 

tasa 
variación 
2016/201
5 

Año 2016 

tasa 
variaci
ón 
2017/2
016 

Año 2017 
Supuestos en los que 
se basan las 
proyecciones 

Saldo operaciones corrientes 475.782,73  499.465,87  566.680,99  634.568,28  

   - Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificacion politicas) 475.782,73  499.465,87  566.680,99  634.568,28  

   - Derivados de modificaciones de políticas  0,00  0,00  0,00  0,00  

Saldo operaciones de capital -
343.999,27  -111.371,60  

-
156.128,31  

-
138.247,42  

   - Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificacion politicas) 0,00  0,00  0,00  0,00  

   - Derivados de modificaciones de políticas  
-
343.999,27  -111.371,60  

-
156.128,31  

-
138.247,42  

Saldo operaciones no financieras 131.783,46  388.094,27  410.552,68  496.320,86  

   - Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificacion politicas) 475.782,73  499.465,87  566.680,99  634.568,28  

   - Derivados de modificaciones de políticas  
-
343.999,27  -111.371,60  

-
156.128,31  

-
138.247,42  

Saldo operaciones financieras -
131.783,46  -324.283,00  

-
324.283,00  

-
324.283,00  

   - Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificacion politicas) -
306.783,46  -306.783,00  

-
324.283,00  

-
324.283,00  

   - Derivados de modificaciones de políticas  175.000,00  -17.500,00  0,00  0,00  

         

Saldo operaciones no financieras 131.783,46  388.094,27  410.552,68  496.320,86  

(+/-) Ajustes para el cálculo de cap. o neces. Financ. SEC95 0,00  0,00  0,00  0,00   

Capacidad o necesidad de financiación 131.783,46  388.094,27  410.552,68  496.320,86  
         

Deuda viva a 31/12 
1.988.626,8
2 -6,51 1.859.177,27 -16,63 

1.550.060,3
6 -19,79 

1.243.277,3
6   

   A corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

   A largo plazo 
1.988.626,8
2 -6,51 1.859.177,27 -16,63 

1.550.060,3
6 -19,79 

1.243.277,3
6   

Ratio Deuda viva/Ingresos corrientes 0,29 -10,34 0,26 -15,38 0,22 -22,73 0,17   
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Carrer Sant Antoni, 13 

08394 Sant Vicenç de Montalt 

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

http://www.svmontalt.cat 

Pren la paraula el senyor Secretari Interventor per explicar l’assumpte. 

D’acord amb el que disposa l’article 29 de la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera les entitats locals han 
d’aprovar i donar compte al ple anualment un pla de pressupostos a mitjà 
termini. Es tracta d’aprovar una previsió a 3 anys. De tota manera amb tanta 
anticipació es fa molt difícil de preveure, més encara quan hi ha unes eleccions 
a la vista. El Ministeri demana si aquests increments són per qüestions 
polítiques o bé increment vegetatiu. S’ha proposat, per la seva aprovació que, 
els ingressos i despeses corrents, que es considerin com a creixement 
vegetatiu. Quant a Inversions, només s’han contemplat les que estan 
actualment sobre la taula i una petita inversió, que és la que es fa cada any, 
s’han proposat com a voluntat política. El que es pretén amb aquest pla és 
garantir el compliment de l’estabilitat pressupostària. No vincula a la corporació 
ja que només dóna una orientació i s’ha de donar compte de la resolució que 
es prengui en aquest marc. 

 
El senyor Pere orts Cubillo, regidor d’ERC, argumenta que no pot votar-hi a 
favor, ja que considera que un document d’una complexitat forta i profunda com 
aquest requereix una sessió de treball prèvia per tal d’arribar a l’abast de les 
seves darreres conseqüències. D’altra banda hi ha una possibilitat que l’equip 
de govern, o no ha volgut, o no ha pensat en aprofitar i que el regidor ha 
plantejat reiteradament: pensar en les inversions de l’ajuntament a més llarg 
termini. Suposa que l’equip de govern està convençut que revalidarà en 
aquestes eleccions la seva situació política actual, però aquest document 
serveix a tots els membres del consistori per pactar línies mestres que, si no 
estan consensuades, difícilment es poden plasmar en el pla pressupostari, 
perquè com que hi ha alguns punts als quals es poden aplicar criteris 
interpretatius, a les inversions només es pot aplicar un criteri conservador i de 
gestió prudent i fer constar que no hi haurà inversions. Per aquest motiu, 
malgrat estar convençut que el pressupost s’ha elaborat a consciència, no hi 
votarà a favor.  

Respon el Sr. Alcalde argumentant que aquest punt no es vota, si no que 
només s’exposa per donar-ne compte.  Quant a l’elaboració del pressupost, 
l’equip de govern es basa en les subvencions que puguin sorgir, des dels ens 
supramunicipals. Actualment s’està vivint una època d’incertesa molt clara, en 
la que algunes subvencions que en un principi es tenia previst rebre, canvien 
d’estat o de caràcter d’assignació pressupostària i molts altres aspectes. El 
PUOSC, per exemple, tenia una quadrianualitat molt concreta i actualment s’ha 
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canviat per una anualitat. Es tracta, per tant, d’una previsió, com si es tractés 
d’un pla d’empresa, una estimació feta pel secretari basada en el creixement 
vegetatiu i la voluntat política. 

Seguidament el Sr. Jaume Arcos Vinyals, portaveu de 9SV, demana si la 
inversió de capital especificada en el capítol 6 correspon a un decisió política o 
bé tècnica.  

Respon senyor Secretari argumentant que, si bé es tracta d’una decisió 
política, ja que té a veure amb les inversions que es faran al municipi, s’ha 
aproximat aquestes dades tècnicament en base als pressupostos dels últims 8 
anys, on la quantitat ha estat pels vols de la xifra estipulada en el pla. El fet 
d’haver-hi fet constar 175.000 euros, es deu també a què és el màxim de crèdit 
que la Diputació dóna sense interessos. Reitera que es tracta d’una estimació 
feta a partir del que s’ha observat en els darrers 8 anys. Cal tenir en compte 
que l’any passat ja es va fer aquest exercici i la diferència entre el que es va 
planificar pel 2014 s’acosta molt als pressupostos d’aquest any.  

El Sr. Arcos demana si l’incompliment d’aquest pla pressupostari pot comportar 
alguna penalització.  

Des de Secretaria es respon que el pla pressupostari, tot i representar una 
previsió pels propers anys no obliga a res, mentre garanteixi l’estabilitat 
pressupostària, la qual es comprova sis vegades: amb l’aprovació del 
pressupost ja se n’elabora un informe i, posteriorment, es comprova 
trimestralment i amb la liquidació. Fins ara aquestes comprovacions estan 
fiscalitzant internament si l’ajuntament va bé o va malament.  

Seguidament, el senyor alcalde constata que l’esmentada previsió 
pressupostària es demana per què anteriorment hi havia hagut desviacions 
importants dels pressupostos. D’aquesta manera, el pla pressupostari 
representa una línia de coherència per evitar aquestes desviacions 
considerables. Al mateix temps, si en anys posteriors mentre estigui vigent 
aquest pressupost es proposa fer una inversió que supera de manera elevada 
la quantitat pressupostària prevista, l’alcaldia no ho podria aprovar per garantir 
l’estabilitat.  

El Ple de la Corporació es dóna per assabentat de la resolució transcrita. 
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QUART. PRP2014/431 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALC ALDIA 
NÚMERO 269, DE DATA 31 DE MARÇ DE 2014, PEL QUAL S’ APROVA LA 
INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 

Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA D'HISENDA 
Expedient:  2014/336 59 PRESS  
Contingut: DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 269, 
DE DATA 31 DE MARÇ DE 2014, PEL QUAL S’APROVA LA INCORPORACIÓ 
DE ROMANENTS 
 
 
Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia número 269, de data 31 de març de 
2014, pel qual s’aprova la incorporació de romanents. Es transcriu tot seguit: 
 
DECRET NÚM. 269 
 
Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA D'HISENDA 
Expedient:  2014/336 59 PRESS  
Contingut: MODIFICACIO DE CREDIT 1/2014 INCORPORACIO DE 
ROMANENTS DE CRÈDIT 
 
Atès l’expedient tramitat per a l’aprovació de la modificació de crèdits núm. 
1/2014, amb la modalitat d’incorporació de romanents de crèdits, en el qual 
consta l’informe favorable de l’interventor. 
En l’exercici de les atribucions que em confereixen les bases d’execució del 
vigent pressupost en relació amb l’article 182 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals, i els 
articles 47 a 48 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, 

 

RESOLC 
 

PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/2014, amb la 
modalitat de incorporació de romanents de crèdit, d’acord amb següent detall: 
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Altes en conceptes d’ingressos 
 

Altes en conceptes d’ingressos 
01 76601 01   61.497,96 
01 870 01   197.507,46 
Total      259.005,46 
      

 

 
 

SEGON. Donar compte al Ple de la Corporació de la present resolució en la 
primera sessió ordinària que aquest celebri, de conformitat amb l’establert en 
l’article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
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Sant Vicenç de Montalt, 31 de març de 2014 
 
L’Alcalde,      Davant meu, 
       El Secretari Interventor 
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat de la resolució transcrita. 
 

CINQUÈ. PRP2014/304   DONAR COMPTE DE LA MODIFICACI Ó 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8 REGULADORA PREU PÚBLIC PE R A LA 
PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA PISCINA MUNICIPAL, EL PAV ELLÓ 
POLIESPORTIU “TONI SORS” I A LA ZONA ESPORTIVA.  
 
Pren la paraula el Sr. Robert Subiron i Olmos, regidor de serveis municipals, 
per informar que es tracta d’una modificació que s’ha fet per tal d’implementar 
el servei de lloguer de gandules. Ja que l’ordenança municipal no regulava els 
preus d’aquest servei, s’han regulat uns preus independentment, dividint el 
servei en lloguers de matí i de dia sencer. Els preus seran: per a la gent 
empadronada al municipi, el lloguer d’una gandula al matí costarà un euro, 
mentre que el lloguer de tot el dia costarà 2 euros. Per als no empadronats, el 
preu del lloguer d’una gandula durant el matí serà de 4 euros, mentre que 
llogar-la tot el dia costarà 8 euros. 

El senyor Jordi Castaños Plana, regidor de 9Sv, pregunta si és també 
l’Ajuntament qui regula els preus del lloguer de gandules a la zona de la platja, 
donada la diferència de preus que hi ha.  

Respon el Sr. Subiron informant que, amb el servei de lloguer de gandules a la 
platja es va fer una concessió, únicament fixant el preu màxim que podria 
cobrar cada xiringuito.  

Es transcriu l’acord de la Junta de Govern Local: 
 
“Des de la Regidoria d’Esports es vol portar a terme una actuació per 
dinamitzar la Piscina Municipal. S’hi col·locaran 15 gandules per al seu lloguer 
el primer any. Si la iniciativa té èxit, es plantejarà la seva ampliació. La gestió 
dels cobraments, col·locació i recollida de les gandules la portarà a terme 
l’empresa adjudicatària del servei de vigilància i taquilla de la instal·lació. 
 
Es proposen els següents preus: 
 
Lloguer gandula matí empadronats   1 euros 
Lloguer gandula tot el dia empadronats  2 euros 
Lloguer gandula matí no empadronats   4 euros 
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Lloguer gandula tot el dia no empadronats 8 euros 
 
Per tant, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’article 3 de l’Ordenança 
Fiscal número 8, reguladora del Preu Públic per a la prestació de serveis a la 
piscina municipal, el pavelló poliesportiu “Toni Sors” i a la zona esportiva, en el 
sentit d’afegir-hi el paràgraf següent a l’apartat que fa referència a la Piscina 
Municipal: 
 
c) gandules 
 
Lloguer gandula matí empadronats   1 euros 
Lloguer gandula tot el dia empadronats  2 euros 
Lloguer gandula matí no empadronats   4 euros 
Lloguer gandula tot el dia no empadronats 8 euros 
 
 
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.” 
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat. 
 
 
 
SISÈ. PRP2014/397 PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ AL SIS TEMA 
D’ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DEL CONSORCI CATALÀ PEL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 

El Consorci Català de Desenvolupament Local, per acord de 17 de setembre 
de 2009, va aprovar la modificació dels estatuts per tal de crear un sistema de 
contractació centralitzada, configurant-la com un servei especialitzat de central 
de contractació, per tal de donar servei als ens locals de Catalunya. Amb la 
creació de central de compres es pretén ampliar el servei de subministrament 
als ens locals, especialment pel que fa als municipis més petits, que sovint no 
poden accedir a les condicions dels més grans.  
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Des de l’Associació Catalana de Municipis es tramet aquesta proposta d’acord 
per tal de poder tenir accés a la compra agregada per al subministrament de 
vehicles per al servei públic. 

Es transcriu la proposta: 

ANTECEDENTS 

El Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per acord de data 17 
de setembre de 2009, va aprovar la modificació dels Estatuts per tal de crear 
un sistema de contractació centralitzada configurant- la com un servei 
especialitzat de central de contractació per tal de donar servei als ens locals de 
Catalunya. 

Que amb la creació de la Central de Compres del CCDL es pretén ampliar la 
prestació de serveis i subministraments en interès públic dels ens locals, 
especialment pel que fa als municipis més petits que sovint no poden accedir a 
les prestacions i condicions que s’ofereixen als més grans.  

Així mateix, es vol aconseguir les condicions econòmiques més avantatjoses, 
aportant una millora en les condicions de compra a través de l’aprofitament de 
l’economia d’escala i la oferta d’un ampli catàleg de bens i serveis. 

Aquesta adquisició de bens i serveis a través de la Central de Compres del 
CCDL aporta una simplificació dels tràmits administratius a través de 
l’eliminació dels tràmits de licitació i adjudicació pels ens locals de Catalunya. 

Això no obstant, l’ adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no 
suposa la obligació d’efectuar totes les contractacions o serveis a través de la 
Central de Compres del CCDL, podent optar l’entitat destinatària per utilitzar 
aquest sistema o qualsevol altre establert en la legislació de contractació 
pública.   

 

FONAMENTS DE DRET 

1. Article 205 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (d’ara endavant, 
TRLCSP) que regula l’adhesió a sistemes externs de contractació centralitzada 
de comunitats autònomes o d’entitats locals per part d’altres entitats locals 
mitjançant els corresponents acords. 

2. Article 156 del TRLCSP  pel que fa a la formalització dels contractes 
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels 
corresponents documents contractuals.  
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3.  Articles 46 a 71 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya que regula el funcionament i competències dels Ajuntaments. 

 

Per tot això, i d’acord amb els antecedents i els fonaments de dret assenyalats 
anteriorment, aquest Ajuntament adopta per XXX de tots els seus membres 
presents el següent:  

ACORD 

1.- Autoritzar l’adhesió d’aquest Ajuntament al sistema d’adquisició 
centralitzada del Consorci català pel desenvolupament Local (CCDL), per tal de 
poder efectuar l’adquisició de bens i contractació de serveis a través de la 
Central de Compres del CCDL en les condicions i preus vigents en el contracte 
subscrit pel mateix i amb les empreses adjudicatàries en el moment de 
l’adquisició dels béns o contractes dels serveis.  

2.- Nomenar com a responsable del contracte per part d’aquest Ajuntament als 
efectes d’interlocució amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local el 
senyor Francesc Ortiz Amat, secretari interventor de la Corporació. 

3.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci 
Català pel Desenvolupament Local. 

El Sr. Jaume Arcos Vinyals, portaveu del Grup Municipal de 9SV, reclama que, 
havent emès la corresponent votació per a aprovar l’adhesió de l’ajuntament al 
sistema d’adquisició centralitzada del consorci català de  desenvolupament 
local, les compres que es decideixin realitzar en el futur, corresponents a 
vehicles, materials o serveis per l’ajuntament passin pel ple municipal.  

Respon el senyor alcalde informant que es donarà compte al ple de tot allò que 
marqui la llei, per tant en aquest cas no és necessari, ja que el material i 
vehicles que s’adquireixin es decideixen a criteri dels treballadors. Actualment, 
s’està aprovant l’adhesió a aquest sistema d’adquisició centralitzada, cosa que 
ha d’abaratir la compra al mercat lliure. Sí que es farà un estudi per valorar la 
necessitat de comprar un vehicle a un concessionari X, o bé comprar-lo a 
través de compra mancomunada.  

Seguidament, el Sr. Pere Orts Cubillo, regidor d’Esquerra, constata que, si bé 
l’adhesió suposarà un estalvi considerable, no permetrà triar àmpliament les 
característiques dels vehicles que s’adquireixin. Per aquest motiu, fora bo que 
es debatés al ple la possibilitat d’adquirir els articles necessaris a través del 
servei de compra centralitzada del Consorci Català de desenvolupament local o 
adquirir-los per compte propi amb les característiques que s’ajustin a les 
necessitats dels treballadors.  
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Respon el Sr. Robert Subiron Olmos, regidor de Serveis Municipals, informant 
que, en el cas de les furgonetes i vehicles que es pretén comprar actualment, 
s’ha constatat que les que suggereixen des del consorci s’ajusten a les 
necessitats dels treballadors. Quant al fet de debatre i justificar en un ple els 
motius pels quals s’adquireix un article mitjançant la compra centralitzada i no 
per compte propi, el Sr. Subiron suggereix fer-ho en un espai alternatiu.  

A continuació, la Sra. Glòria Aymerich Gázquez, regidora del Partit Popular, 
suggereix que s’informi dels criteris utilitzats per adquirir els articles mitjançant 
la compra centralitzada a la comissió informativa prèvia al ple municipal.  

Respon el Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, alcalde Municipal, confirmant 
l’opció esmentada prèviament pel Sr. Subiron, consistent a cercar un espai 
alternatiu per debatre aquest assumpte.  

Finalment, s’aprova, per unanimitat, aprovar la proposta d’acord anteriorment 
transcrita, en tots els seus extrems. 

 
 
SETÈ. PRP2014/396 APROVACIÓ PER A LA PRÒRROGA DE LA  
CONTRACTACIÓ SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS DE 
L’AJUNTAMENT AMB EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME. 

Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES 
Expedient:  2014/383 28 GENSVM  
Contingut: APROVACIÓ PER A LA PRÒRROGA DE LA CONTRACTACIÓ 
SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS DE L’AJUNTAMENT AMB EL 
CONSELL COMARCAL DEL MARESME 
 
Pren la paraula el senyor Javier Sandoval Carrillo, regidor de Noves 
Tecnologies, per exposar l’assumpte. 
 
Els estalvis anuals que ha suposat la compra agregada dels serveis de 
telecomunicacions, que juntament amb actuacions pròpies com l’eliminació de 
línies d’ADSL, ha comportat rebaixar molt la despesa per aquest concepte. 
Explica que es tracta de la darrera pròrroga del conveni, perquè s’està 
treballant en un nou projecte de xarxa comarcal de banda ampla, que farà 
canviar els termes i condicions. 
 
El Consell Comarcal ha tramès la següent proposta d’acord, que cal adoptar 
pel Ple de la Corporació: 
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MODEL INFORME PROPOSTA D’APROVACIÓ PER A LA PRÒRROG A DE 
LA CONTRACTACIÓ SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS DE 
L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT 
 
Antecedents de fet 
 
En data 24 de febrer de 2011 es va signar el conveni d’encomana de gestió 
entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per la 
contractació agregada dels serveis de telecomunicacions (Lot 1: Telefonia fixa, 
Lot 2: Telefonia mòbil, Lot 3: Dades), essent que la voluntat municipal és la de 
continuar adherit a aquest servei agregat.  
 
El contracte de serveis de telecomunicacions per la prestació dels serveis de 
comunicacions (Veu, mòbil i dades) de forma agregada als municipis del 
Maresme i els seus organismes autònoms interessats, es va signar en data 1 
de juliol de 2011 entre el Consell Comarcal del Maresme i les empreses 
adjudicatàries següents: 
 

• Lot 1: Serveis de comunicacions de veu en ubicació permanent: 
Telefónica de España. SAU, amb CIF A-82018474 

• Lot 2: Serveis de comunicació mòbil de veu i dades: Vodafone España, 
SA amb CIF A-80907397 

• Lot 3: Serveis de comunicació de dades i accés a internet: Telefònica de 
España SAU, amb CIF A-82018474 

 
En data 2 d’abril de 2014, el Consell Comarcal del Maresme comunica a 
l’Ajuntament que té previst prorrogar per un any més els contractes de la 
compra agregada del “Servei de telecomunicacions” subscrits en data 
1/07/2011 amb les empreses Telefònica España SAU i Vodafone España SAU, 
atès que la primera pròrroga del contracte finalitza el proper dia 30 de juny de 
2014. Per tant el període de la segona i última pròrroga serà des del dia 1 de 
juliol de 2014 fins el dia 30 de juny de 2015.  
 
És necessari per tant que l’Ajuntament adopti el compromís de continuïtat al 
contracte de telecomunicacions gestionat pel Consell Comarcal del Maresme 
per un any més (1/07/2014 a 30/06/2015), i aprovi la despesa corresponent. Tot 
abans del dia 9 de maig termini màxim que ha marcat  el Consell Comarcal 
del Maresme.  
 
Fonaments de dret 
 
La clàusula quarta del Plec econòmic–administratiu, preveu que el termini 
d’execució del contracte de telecomunicacions es fins a 30 de juny de 2013, 
amb la possibilitat de prorrogar pel termini màxim de dos anys, per mutu acord 
de les parts manifest de forma expressa abans de la finalització del contracte, 
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sense que la durada del contracte amb les seves pròrrogues, pugui superar els 
quatre anys d’acord amb l’article 279 de LCSP, i amb la possibilitat d’efectuar 
pròrrogues en períodes d’un mes fins arribar als dos anys o per períodes 
anuals. 
 
Proposta 
 
PRIMER-. Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt de 
continuar formant part del contracte de la compra agregada del “Servei de 
telecomunicacions” subscrits en data 1 de juliol de 2011 entre el Consell 
Comarcal del Maresme i les empreses Telefònica España SAU i Vodafone 
España SAU, i per tant accedir a la segona i última pròrroga que el Consell 
Comarcal aprovi, concretament de 1 de juliol del 2014 al 30 de juny de 2015.  
 
SEGON.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 10.500 EUROS, IVA 
inclòs, a càrrec de l’aplicació pressupostària 2014/01/920/222.00 Quotes servei 
telefònic,  del pressupost vigent a favor de l’empresa Telefónica de España, 
SAU amb CIF A-82018474, en concepte d’anualitat 2014, des de 1 de juliol de 
2014 a 31 de desembre de 2014, (en el cas d’estar adherit als lots 1 i 3) 
 
TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 4.500 EUROS, IVA 
inclòs, a càrrec de l’aplicació pressupostària 2014/01/920/222.00 Quotes servei 
telefònic,  del pressupost vigent, a favor de l’empresa Vodafone España,SAU 
amb CIF A-80907397,en concepte d’anualitat 2014, des de 1 de juliol de 2014 a 
31 de desembre de 2014, (en el cas d’estar adherit als lots 2) 
 
QUART.- PRENDRE el compromís d’autoritzar i disposar la despesa per 
l’exercici 2015, per aquests conceptes i fins el 30 de juny de 2015, quan el 
pressupost municipal estigui aprovat. 
 
CINQUÈ-. COMUNICAR aquest acord al Consell Comarcal del Maresme. 
 
No obstant, l’òrgan competent amb superior criteri decidirà allò que cregui 
escaient. 
 
El senyor Jaume Arcos Vinyals, portaveu de 9SV,  demana quins mecanismes 
de control es tenen per comprovar que el que cobren les companyies de 
telecomunicacions contractades, si es correspon al que realment s’ha consumit 
i no hi ha un desajustament important com ha passat en d’altres municipis.  
 
Respon el senyor alcalde informant que aquest control es duu a terme des del 
Consell Comarcal. En cas que hi hagi algun desfasament en els cobraments, 
com certament hi va haver anteriorment en alguns ajuntaments, s’ha acabat 
rectificant.   
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Seguidament la Sra. Glòria Aymerich, regidora del PP, pregunta amb quins 
criteris es factura el consum de telecomunicacions municipals. La pregunta 
queda per respondre en el proper ple. 
 
Finalment, s’acorda, per unanimitat, aprovar la proposta presentada en tots 
els seus extrems. 
 
 
VUITÈ. PRP2014/404 VALORACIÓ TOTAL EXPROPIACIÓ VORE RA 
TORRENT DEL GORG 

Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA D'URBANISME 
Expedient:  2014/396 38 GENSVM  
Contingut: VALORACIO TOTAL EXPROPIACIO VORERA TORRENT DEL 
GORG 
 
El senyor Enric Miralles Torres, regidor d’Urbanisme, exposa l’assumpte. 
 
L’expedient ve motivat per la necessitat de dotar de continuïtat la vorera de la 
Riera del Gorg en sentit dret descendent, fins ara interrompuda. Afecta a tres 
finques.  
 
Al respecte, el TAG de l’Àrea d’Urbanisme han emès els següents informes: 
 
Quant al procediment: 
 

L’objecte d’aquest informe el constitueix la necessitat de disposició 
de la propietat de part de les finques 23, 25 i 27 del carrer de Baix en 
el seu llindar amb la Riera del Gorg per poder executar el projecte 
d’urbanització del tram restant de la vorera de la Riera del Gorg de 
Sant Vicenç de Montalt redactat per l’Aparellador Municipal. 
 
Sense obviar la via negociadora, l’administració té competències per 
tramitar el corresponent expedient d’expropiació per adquirir la 
propietat d’aquells sòls necessaris per a l’execució de sistemes 
urbanístics afectes a l’interès públic. 
 
L’expropiació per raons urbanístiques ve determinada pels articles 
34.8 i 109 a 113 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, pels articles 208 a 218 
del Reglament de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret. 305/2006, 
de 18 de juliol i per la legislació en matèria d’Expropiació Forçosa. 
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L’article 34.8 de la LUC estableix el següent: 
 
34.8. Els terrenys reservats per a sistemes urbanístics públics que 
no siguin compresos en un àmbit d'actuació urbanística sotmès al 
sistema de reparcel·lació es poden adquirir mitjançant l'actuació 
expropiatòria que correspongui. 
 
L’article 109 de la LUC, en els apartats 1, 3 i 6, estableix el següent: 
 
1. L'aprovació d'un pla urbanístic, d'un polígon, d'un projecte 
d'urbanització o d'un projecte de delimitació de sòl per al patrimoni 
públic, d'acord amb l'article 161, implica la declaració d'utilitat pública 
de les obres i la necessitat d'ocupació dels terrenys i els edificis 
afectats, als fins d'expropiació o d'imposició de servituds, o bé 
d'ocupació temporal dels terrenys. L'expropiació ha d'abastar totes 
les superfícies i les instal·lacions necessàries per a garantir el ple 
valor, el rendiment i la funcionalitat dels béns que en són objecte. 
 
3. Els terrenys de qualsevol classe que s'expropiïn per raons 
urbanístiques han d'ésser destinats a les finalitats determinades pel 
planejament urbanístic, i hauran d'ésser revertits en els supòsits que 
estableixi la legislació aplicable. 
 
6. Les expropiacions dutes a terme per raons urbanístiques s'han 
d'inscriure en el Registre de la Propietat, en els termes que estableix 
la legislació hipotecària. 
 
L’article 110 de la LUC, en el seu apartat 110.1 b) estableix el 
següent: 
 
1. L'expropiació forçosa per raons urbanístiques es pot aplicar en els 
supòsits següents:  
 
b) Per a l'execució dels sistemes urbanístics de caràcter públic, 
d'acord amb el que estableixen els articles 34.8 i 113. 
 
Els anteriors preceptes legals estan desenvolupats pel Reglament de 
la Llei, RLUC i, quant a tramitació, de l’expropiació, ens hem 
d’atendre a la normativa sobre Expropiació Forçosa (art. 210 del 
RLUC). 
 
D’acord amb el punt 1 de l’article 109 que ha estat transcrit, la utilitat 
pública de l’expropiació està continguda en el POUM aprovat 
definitivament per la CTUB en data 12 de maig de 2011. 
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El procediment a seguir és el següent: 
 
1r.- Aprovació del projecte d’urbanització redactat per 
l’Aparellador Municipal. 
 
2n.- Formulació de relació de béns i drets afectats per l’actuació 
expropiatòria amb identificació de la causa de l’expropiació i 
l’instrument que dóna lloc a l’actuació. 
 
3r.- Formulada la relació de béns i drets afectats, s’ha de 
sotmetre a informació pública i audiència dels interessats. 
 
4t.- Aprovació de la relació de béns i drets un cop resoltes les 
al·legacions que hagin pogut presentar-se. 
 
5è.- Fixació del preu just d’expropiació amb possibilitat de 
convenis i de mutu acord. 
 
6è.- Notificació als propietaris perquè, en el termini de 20 dies 
presentin full d’apreuament i les al·legacions que considerin 
escaients. 
 
7è.- L’administració haurà d’acceptar o rebutjar les propostes 
presentades pels propietaris en el termini de 20 dies. En cas de 
rebuig, l’administració redactarà full d’apreuament i el notificarà al 
propietari que l’haurà d’acceptar o rebutjar en el termini de 10 dies. 
 
8è.- En cas de rebuig, l’administració trametrà l’expedient 
expropiatori al Jurat Nacional d’Expropiació de Catalunya per a la 
determinació del preu just. 
 
9è.- Un cop determinat el preu just, es procedirà al pagament o 
consignació i es podrà ocupar la finca expropiada sens perjudici dels 
recursos que, al respecte, puguin interposar tant l’administració com 
els propietaris. 

 
Quant a la valoració i definició de finques: 
 

Les finques objecte d’aquest informe són ubicades en el Pla Especial 
del Nucli Històric de Sant Vicenç de Montalt i la part a expropiar té la 
qualificació urbanística de VIALITAT PÚBLICA. 
 
Per l’Arquitecte Arnau Lleonart i Gasull i l’Enginyer Tècnic Agrícola 
Antoni Roca i Casanovas s’ha practicat valoració dels béns objecte 
d’expropiació amb el següent detall: 
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La total superfície a expropiar és de 39,42 mts2., i cal aplicar un preu 
unitari de 339,20 €/mts2. 
 
Cal la indemnització d’un arbre catalogat; una robinia pseudoacacia 
amb un valor de 1.004,94€, un tancament i reixa metàl·lica amb un 
valor de 582,46€, un mur de tancament de parcel·la amb un valor de 
85,63€ i una caseta prefabricada amb un valor de 289,04€ 
 
Les anteriors valoracions es distribueixen de la següent manera: 
 
Finca cadastral 9333202DG5093S0001PW; carrer de Baix, 23 
13,11 mts2 a un preu unitari de 339,20€/mts2., dóna un preu 
d’expropiació de 4.446,12€. 
 
A aquesta finca cal també indemnitzar els següents elements: 
 
Muret de tancament i reixa metàl·lica; 582,46€ 
Mur tancament parcel·la; 85,63€ 
Caseta prefabricada; 289,04€ 
Arbre ornamental protegit; 1004,94€ 
 
Aquesta finca, per tots els conceptes, té un valor d’expropiació de 
6.408,19€ (SIS MIL QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB DINOU 
CÈNTIMS). 
 
Finca cadastral 9333203DG5093S0001LW: 9,70 mts2; Carrer de 
Baix, 25 
9,70 mts2 a un preu unitari de 339,20€/mts2., dóna un preu total 
d’expropiació de 3.290,24€, (TRES MIL DOS-CENTS NORANTA 
EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS). 
 
Finca cadastral 9333204DG5093S0001TW; carrer de Baix, 27 
16.61 mts2 a un preu unitari de 339,20€/mts2., dóna un preu total 
d’expropiació de 5.634,11€, (CINC MIL SIS-CENTS TRENTA-
QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS). 
 
L’Aparellador Municipal ha redactat el projecte d’urbanització 
comprensiu de la construcció mínima necessària per garantir el 
sosteniment de les terres de les propietats, amb un pressupost 
d’execució per contracte de 17.401,09€€ (DISSET MIL QUATRE-
CENTS UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS. 
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Per tant, procedeix l’aprovació del projecte d’urbanització; de la 
relació de béns i drets afectats i del preu just per notificar-ho 
directament als propietaris afectats. 

 
La Comissió ha d’informar i proposar al Ple de la Corporació, si escau, el 
següent: 
 

1r.- Aprovar el projecte d’urbanització redactat per l’Aparellador 
Municipal. 
 
2n.- Aprovar la relació de béns i drets afectats per l’actuació 
expropiatòria amb identificació de la causa de l’expropiació i 
l’instrument que dóna lloc a l’actuació. 
 
3r.- Aprovar la relació de béns i drets afectats, s’ha de sotmetre 
a informació pública i audiència dels interessats. 

 
La Comissió Informativa d’Urbanisme va emetre dictamen favorable i va  
recomanar al Ple de la corporació l’adopció dels acords que han estat 
transcrits, tot seguint la tramitació detallada als informes. 
 
El senyor Antoni José Casas, regidor de 9SV, pregunta si tots els veïns afectats 
hi estan d’acord.  
 
Respon el Sr. Miralles informant que dos dels veïns sí que han manifestat la 
seva aprovació verbalment, mentre que el tercer no s’ha manifestat. No 
obstant, s’ha notificat a tots. 
 
Seguidament el senyor Pere Orts Cubillo, regidor d’Esquerra, manifesta que 
prefereix abstenir-se, ja que no ha vist el projecte d’urbanització.  
 
Se li respon que era el projecte que va passar per Comissió Informativa 
d’Urbanisme. 
 
La senyora Glòria Aymerich Gázquez, regidora del PP, pregunta què passarà 
amb l’arbre catalogat. 
 
El senyor alcalde manifesta que s’intentarà salvar, però es prioritza la vorera en 
si. 
 
Finalment, s’acorda, per majoria absoluta, amb el vot a favor de CiU (6) , 
PSC (1), 9SV (4) i PP (1) i l’abstenció d’ERC (1) , l’adopció dels acords 
següents: 
 
Primer. Aprovar el projecte d’urbanització redactat per l’Aparellador Municipal. 
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Segon. Aprovar la relació de béns i drets afectats per l’actuació expropiatòria 
amb identificació de la causa de l’expropiació i l’instrument que dóna lloc a 
l’actuació. 
 
Tercer. Aprovar la relació de béns i drets afectats, s’ha de sotmetre a 
informació pública i audiència dels interessats. 
 
 
 
NOVÈ. PRECS I PREGUNTES. 

- El passat ple, el Sr. Pere Orts Cubillo, regidor d’Esquerra Republicana, 
demanava quin havia estat el cost total dels horts urbans i en quin estat 
d’ocupació es troben.  

Respon el Sr. Robert Subiron Olmos, regidor de Serveis Municipals, informant 
que en un principi es van crear 23 horts urbans, els quals ja estan adjudicats. 
L’any passat, per una major ocupació es va obrir el reglament a les persones 
que no complien el requisit d’estar jubilats, amb la qual cosa es van rebre 8 
sol·licituds més i aquest any se n’han rebut 15 més. D’aquestes 39 sol·licituds, 
23 ja estan adjudicades, 8 estan pendents d’aprovació, hi ha hagut 5 renúncies 
dels primers horts que es van sol·licitar, als quals els demandants han desistit 
per diversos motius, hi ha 2 renúncies més d’usuaris que van desistir abans de 
rebre l’adjudicació i també hi ha una sol·licitud d’una persona no empadronada 
al municipi. Per tant, resumint, són 23 persones adjudicades i 8 persones que 
estan de reserva per un cas de renúncia d’algun dels actuals adjudicataris. 
Quant al cost dels horts urbans, des del 2010 fins al 2014 hi ha hagut un cost 
aproximat de 23.958 euros. S’ha comptabilitzat l’aportació de terres que es va 
aconseguir l’anterior legislatura, el servei de manteniment realitzat per la 
brigada per a l’adequació del terreny i la instal·lació del dipòsit que es va 
finançar amb una subvenció.  

Seguidament el Sr. Orts demana si els 8 usuaris que queden pendents per 
adjudicar un hort no són jubilats. Respon el Sr. Subiron informant que, tant 
entre els 23 adjudicataris actuals com entre els 8 pendents hi ha gent jubilada i 
gent que no.  

- Des del grup municipal 9SV, es demana al regidor de Benestar social la 
informació sobre quin és el perfil de nois i noies que assistiran al programa 
d’equinoteràpia. 
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Respon el Sr. Javier Sandoval Carrillo, regidor de Benestar Social, informant 
que es tracta de nois i noies entre 12 i 15 anys que estiguin vivint en situació de 
risc d’exclusió social, és a dir: joves amb dificultats familiars i/o socials, amb 
problemes d’afectivitat, d’autoestima o amb comportaments de risc. Es pretén 
treballar molt la part emocional, etc. Quant a la pregunta sobre qui estableix els 
criteris d’admissió en la participació a l’equinoteràpia, es tracta d’un projecte 
elaborat conjuntament per la psicòloga municipal, l’educadora social i les 
ajudes dels centres educatius.  Els centres educatius col·laboren facilitant una 
sèrie d’indicatius que ajuden a detectar quins joves necessiten més aquest 
tipus de suport. Quant a la despesa que ha d’assumir l’ajuntament, es va 
demanar una subvenció al catàleg de la Diputació de Barcelona. Es van 
demanar 1.300 euros per als quals no es preveu que hi hagi problema. D’altra 
banda, per cobrir la diferència del cost restant, es té pensat demanar una altra 
subvenció de serveis socials. S’ha impulsat el projecte d’equinoteràpia degut a 
l’escassa predisposició d’aquest col·lectiu per apropar-se a un psicòleg o 
assistent social. D’aquesta manera, amb l’equinoteràpia es pretén crear un 
escenari diferent on els joves puguin treballar, amb l’ajuda d’un Professional, 
els aspectes en que mostrin més carències. Pel que fa a les demandes 
rebudes fins a dia d’avui, no hi ha hagut demandes. Es tracta d’una prova pilot, 
per a la qual s’ha comptat amb l’anàlisi de la psicòloga, començant a treballar 
en el projecte amb els casos que s’ha seleccionat en base a aquest anàlisi. 
Casos totalment controlats per la psicòloga. Es tracta d’una teràpia aconsellada 
per Benestar Social, la psicòloga i els centres educatius de la vila. L’objectiu 
d’aquesta teràpia és, bàsicament, social: treballar l’educació i els valors amb 
els participants, facilitar la seva interacció social amb l’entorn, facilitar-ne la 
integració laboral. 

La Sra. Maria Villalta Morro, regidora de 9SV, demana conèixer a fons el 
projecte ja que considera que es tracta d’un treball poc habitual a l’hora de 
treballar amb persones en situació de risc social i laboral. També demana quins 
treballs previs s’han fet amb aquest col·lectiu per finalment adoptar aquesta 
mesura. Suggereix també si s’ha explorat altres teràpies més properes, com 
ara el treball amb gossos o dofins, que es podria fer amb un conveni amb una 
associació protectora d’animals. 

El senyor Sandoval respon que es tracta de nois i noies amb els quals ja s’està 
treballant i es vol intentar una teràpia diferent, i es fa fora d’horari escolar.   
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El Sr. Jordi Castaños Plana, regidor del Grup Municipal de 9SV, demana si el 
treball d’equinoteràpia amb joves s’està fent amb un grup tancat de participants 
o es pretén obrir la participació a tots aquells alumnes del municipi en els quals 
es detecti una conducta o una situació similar a l’exposada anteriorment pel Sr. 
Sandoval. Més concretament, demana si tots els alumnes que hi van 
procedeixen de l’Institut Esteve Albert o, en cas que hi hagi un jove santvicentí 
que assisteixi a l’institut d’un poble veí també hi podria participar. Respon el Sr. 
Javier Sandoval Carrillo confirmant que tots els joves que hi participen 
assisteixen a l’institut Esteve Albert, i que són sis. 

El senyor Arcos pregunta si tots els usuaris que han accedit a aquesta teràpia 
són usuaris també dels serveis socials. En rebre resposta afirmativa, demana si 
tots són alumnes amb dificultats econòmiques. Respon el Sr. Javier Sandoval 
Carrillo, informant que hi ha diversos casos i motius pels quals un jove és 
usuari dels serveis socials, ja sigui per dificultats econòmiques, problemes de 
conducta, necessitat d’un terapeuta etc.  

El senyor Arcos recorda que en d’altres reunions es va acordar que els 
projectes de treball amb joves en situació de risc i, més concretament, les 
despeses que puguin generar, havien d’estar compartides per l’ajuntament, 
associacions que ho vulguin finançar i, sobretot, l’entorn familiar, ja que si 
l’entorn familiar de l’alumne no s’implica considera que el treball no és prou 
valorat. Per això pregunta si s’ha fet algun filtre per donar un avantatge a la 
gent que no té poder adquisitiu elevat respecte els que sí que s’ho poden 
permetre.  

El senyor Sandoval respon que aquest projecte ja estava treballat quan va 
arribar i el que ha fet es continuar-lo. 

EL sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu a l’oposició de 9SV, fent referència al 
comentari que ha fet anteriorment la Sra. Maria Villalta i Morro, facilita un 
projecte de teràpia amb gossos i altres animals que ofereix la Fundació Daina, 
el qual considera que s’hauria de tenir en compte igual que el de l’equinoteràpia 
que ha posat en marxa l’equip de govern. Es tracta d’un projecte que 
l’Ajuntament de Mataró ja ha posat en pràctica, amb un preu prou interessant i 
una durada més llarga que no pas el projecte d’equinoteràpia.  

- El Sr. Pere Orts Cubillo, regidor d’Esquerra, intervé a conseqüència de l’últim 
escrit del senyor Alcalde, publicat a la revista InfoMontalt. En un primer moment 
la seva intenció era posar de manifest la naturalesa tendenciosa i els fins 
partidistes que s’utilitza en l’escrit publicat pel Sr. Alcalde, on es diu: ”en relació 
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a la denúncia per un presumpte delicte urbanístic que es remunta a la 
legislatura 2004-2007, quan el tripartit estava al govern”. Posteriorment, 
analitzant l’afirmació, la conclusió que se’n desprèn és molt greu: que amb 
aquesta frase, ja que el senyor alcalde sempre s’ha fet responsable del que es 
publica a l’Infomontalt, s’entén que el que es publica és sempre amb el seu vist-
i-plau, ha comès un delicte que al codi penal Español, en el seu subtítol onzè, 
delictes contra l’honor, tipifica d’injúria i de calumnia i està castigat amb la 
presó. És sabut que una afirmació de tal magnitud ha de ser deguda i 
sòlidament fonamentada. Per tant, procedeix a argumentar-la: 

A l’article 205 del codi penal, es fa referència a la calúmnia: “calúmnia és la 
imputació d’un delicte, feta amb coneixement de la seva falsedat o temerari 
menyspreu per la veritat”. El que exposa el regidor és que l’afirmació que 
consta en el butlletí informatiu InfoMontalt, s’ha fet amb el ple coneixement de 
que no és certa. En primer lloc, convé recordar que, qui governava durant la 
legislatura 1999-2003 amb majoria absoluta, era CiU. A partir de la legislatura 
2003-2007, és quan entra el tripartit i en aquest cas, la petició que fa la fiscalia 
fa un favor a tots els membres del consistori perquè ens permet accedir a tota 
la informació que fa referència a aquest fet. Es tracta d’un document llarg i 
feixuc, ja que va recopilant tots els documents necessaris sobre i, abans de 
passar a exposar-lo, el regidor pretén fer un petit esquema: 

 Quan es vol vendre un bé municipal, s’han de seguir tot un seguit de normes 
que estan marcades. En primer lloc s’ha de definir el bé. En segon lloc s’ha de 
demanar un informe d’intervenció i secretaria que certifiqui que aquest bé es 
pot vendre. En tercer lloc, per vendre o alienar un bé cal definir quines són les 
normes que regiran la venda, que seria el que es coneix com a “plec de 
clàusules” que marca el concurs. Fet això i tenint en compte que s’ha fet públic 
el fet que propietat es ven, cal constituir la mesa que decidirà a qui s’adjudica. 
A partir d’aquí es reben les propostes, la mesa adjudica la propietat i es torna a 
fer publicitat, per si algú no està d’acord amb la decisió, pugui impugnar-la. Si 
abans del termini establert a les clàusules no s’ha impugnat, la venda s’ha 
efectuat satisfactòriament. Havent aclarit el procés legal, el regidor passa a 
detallar com s’han anat acomplint les diferents fases en el procés que ens 
ocupa: 

El 2001 s’aporta el primer document que fa referència al Pla Parcial del Padró. 
El primer document fa referència a la qualificació urbanística de les parcel·les 
en qüestió i en cap moment es parla d’habitatges protegits, ni de protecció 
oficial, si no de vivenda lliure i, més concretament, de luxe. Al setembre de 
2002, es demana a un agent immobiliari una valoració de la parcel·la, cosa que 
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ha sorprès molt al regidor. Tres mesos després, al gener del 2003, l’alcalde 
requereix, mitjançant decret, que el secretari faci un informe per saber si les 
parcel·les es poden vendre. El consegüent informe elaborat pel secretari 
interventor, conclou que, efectivament, les parcel·les es poden vendre. 
Posteriorment es publica al BOPB la decisió de vendre les parcel·les, les quals 
surten a concurs. Arriben 3 ofertes de 3 aspirants a comprar-les. Es reuneix la 
mesa, de la qual el Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, actual Alcalde 
Municipal, era suplent,  per avaluar les ofertes i prendre una decisió sobre a qui 
s’adjudiquen les parcel·les. l’abril de 2003 es publica la decisió d’adjudicar la 
venda i cap dels interessats no la impugna, per tant es considera realitzada. 
Posteriorment, al maig del mateix 2003 hi hagué un canvi de govern degut a les 
eleccions municipals, amb la qual cosa el tripartit que governà fins al 2007 es 
trobà amb que hagué d’anar a notari degut a aquesta venda. En aquest punt, el 
regidor destaca que, per tant, l’actual alcalde era coneixedor del procés que es 
va seguir per formalitzar la venda i, no obstant això, en el butlletí informatiu 
InfoMontalt atribueix aquest delicte urbanístic a la legislatura del tripartit, 
havent-se produït durant la legislatura quan governava CiU en solitari. Per tant, 
aquest delicte es produí a l’hora de prendre la decisió d’adjudicar, no pas 
després. Per tant, en els documents corresponents, tant en els existents a 
l’ajuntament com els que fiscalia ha posat a disposició, no hi ha cap irregularitat 
o bé, si hi és, com es pretén indicar en l’escrit del butlletí informatiu, es va 
produir durant la legislatura 1999-2003, amb CiU com a governant en solitari. Si 
en el moment de decidir l’adjudicació es tenia coneixement d’una irregularitat, 
l’obligació del membre de la mesa que la conegués era denunciar-ho. En cas 
contrari, s’hauria incorregut en un delicte de prevaricació.  

D’altra banda, havent definit el que es pot considerar com a calúmnia, també 
cal tenir en compte el que el codi penal exposa com a injúria, és a dir: “l’acció o 
expressió que lesioni la dignitat d’una altra persona, menyscabant la seva fama 
o atemptant contra la seva pròpia estimació.” Evidentment quan hom diu a algú 
que ha comès un delicte, s’està cometent una injúria, més encara quan la 
persona que ho afirma és coneixedor del fet que està faltant a la veritat. Per 
tant, el regidor demana saber en què  es basa el senyor alcalde quan afirma en 
el seu escrit publicat al butlletí InfoMontalt, que el delicte urbanístic s’havia 
comès durant la legislatura governada pel tripartit. Cal tenir present que el Sr. 
Martínez no pot al·legar desconeixement de cap tipus, ja que formava part de la 
mesa que va formular l’adjudicació. D’altra banda, l’article 211 contempla el fet 
que aquest delicte s’ha comès mitjançant publicitat escrita, mentre que el 
següent, el 212, converteix en responsable del delicte també al propietari del 
butlletí on s’ha publicat l’escrit, en aquest cas l’ajuntament. A més, l’article 216 
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estableix que quan es comet un delicte contra un funcionari o autoritat, s’ha 
d’actuar d’ofici. Per tant, el regidor demana que, en cas que l’ajuntament 
prengui part per defensar la seva honorabilitat, es defensi també la seva, al 
mateix temps que, en el proper butlletí informatiu, es rectifiqui per esmenar els 
delictes d’injúria i calumnia que s’han comès.  

Respon el senyor Alcalde argumentant que el principal problema que hi ha en 
aquestes parcel·les i que actualment genera més preocupació és la seva 
ocupació. La irregularitat en qüestió ha aparegut perquè un dels ocupants ha 
presentat una denúncia a fiscalia, al·legant aquest delicte urbanístic en qüestió, 
denúncia que s’espera que quedi arxivada de totes totes, ja que no hi ha cap 
delicte urbanístic. El butlletí informatiu InfoMontalt parla “en relació a la 
denúncia presentada per un presumpte delicte urbanístic que es remunta a la 
legislatura 2003-2007, quan el tripartit estava al govern municipal”, és a dir: es 
fa referència al contingut de la denúncia, sense que això impliqui que l’autor o 
l’ajuntament acusin, a través del butlletí informatiu al tripartit. De tota manera el 
Sr. Martínez es compromet a estudiar la petició del Sr. Orts de treure una 
rectificació en el proper butlletí.  

Al seu torn, senyor Javier Sandoval Carrillo, regidor del PSC, sol·licita també la 
rectificació esmentada anteriorment pel senyor Orts, així com també que es 
tingui més cura a partir d’aquest moment del que es publica a la premsa i als 
mitjans de comunicació.  

A continuació, i fent esment del comentari fet pel Sr. Sandoval sobre la 
publicació de comentaris i articles als mitjans de regidora del PP, informa que, 
si en el passat ple es va fer constar que havia aparegut un article seu al diari “la 
Vanguardia”, aquest fet es deu a que la regidora va publicar l’esmentat article a 
la seva pàgina web personal, la pàgina del Partit Popular de Barcelona també 
el van publicar i, d’allà se’n va extreure un resum que va anar publicat a “la 
Vanguardia”. És per aquest motiu que la regidora no ha aprovat l’acta del ple 
anterior, ja que no s’hi ha pogut incloure aquesta modificació.  

- El senyor Antoni José Casas, regidor de 9SV, pregunta si els dos passatges 
que hi ha al costat del mercat municipal, concretament el que correspon a 
l’entrada (zona d’aparcament) i el que hi ha a la zona de les pistes de pàdel, 
formen part de la concessió a Sorli Discau.  

Respon el senyor Secretari informant que, efectivament, forma part de la 
concessió a l’empresa Sorli Discau. 
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En aquest sentit, el Sr. José fa constar que el sistema d’enllumenat dels dos 
passatges s’encén exactament al mateix moment que l’enllumenat públic, per 
tant, demana que es revisi si estan connectats a la xarxa d’enllumenat públic 
enlloc del que pertany a l’empresa.  

Respon el Sr. Robert Subiron, regidor de Serveis Municipals, informant que els 
responsables del servei de manteniment havien estat fent proves però que, 
efectivament, l’enllumenat d’aquella zona no hauria d’estar connectat a la xarxa 
d’enllumenat públic, ho comprovarà 

- El Sr. Antoni José Casas, regidor de 9SV, vol saber en quin estat es troben 
les gestions per acabar l’obertura del carrer del Drac amb el carrer del Rocà. 

Respon el Sr. Enric Miralles Torres, regidor d’Urbanisme, informant que 
actualment està aturat. 

- El senyor José sol·licita si l’ajuntament ha iniciat algunes negociacions per 
que passi a ser públic el parc que hi ha a la zona de Montaltparc II, on hi ha 
situat el cartell de zona residencial, ja que l’esmentat parc es troba en mal estat 
de conservació i abandonament.  

-Respon el senyor Subiron indicant que, per ara, no hi ha cap tipus de 
negociació ni gestió en curs en aquest aspecte. El senyor Antoni José sol·licita 
que, en cas de ser una zona privada, es verifiqui si hauria d’estar tancat i, si 
procedeix, es requereixi perquè s’arregli el parc i es tanqui. Respon el Sr. 
Subiron informant que es verificarà i, si cal, es procedirà a tramitar el 
requeriment corresponent.  

- El Sr. Antoni José Casas, regidor de 9SV, fa un prec,  que s’extremi el control 
de velocitat a les zones de l’avinguda Montaltnou, el casc antic i l’escola Sant 
Jordi i Escola Bressol  ja que els vehicles hi circulen a una velocitat molt 
superior a la que hauria d’estar permesa, així com també en la zona de 
Montalparc. 

Respon el Sr. Amadeu Clofent Rosique, regidor de Mobilitat, informant que ja 
s’estan fent controls de velocitat per aquest motiu. 

- El senyor Antoni José planteja que es consideri la necessitat d’invertir en la 
il·luminació dels passos de zebra, especialment el que hi ha a l’avinguda 
Montaltnou, ja que a la nit queda molt fosca i els vehicles hi circulen a molta 
velocitat. 
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- El Sr. Antoni José  Casas, regidor de 9SV, proposa que, degut al volum de 
feina que actualment ocupa a la brigada municipal i ja que hi ha molts punts del 
municipi on s’ha de realitzar un manteniment periòdic, seria interessant que es 
reconsideri la possibilitat de contractar més personal per la brigada o, si més 
no, contractar algun jardiner autònom de Sant Vicenç que hi pugui col·laborar 
per tenir el municipi net i en condicions, per fer feines concretes, sobretot a 
l’època de poda i sembra. 

- El senyor Antoni José fa entrega al senyor alcalde d’un sobre que conté un 
cartell que ha localitzat a la zona del “pont del ranxo”, al casc antic del municipi, 
on hi figura un prec dels vilatans de l’esmentada zona i literalment diu: 

“Sr. Alcalde: 

- On tenim els xiprers? 

- I la Policia de proximitat? 

- Qui controla els incívics que no recullen les caques de les mascotes? 

I... més coses que manquen al Casc Antic.” 

 

- El Sr. Jordi Castaños Plana, regidor de 9SV, demana quin procés se segueix 
a l’hora de publicar els articles al butlletí informatiu InfoMontalt. La pregunta 
queda per respondre en el proper ple. 

 
 
 
 
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 

 

 


