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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  24 DE 
JULIOL DE 2014  
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2014/9 
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 24 de juliol de 2014 
Horari: de 20:01 a 21:31 hores 
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Sant Vicenç de Montalt. 
 
 
Assistents  

- Sr   MIQUEL ÀNGEL MARTÍNEZ I CAMARASA  (CIU) 
- Sr   AMADEU CLOFENT ROSIQUE  (CIU) 
- Sr   MARIA LLUÏSA GRIMAL I COLOMÉ  (CIU) 
- Sr   ENRIC MIRALLES TORRES  (CIU) 
- Sr   ROBERT SUBIRON I OLMOS  (CIU) 
- Sr   GEMMA DURAN FRANCH  (CIU) 
- Sr   JAUME ARCOS VINYALS  (9SV) 
- Sr   ANTONI JOSE I CASAS  (9SV) 
- Sr   JORDI CASTAÑOS I PLANA  (9SV) 
- Sr   MARIA VILLALTA I MORRO  (9SV) 
- Sr   JAVIER SANDOVAL CARRILLO  (PSC) 
- Sr   PERE ORTS I CUBILLO  (ESQUERRA+ENTESA+AM) 
- Sr   GLÒRIA AYMERICH GAZQUEZ  (PP) 

 
 
Secretari: 
 
- Sr. Francesc Ortiz Amat, secretari interventor de la Corporació 
 
Obre la sessió el senyor President per tractar els assumptes inclosos en el 
següent: 
 
 
O R D R E   D E L   D I A 
 
  
 
 
PRIMER. ACTES PENDENTS D'APROVAR  
PLE2014/8 ORDINÀRIA 26/06/2014 
 
SEGON. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI 
 



 

TERCER. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVE RN 
LOCAL DE MODIFICACIÓ ORDENANÇA NÚMERO 22 ESCOLA BRE SSOL 
ARTICLE ACREDITAMENT I RÈGIM DECLARACIÓ I INGRÉS. 
 
QUART. PROPOSTA D’ACORD AL PLE D’APLANAMENT EN ELS 
RECURSOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS FORMULATS PER LES 
OPERADORES DE TELEFONIA MÒBIL, EN RELACIÓ A L’ORDEN ANÇA 
FISCAL MUNICIPAL, REGULADORA DE LA TAXA PER APROFIT AMENT 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES  
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRES D’INTERÈS G ENERAL.  
 
CINQUÈ. APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2014-20 17. 
 
SISÈ. APROVACIÓ DEL PROJECTE DE REFORMA INTERIOR DE L CASAL 
DE CULTURA DIVIDIT PER FASES. 
 
SETÈ. PRECS I PREGUNTES. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
PRIMER. ACTES PENDENTS D'APROVAR 
PLE2014/8 ORDINÀRIA 26/06/2014  
 
El senyor Alcalde pregunta als assistents si tenen alguna objecció a l’acta de la 
sessió ordinària de 26 de juny de 2014. 
 
Els assistents acorden, per unanimitat , l’aprovació de l’acta esmentada. 
 
 
SEGON. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
 
El senyor secretari llegeix totes les publicacions de més interès, aparegudes 
en el Diari Oficial de la Generalitat, Butlletí Oficial de la Província i el Boletín 
Oficial del Estado, des de la darrera sessió. Els/les senyors/es assistents es 
donen per assabentats/des. 
 
 
TERCER. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVE RN 
LOCAL DE MODIFICACIÓ ORDENANÇA NÚMERO 22 ESCOLA BRE SSOL 
ARTICLE ACREDITAMENT I RÈGIM DECLARACIÓ I INGRÉS. 
 

Identificació de l’expedient  :  
 



 

Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2014/676 66 GENSVM  
Contingut: MODIFICACIÓ ORDENANÇA NÚMERO 22 ESCOLA BRESSOL 
ARTICLE ACREDITAMENT I RÈGIM DECLARACIÓ I INGRÉS 
 
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 10 de juliol de 2014, va 
aprovar provisionalment la modificació de l’article 6è. de l’Ordenança Fiscal 
número 22,  reguladora del Preu públic per la prestació del servei d’Escola 
Bressol, en virtut de l’acord de delegació efectuat pel Ple de la Corporació de 
data 30 de juny de 2011. 

El Ple es dóna per assabentat del contingut de l’acord, que es transcriu tot 
seguit: 

“TERCER. PRP2014/731    MODIFICACIÓ ORDENANÇA NÚMERO 22 
ESCOLA BRESSOL ARTICLE ACREDITAMENT I RÈGIM DECLARA CIÓ I 
INGRÉS    
 

Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2014/676 66 GENSVM  
Contingut: MODIFICACIÓ ORDENANÇA NÚMERO 22 ESCOLA BRESSOL 
ARTICLE ACREDITAMENT I RÈGIM DECLARACIÓ I INGRÉS 
 
La Regidoria d’Ensenyament ha presentat una proposta de modificació de 
l’article 6è. de l’Ordenança Fiscal número 22, reguladora del Preu Públic del 
Servei d’Escola Bressol. 

L’article modificat quedarà redactat de la següent manera: 

 
“Article 6. Acreditament i règim de declaració i ing rés. 

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

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

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



 

del mes següent, sinó de l’altre mes. 

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

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

Si es deixa de satisfer l’import de dues quotes mensuals durant el mateix curs, 
es tramitarà de forma automàtica la baixa d’ofici del centre. 

Les baixes que es produeixin per iniciativa de l’Ajuntament tindran vigència 
immediata i no donaran dret a la devolució de cap quota. 

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

El pagament de la taxa es farà mitjançant domiciliació bancària. 

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

 
Per tant, s’acorda, per unanimitat, 
 
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’article 6è. de l’Ordenança 
Fiscal número 22, reguladora del Preu Públic del Servei d’Escola Bressol, 
d’acord amb els antecedents exposats. 

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.” 
 
 
 
QUART. PROPOSTA D’ACORD AL PLE D’APLANAMENT EN ELS 
RECURSOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS FORMULATS PER LES 



 

OPERADORES DE TELEFONIA MÒBIL, EN RELACIÓ A L’ORDEN ANÇA 
FISCAL MUNICIPAL, REGULADORA DE LA TAXA PER APROFIT AMENT 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES  
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRES D’INTERÈS G ENERAL.  
 
 
Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2014/671 33 CONTE  
Contingut: ACORD D’APLANAMENT EN ELS RECURSOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIUS FORMULATS PER LES OPERADORES DE TELEFONIA 
MÒBIL, EN RELACIÓ A L’ORDENANÇA FISCAL MUNICIPAL, 
REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI 
PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE 
SUBMINISTRES D’INTERÈS GENERAL  
 
El senyor Secretari exposa l’assumpte. 

Aquest Ajuntament de  Sant Vicenç de Montalt   va aprovar l’Ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor 
d’empreses explotadores de serveis de subministres d’interès general, per als 
exercicis 2009, 2010 i 2011, seguint el model proposat per la Diputació de 
Barcelona. 

Igualment, l’Ajuntament ha delegat les funcions de gestió, inspecció i 
recaptació de dita taxa en la Diputació de Barcelona, que les porta a terme a 
través de l’Organisme de Gestió Tributària. 

Per part de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en 
ús de les facultats delegades pels Ajuntaments de la Província, s'han vingut 
practicant liquidacions en concepte de taxa per aprofitament especial del 
domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministres 
d'interès general, corresponents a les diverses operadores de telefonia mòbil, 
conforme a l'Ordenança fiscal aprovada pels dits Ajuntaments.  

Contra les liquidacions practicades pel dit Organisme, les operadores de 
telefonia mòbil van interposar recursos contenciosos administratius davant dels 
Jutjats Contenciosos Administratius de Barcelona, i contra les sentències 
dictades per aquests jutjats s'han formulat, en el seu cas, els corresponents 
recursos d'apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

En el marc dels esmentats recursos contenciosos administratius, el Jutjat del 
Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona ha formulat qüestió 
prejudicial davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que ha estat 
resolta mitjançant Interlocutòria de data 30 de gener de 2014 en els següents 



 

termes: 

"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara: 

El Derecho de la Unión debe interpretarse, a la vista de la sentencia de 12 de 
julio de 2012, Vodafone España y France Telecom España (C-55/11, C-57/11 
y C-58/11), en el sentido de que se opone a la aplicación de una tasa, 
impuesta como contrapartida por la utilización y la explotación de los recursos 
instalados en una propiedad pública o privada, o  por encima o por debajo de 
la misma, en el sentido del artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la 
autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva 
autorización), a los operadores que prestan servicios de comunicaciones 
electrónicas sin ser propietarios de dichos recursos." 

Per la seva part, la sentència de 12 de juliol de 2012, a la que fa referència la 
Interlocutòria anteriorment transcrita, resolia les qüestions prejudicials (C-
55/11, C-57/11 y C-58/11) formulades pel Tribunal Suprem, en els següents 
termes: 

"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara: 

1) El artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE el Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), debe 
interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicación de un canon 
por derechos de instalación de recursos en una propiedad pública o 
privada, o por encima o por debajo de la misma, a los operadores que, 
sin ser propietarios de dichos recursos, los utilizan para prestar 
servicios de telefonía móvil.  

2) El artículo 13 de la Directiva 2002/20 tiene efecto directo, de suerte que 
confiere a los particulares el derecho a invocarlo directamente ante los 
órganos jurisdiccionales nacionales para oponerse a la aplicación de 
una resolución de los poderes públicos incompatible con dicho artículo" 

L'esmentada resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de data 30 
de gener de 2014,  ha confirmat la improcedència de l'exacció de la taxa per 
aprofitament especial del domini públic local a aquelles operadores de 
telefonia mòbil que no siguin propietàries de les xarxes utilitzades per a la 
prestació dels serveis de comunicació. 

En aplicació de la doctrina continguda a la referida sentència del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea, de data 12 de juliol de 2012, així com a la vista de 
les conclusions presentades per l'Advocada General en les qüestions 
prejudicials resoltes en dita sentència, el Tribunal Suprem ha dictat un gran 
número de sentències en les quals declara la nul·litat dels preceptes de 



 

l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa en allò que fa referència a la 
regulació del fet imposable i condició de subjecte passiu d'aquelles operadores 
que no siguin propietàries de les xarxes a través de les quals s'efectuïn els 
subministraments, així com al mètode de quantificació de la taxa previst a la 
pròpia Ordenança, declarant també la nul·litat de l'article de l'Ordenança 
referent a la quantificació. 

Concretament, en relació a l'Ordenança fiscal corresponent a aquest 
Ajuntament, referida a l'exercici de 2008, en data 1 de març de 2013 el 
Tribunal Suprem dictà la sentència, la part resolutiva de la qual diu 
textualment: 

"PRIMERO.- Que debemos estimar y estimamos el recurso de casación 
interpuesto por la representación procesal de "Telefónica Móviles España, 
S.A." contra la Sentencia dictada, con fecha 16 de junio de 2009, por la Sala 
de lo Contencioso-administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña, en el recurso número 177/2008, que se casa y anula. 

SEGUNDO.- Que debemos estimar en parte el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por "Telefónica Móviles España, S.A.", contra la 
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por aprovechamiento especial del 
dominio público local, a favor de empresas explotadoras de servicios de 
suministros de interés general, del Ayuntamiento de Sant Vicenç de Montalt, 
declarando, en relación con la prestación de servicios de telefonía móvil, la 
nulidad del último inciso ("con independencia de quien sea el titular de la red") 
del apartado 2 del artículo 2; del apartado 2 del artículo 3, en cuanto atribuye 
la condición de sujeto pasivo de la tasa regulada a las empresas o entidades 
que no sean titulares de las redes a través de las cuales se efectúen los 
suministros, aunque sean titulares de derechos de uso, acceso o interconexión 
a las mismas; y del artículo 5. 

TERCERO.- No hacemos expresa condena sobre las costas de este recurso 
de casación ni sobre las devengadas en la instancia. 

En conseqüència, i atès que aquesta Administració assumeix la decisió 
adoptada pels Tribunals sentenciadors, resulta  procedent aplanar-se als 
recursos contenciosos administratius 211/2009 J, 356/2010 L, 340/2010 R, 
390/2011 R, 303/2011 TE i 418/2011 E,  que es segueixen davant del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós administratiu, Secció 
Primera, en els estrictes termes continguts a la decisió del Tribunal Suprem 
expressada a la sentència abans transcrita, amb la finalitat d'acatar els criteris 
jurídics fixats per l'Alt Tribunal i evitar litigis innecessaris. 

Per tant, s’acorda, per unanimitat, l’adopció dels següents 

ACORDS 



 

Primer. - Aplanar-se en el recursos contenciosos que s’especifiquen 
seguidament, interposats per les operadores de telefonia mòbil contra 
l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini 
públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministres 
d’interès general, aprovada per aquest Ajuntament per als exercicis que, així 
mateix s’especifiquen, i que es troben en tramitació davant el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, en els estrictes termes continguts a la decisió del 
Tribunal Suprem expressada a la sentència transcrita a la part expositiva 
d’aquest acord: 

Nº RECURS  RECURRENT EXERCICI 

211/2009 J Telefónica Móviles España, SA 2009 

356/2010 L France Telecom España, SA 2010 

340/2010 R Telefónica Móviles España, SA 2010 

390/2011 R Vodafone España, SA 2011 

303/2011 TE France Telecom España, SA 2011 

418/2011 E Telefónica Móviles España, SA 2011 

 

Segon.-  Comunicar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
en els procediments de referència, i a l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona. 

 

CINQUÈ. APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2014-20 17. 
 
Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE JOVENTUT 
Expedient:  2014/717 46 GENSVM  
Contingut: PLA LOCAL DE JOVENTUT 2014-2017 

 
La regidora de Joventut, senyora Gemma Duran Franch, exposa Pla Local de 
Joventut 2014-2017 elaborat des de la seva Regidoria, el qual ha estat sotmès 
a la consideració de la Comissió Informativa de Participació i que s’uneix a 
aquest Acta, i  dóna lectura a la següent intervenció: 



 

 
“Tal i com ja teníem previst en el Ple d’aquest mes de juliol passem a 
l’aprovació del PLJ 2014-2017. 
 
Un cop ja ha estat sotmès  a la consideració de la Comissió Informativa de 
Participació i recollits els suggeriments i observacions fetes pel portaveu de 
9SV hem considerat des de l’equip de govern que: 
 
•En primer lloc la demanda que es valorés la incorporació de la TISS en el Pla. 
Val a dir que el criteri que s’ha seguit, a l’hora de designar els agents 
responsables d’implementar i avaluar cada una de les mesures ha estat, 
seguint les directrius de la Direcció General de Joventut  de nomenar l’àrea  en 
general i no la persona en concret en cada mesura. 
(ho trobareu reflectit de les pàgines de la 48 a la 54, Agents responsables ) 
És per aquesta raó per la que no hem incorporat aquesta figura en el Pla.  
 
•En segon lloc es va recollir el suggeriment de desenvolupar amb més detall 
l’apartat del recurs econòmic, en quan que s’hi trobava a faltar quin era el 
pressupost que es destinava a joventut des de les altres àrees donat que hi ha 
moltes actuacions i mesures que es coordinen transversalment. (Apartat 1.2) 
Hem estat treballant també aquest aspecte i des de tresoreria no ens han 
pogut facilitar aquest desglossament. 
Hi ha mesures i actuacions que es proposen en el Pla que es cofinancient i fins 
ara això no ha estat mai un problema a l’hora de tirar endavant una activitat, si 
més no ben el contrari. 
 
•I per últim es va recollir també des del portantveu de 9SV el comentari referen 
al document annex al Pla, que fa referència a un informe gràfic de l’anàlisi de 
la realitat juvenil de SVM . 
 
Aquesta és una eina que la vam pensar per ser una eina dinàmica durant tota 
la durada del Pla. Per tant la mostra de 38 joves no ha estat en absolut 
l’objecte de la diagnosi del Pla si no que s’han utilitzat d’altres fons i 
metodologies per a poder recollir els interessos i  copsar les necessitats dels 
joves. (punt 1.3) 
 
A tall d’exemple; 

• GRUPS DE DISCUSSIÓ AL CAU 
• ENTREVISTES EN PROFUNDITAT AMB ELS TÈCNICS DE 

L’AJUNTAMENT 
• OBSERVACIÓ DIRECTE  
• RECULL DE SUGGERIMENTS I OBSERVACIONS QUE 

TRANSMETEN ELS JOVES TANT AL CAU COM AL PUNT 
D’INFOREMACIO JUVENIL 

• DADES ESTADISTIQUES PROPORCIONADES PER IDESCAT, 
DIPUTACIÓ, GENERALITAT, CULTURA EDUCACIÓ SALUT 



 

I L’INS ESTEVE ALBERT...... 
 
De tot això en surt la diagnosi del PLJ.  
Per tant,les enquestes es continuaran passant i el informe anirà recollint els 
interessos i informacions que es valoraran com a quantificables. 
És un Pla flexible, obert a canvis i ajustaments en el moment que sigui 
necessari per tal d’atendre les necessitats del joves de SVM. 
 
Per tant, tenint en compte que també s’ha verbalitzat que si que és un bon 
PLA. Espero que el vostre vot sigui favorable aclarits tots aquets aspectes.” 
 
El senyor Pere Orts Cubillo, regidor d’Esquerra, manifesta que no li convenç 
perquè no està d’acord amb la diagnosi i desglossa la intervenció per temes: 
 
1. Procés d’emancipació dels joves. Es tracta d’un tema estructural. No 
s’aprofundeix, no es fa un tractament específic. A Sant Vicenç per molt que es 
vulgui, no es pot perquè no hi ha oferta d’habitatge. L’oficina d’habitatge es va 
crear a corre cuita per una petita borsa d’habitatge del Passeig de Sant Joan. 
Es podria discutir el model urbanístic, però no és objecte del PLJ. 
 
2. Formació i treball. Considera que no es pot anar més enllà, que és molt 
difícil. El seu grup ja va intentar crear un viver d’empreses i no va ser possible. 
 
3. Noves tecnologies. No hi ha cap referència a Sant Vicenç. Les anàlisis són 
referits a Catalunya, tenim un territori singular i no s’ha lligat l’estudi amb Sant 
Vicenç. 
 
4. Mobilitat. No li sembla seriós l’estudi del tema. Es proposa que els joves es 
moguin amb bicicleta, no és igual el nostre municipi que Barcelona. Es 
proposa un bus nocturn, però creu que quan s’estudiï de forma seriosa, es 
veurà que és inviable, no se sap el que costarà. 
 
5. Tres Viles. No es pot entendre el PLJ sense tenir en compte les dues viles 
que tenim al costat. S’han de tenir en compte i s’ha d’extrapolar a altres 
àmbits, posar-se d’acord en tots els àmbits. Referent al jovent, s’ha de treballar 
en les tres viles. 
 
Troba mancances al PLJ, considera que no s’ha volgut aprofundir i no ho veu 
bé, creu que és un “brindis al sol”. 
 
La senyora Glòria Aymerich Gázquez, Regidora del PP, li fa por a l’hora de 
posar-lo en marxa. S’ha de conscienciar més els joves, sobretot els que han 
deixat els estudis penjats, s’ha de poder recuperar-los, s’ha de treballar des de 
la base per no arribar fins aquest punt. S’han d’oferir coses que siguin 
interessants.  Des de l’escola s’ha de treballar per fer xerrades, se’ls ha de 
motivar. Des del PLJ, es proposen projectes d’ocupació, jardineria i 



 

microelectrònica, però no ho veu gaire interessant, és molt limitat. Al principi de 
legislatura el PP va proposar de fer PQPI (Programes de qualificació 
professional inicial), es podrien recuperar, creu que pot haver-hi altres 
projectes mes interessants dels que s’ofereixen des de l’Ajuntament.. 
 
L’alcalde  li respon que fa un any que aquests programes han desaparegut. 
 
El senyor Jaume Arcos Vinyals, portaveu del Grup Municipal de 9SV, 
manifesta que el PLJ és el document més important de la Regidoria de 
Joventut al llarg de la legislatura perquè marcarà les línees polítiques de 
joventut fins a l’any 2017 i voldria conèixer el procés de creació, sobretot el 
tema de la diagnosi. 
 
La senyora Duran resumeix la tasca de diagnosi: 
 
- Es va fer un grup de discussió al Cau. 
- Es van mantenir entrevistes amb els tècnics municipals com la Biblioteca, 
Cultura, Benestar Social, etc.  
- S’ha portat a terme una tasca d’observació directa al Cau i al Punt 
d’Informació Juvenil. 
- Hi ha hagut recollida de suggeriments i observacions tant al Cau com al PIJ i  
s’ha fet una valoració dels joves. 
- També s’han treballat dades estadístiques proporcionades des de diverses 
institucions inclòs el Institut Esteve Albert. 
 
El senyor Jaume Arcos entén que la diagnosi és una foto de l’estat actual del 
jovent. Agrairia que s’incorporés com a annex al Pla totes aquestes fonts i 
metodologies que s’han anomenat (grups de discussió, entrevistes, 
observació). 
 
La regidora de Joventut respon que s’han fet servir per l’elaboració del pla, 
però no formen part del Pla. Es pot incorporar a posteriori. Valorarem la seva 
incorporació. 
 
El senyor Arcos li pregunta que,  si tal i com es diu a la presentació del PLJ, 
s’ha treballat a nivell transversal amb totes les àrees de l’Ajuntament, com s’ha 
fet aquest treball?. 
 
La Regidora respon que han parlat amb totes les regidories i els tècnics a 
través d’uns qüestionaris. 
 
El senyor Arcos pregunta si ha quedat algun registre, al que respon la 
Regidora  que hi ha fitxes  i qüestionaris. 
 
El senyor Arcos critica la tasca de diagnosi, troba que haver fet participar 38 
joves d’un total de 1000 no és una mostra significativa. Valdria la pena haver 



 

fet una feina de diagnosi més acurada passant el qüestionari a tots els joves 
de l’institut. 
 
La senyora Duran respon que no li va semblar adequat passar l’enquesta a 
totes els joves de l’institut, va fer-ho més obert i va participar només qui va 
voler. Aquesta mostra anirà creixent. 
 
El senyor Arcos pregunta quin grau de participació ha tingut com a regidora en 
aquest Pla.  
 
La regidora respon que els divendres a la tarda, de forma quinzenal, han 
mantingut reunions de treball al Cau Jove amb els tècnics  i que i s’han 
mantingut reunions a la Direcció General de Joventut i amb Consell Comarcal 
del Maresme.  La redacció l’ha feta la persona a qui se li va encomanar 
l’elaboració del pla,  
 
El senyor Arcos pregunta si la carta de presentació la va fer la regidora, a la 
qual cosa li respon que sí,  i  que el PLJ el van redactar les persones 
encarregades de fer el PLJ i la va supervisar ella. 
  
El senyor Arcos critica les dades del Pla que diuen que el col·lectiu jove ha 
disminuït en els darrers anys Ii llegeix la pàgina 5 “Disminució de la població 
jove en relació al conjunt de la població: En la distribució de la població de 
Sant Vicenç de Montalt per grups d'edat es constata el declivi del pes del 
col·lectiu jove en el conjunt de la població en relació al moment de l’aprovació 
del Pla Local de Joventut 2009-2013, tendència comuna a la resta del país.” 
Continua dient que no és el nostre cas, concretament els anys 2009 i 2013, ja 
que en realitat  han augmentat dues dècimes   i els anys 2011, 2012, 2013 i 
2014, es pot dir que pràcticament s’han mantingut. 
 
La Regidora de Joventut manifesta que revisarà l’ esmentades dades. 
 
A continuació, el senyor Arcos fa referència a l’apartat “Formació i treball” de la 
pàg 10 del PLJ. Hi ha una dada relativa a “No escolaritzats per abandonament 
d’estudis, que són 14 alumnes”. Qui són? Quina edat tenen? Són menors de 
16 anys que han deixat els estudis? Recordem que els estudis són obligatoris 
fins els 16 anys. 
 
La regidora respon que creu que es tracta dels expulsats de l’institut. 
 
El senyor Arcos respon que ho troba gravíssim. 
 
La senyora Duran ho comprovarà. 
 
El senyor Jaume Arcos comenta que l’apartat d’augment del fracàs escolar i 
abandonament dels estudis no està justificat d’on surten les dades, troba a 



 

faltar la taula on s’hi explica això i no es poden fer afirmacions d’aquest tipus 
sense unes dades addicionals, 
 
Respon la Sra. Gemma Duran que es tracta d’informació proporcionada pel 
tècnic de Joventut de l’Ajuntament i són dades que no han d’aparèixer a un 
PLJ. 
 
La Sra. Aymerich pregunta d’on ha sortit el format d’aquest Pla, al que respon 
la Sra. Duran que els ha guiat la Direcció General respecte les directius noves 
de l’estructura que ha de tenir un PLJ, i quins són el punts que hi han 
d’aparèixer o no,  a partir d’aquí s’ha elaborat i ha estat revisat i auditat. 
 
Continua el Sr. Arcos dient que a la pàgina 11 es diu que augmenten les 
persones aturades joves sense ocupació anterior, és una afirmació que no 
forma part d’una diagnosis  perquè el que es vol es saber si això està passant 
o no recollint dades, i  més, no es poden fer frases tan contundents com això,   
falten les dades que ho recolzin. Com se sap? No consta al Pla. 
  
Es respon des de la Regidoria que també es tracta d’informació proporcionada 
des de l’Ajuntament. 
 
Quant a l’apartat anomenat “Cultura i cohesió”, (pag 13) apareix la frase 
“Segons l’Enquesta 2012 de consum i pràctiques culturals de Catalunya ( 
Dept. de Cultura i Mitjans de Comunicació)...” , manifesta que no és veritat, 
que no hi ha cap enquesta de 2012, l’última és de 2006. D’on surten les 
dades? 
 
La Sra. Duran manifesta que ho comprovarà, que és informació provinent de la 
persona que s’ha contractat per elaborat el PLJ. 
 
El senyor Arcos pregunta a la regidora  quin cost ha tingut la contractació 
d’aquest PLJ, al que respon que no se’n recorda, uns 2.000 €, però no ho pot 
dir perquè no té les dades. El Sr. Arcos diu que l’elaboració d’aquest Pla ha 
costat 6.655 euros, en tres terminis. Té moltes llacunes i proposa que es retiri 
de l’Ordre del Dia i que es miri bé. 
 
El senyor alcalde respon que el Pla està molt bé, és curós, i hi ha gent 
professional que l’ha treballat i les dades són correctes. 
 
El Sr. Arcos entén que l’Alcalde, com a màxim responsable, té coneixement 
del contingut del PLJ, al que respon l’Alcaldia que ha passat per una Comissió 
informativa, que era el lloc per treure cada punt i la Sra. Duran manifesta que 
si s’hagués tret aquets punts, hi hauria hagut temps de rectificar-lo.  
 
Tot seguit, el senyor Jaume Arcos afirma que aquest Pla està copiat i és una 
enganyifa al poble i al Jovent. És una còpia literal. Està copiat del Pla Local de 



 

Joventut de Girona, la diagnosi és la mateixa. Ha fet 5 còpies del PLJ de 
Girona. El 90% està copiat. Fins i tot la carta que ha dit que ha fet la regidora 
és copiada.  
 
La regidora afirma que s’hi han inspirat.  Respecte al Pla manifesta que li 
agrada i  que s’ha treballat.  
 
El senyor Arcos demana que es retiri per còpia i demana a Secretaria que 
consti en acta el PLJ de Girona. 
 
La senyora Gemma Duran proposa la seva aprovació i confia plenament amb 
la persona que s’ha contractat perquè es una persona molt vàlida.  
 
El senyor Alcalde diu que farà el que digui la regidora. 
 
El senyor Arcos li demana que ho reconsideri. 
 
Finalment, es porta terme la votació. 
 
Vots a favor: CiU (6) 
Abstenció: PSC (1) 
Vots en contra: 9SV (4), PP (1) i Esquerra (1) 
 Es produeix un empat a la votació. 
 
El Sr. Pere Orts li demana a l’Alcaldia que recapaciti, que ni tan sols té la 
majoria, que farà servir un mecanisme administratiu per aprovar-lo, quan està 
tant ajustat, és una temeritat ja que aquest document tindrà molt impacte en el 
sector dels joves.  
 
L’Alcaldia porta a terme la segona votació, en la qual l’alcal de té vot de 
qualita t, d’acord amb l’article 98.d) 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. 
 
Per tant, s’acorda, per majoria absoluta, l’adopció dels acords següents: 
 
Primer. Aprovar inicialment el Pla Local de Joventut de Sant Vicenç de Montalt 
2014-2017. 
 
Segon. Sotmetre’l a exposició pública pel termini de 30 dies hàbils, comptats a 
partir de la publicació al Butlletí Oficial de la Província, a l’objecte de 
presentació de possibles al·legacions, observacions o suggeriments mitjançant 
inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, al tauler d’edictes de l’Ajuntament i al web municipal.  En cas que, 
transcorregut el termini anterior no s’haguessin presentat al·legacions, 
s’entendrà aprovat definitivament. Contràriament, caldrà adoptar un nou acord 



 

plenari en el cas d’haver-hi al·legacions i caldrà aprovar el document 
definitivament. 
 
Tercer. Donar trasllat dels antecedents acords a la Secretaria General de 
Joventut de la Generalitat de Catalunya. 
. 
 

 
 
SISÈ. APROVACIÓ DEL PROJECTE DE REFORMA INTERIOR DE L CASAL 
DE CULTURA DIVIDIT PER FASES. 
 
 
Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: ALCALDIA 
Expedient:  2014/86 32 CMAJO  
Contingut: DIVISIÓ PER FASES DEL PROJECTE DE REFORMA INTERIOR 
DE LA CASA DE CULTURA DE SANT VICENÇ DE MONTALT 
 
Exposa l’assumpte el senyor Enric Miralles Torres, regidor d’Urbanisme. 
 
El Projecte de Reforma Interior del Casal de Cultura ha hagut de ser dividit per 
fases, tasca que han portat a terme els Serveis Tècnics Municipals 
d’Urbanisme, atès que per motius de finançament, no es pot executar de forma 
total. 
 
La Generalitat de Catalunya ha anunciat que no pot atendre els pagaments del 
PUOSC que sufraguen inversions, per la qual cosa ha calgut fer un 
replantejament de l’execució de l’obra. 
 
La Comissió Informativa d’Urbanisme va donar el vist i plau a la divisió per 
fases del projecte, per tal de poder fer la licitació de forma fraccionada per 
fases també, així com la Comissió Informativa de Ple. 
 
El senyor Antoni José,  regidor pel grup municipal del 9SV, exposa que sembla 
que tot es faci amb presses i es quedin a mitges. De l’Ajuntament es fa la 
planta baixa i es queda a mitges. S’ha de pensar bé si se’n traurà utilitat. Va 
qüestionar la pressa en fer unes obres per al Museu del Pessebre, potser sí 
que cal, però creu que és precipitat i no necessari. Es podria haver donat 
prioritat a l’Ajuntament, que està caient. En canvi la Casa de Cultura es farà a 
mitges i es deixarà, no se sap si tindrà continuïtat. Es podria acabar la façana 
exterior de l’Ajuntament. Demana que no s’aprovi, que no es faci obra per fer 
obra. 
 



 

Per tant, s’acorda, per majoria absoluta, amb el vot a favor de CiU (6)  i PSC 
(1) i l’abstenció de 9SV (4), PP (1) i Esquerra (1) : 
 
Primer.-  Aprovar inicialment el Projecte de Reforma Interior del Casal de 
Cultura dividit per fases, redactat pels Serveis Tècnics Municipals 
d’Urbanisme. 

Segon.- Obrir un termini de vint dies d’exposició al públic mitjançant la 
publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província a 
efectes de possibles reclamacions. De no produir-se’n cap, l’esmentat projecte 
s’entendrà aprovat definitivament, sense necessitat de nou acord. 
 
 
SETÈ. PRECS I PREGUNTES. 
 

- El senyor Antoni José Casas, regidor de 9SV, apunta que hi ha un forat a la 
drecera de Can Munaner, sota la pista de bicicletes, molt  perillós per a les 
motos. 

El senyor Robert Subiron Olmos, regidor de Serveis Municipals, pren nota de 
la incidència. 

- El senyor José manifesta que al pont al carrer Transformador, a mà dreta hi 
ha una rocalla que s’ha descalçat per la part de darrera i poden caure, a més 
hi ha nens que s’hi enfilen, es perillós i s’hauria d’avisar al propietari.  

El senyor Robert Subiron Olmos, regidor de Serveis Municipals, pren nota de 
la incidència i es requerirà a la propietat. 

- El senyor Antoni José manifesta que fa tres mesos que espera el cost global 
de l’obra efectuada al Pas de la Xata.  

El senyor Subiron respon que es va fer l’any 2011 i va costar 14.685 euros. 

- El senyor Antoni José manifesta que des de la Regidoria d’Obres i Serveis 
sempre s’ha afirmat que es faria un poble més fàcil de manteniment, que els 
transformaria  i pregunta què ha fet en aquest sentit, ja que el que ha vist és 
que van creixent les zones verdes amb més complicació de manteniment i el 
personal és el mateix. La gestió de la Regidoria està mal plantejada i mal 
planificada. 

El Regidor d’Obres i Serveis respon que s’han executat les actuacions 
previstes al seu programa electoral. Entén que des de l’oposició s’hagués fet 



 

d’una altra manera, però el Govern actua com ho considera més convenient. 

- El senyor José pregunta a càrrec de qui ha anat la tasca de pintat de 
l’Avinguda Montaltnou. 

El senyor Amadeu Clofent Rosique, regidor de Mobilitat, respon que ha estat la 
Diputació de Barcelona. 

El senyor Antoni José, al passat Ple,  ja va proposar que es pintessin els 
passos de vianants de blanc i vermell, com en altres pobles i no entén que a 
Sant Vicenç no es pugui fer així, ja que es veuen millor. 

El senyor José assegura que rellisca menys la pintura que l’asfalt. 

El Sr. Amadeu Clofent, regidor de Mobilitat, li manifesta que aquesta via és de 
la Diputació de Barcelona que qui es qui la regenta i la manté i si l’Ajuntament 
vol fer alguna cosa li ha de demanar autorització, i que la pintura rellisca 
sempre. 

- El senyor Antoni José Casas sol·licita al Sr. Alcalde  que es retiri  la taula i la 
cadira de l’entrada de la zona nova del Registre, ja que fa molt mal efecte i que 
sembla per fumadors. 
 
El Govern respon que ho comprovarà. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
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 

 


