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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

ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE (EXTRAORDINARI) DE L'AJUNTAMENT DE 
SANT VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1a. CONVOCATÒRIA EL 29 
d' octubre de 2015

Identificació de la sessió

Núm.: PLE 2015/9

Caràcter: EXTRAORDINÀRIA

Data: 29 d' octubre de 2015

Horari: de 20:03 A 21:50

Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Sant Vicenç de Montalt.

Assistents

1. Sr   President MIQUEL ÀNGEL MARTÍNEZ I CAMARASA  (CIU)
2. Sr   Vocal AMADEU CLOFENT ROSIQUE  (CIU)
3. Sra Vocal MARIA LLUÏSA GRIMAL I COLOMÉ  (CIU)
4. Sr   Vocal ENRIC MIRALLES TORRES  (CIU)
5. Sr   Vocal GEMMA DURAN FRANCH  (CIU)
6. Sr   Vocal ROBERT SUBIRON I OLMOS  (CIU)
7. Sr   Vocal JAUME ARCOS VINYALS  (9SV) 
8. Sr   Vocal JAUME GUMÀ NOEL  (9SV)
9. Sra Vocal BERTA SALA CASANOVAS  (ESQUERRA + AM)
10.Sr   Vocal JAVIER SANDOVAL CARRILLO  (PSC)
11.Sr   Vocal BENITO PÉREZ GONZÁLEZ (CIUDADANS-PARTIDO DE LA 

CIUDADANÍA) 
12.Sr   Vocal JACOBO GARCÍA-NIETO VIDEGAIN  (PP)

Secretàri:

- Francesc Ortiz i Amat, Secretari-Interventor
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El senyor President obre la sessió per tractar els assumptes inclosos al 
següent:

ORDRE DEL DIA

Primer.- ACORD DE MODIFICACIÓ D’ORDENANCES GENERALS 
(APROVACIÓ PROVISIONAL).
Segon.- ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 
REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS (APROVACIÓ 
PROVISIONAL).
Tercer.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 5/2015.
Quart.- DELEGACIONS ESPECÍFIQUES DE FACULTATS DEL PLE DE 
L'AJUNTAMENT A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
Cinquè.- REINTEGRAMENT DEL SALDO DE LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE 
LA PARTICIPACIÓ DE LES ENTITATS LOCALS EN TRIBUTS DE L´ESTAT 
CORRESPONENT A L´ANY 2013.
Sisè.- PENALITATS PER INCOMPLIMENTS I COMPLIMENT DEFECTUÓS 
EMPRESA ADJUDICATÀRIA SERVEI NETEJA IMMOBLES MUNICIPALS 
(NET BRILL).
Setè.- SEGONA I ÚLTIMA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEI DE 
RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS AMB L'EMPRESA L'ARCA DEL 
MARESME EI, SLL
Vuitè.- PROPOSTA ACORD DELS DOS DIES ADDICIONALS D'OBERTURA 
EN FESTIUS DELS COMERÇOS A SANT VICENÇ DE MONTALT PEL 2016 I 
2017.

Primer.- ACORD DE MODIFICACIÓ D’ORDENANCES GENERALS 
(APROVACIÓ PROVISIONAL)

PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA
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El Senyor Amadeu Clofent dóna lectura de la proposta que a continuació es 
detalla:

Identificació de l’expedient : 

Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES
Expedient:  2015/1081 66 GENSVM 
Contingut: ACORD DE MODIFICACIÓ D’ORDENANCES GENERALS (APROVACIÓ 
PROVISIONAL)

ACORD DE MODIFICACIÓ D’ORDENANCES GENERALS (APROVACIÓ 
PROVISIONAL)

D I C T A M E N

El Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, 
pot promoure tot tipus d’activitats i prestar tots aquells serveis que contribueixin a 
satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. 

Com a administracions públiques, corresponen als ens locals territorials de Catalunya, 
en l’àmbit de les seves competències i en els termes establerts per la legislació de 
règim local, la potestat reglamentària i la d’autoorganització.

L’instrument adequat per a regular les matèries de competència municipal és a través 
de l’aprovació  de les ordenances que els regulen, disposició administrativa de rang 
inferior a la llei, d’exclusiva i millor aplicació en aquest municipi, que completi la llei 
corresponent, donada la seva peculiaritat i la seva diferenciació respecte a les 
esmentades lleis i reglaments d’àmbit d’aplicació més ampli.

La legislació aplicable és la següent:

— Els articles 6, 8, 52, 66, 178 i 237 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.

— Els articles 58 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.

— Els articles 4, 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local.

A més de les ordenances d’edificació, industrials, mediambientals i altres que regulen 
matèries de la competència local, els municipis podran aprovar ordenances de bon 
govern, que incorporen les normes peculiars de la localitat encaminades a ordenar 
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l’activitat i la convivència dels ciutadans en el medi urbà i rural, així com, en el seu cas, 
la costum local.

Vist l’Informe emès pel sr. Secretari-Interventor,

Realitzada la tramitació corresponent i vista la competència del Ple, en virtut dels 
articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, 178 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, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, 

La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, PROPOSAR al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció del següents: 

ACORDS

PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances municipals que a 
continuació es relacionen:

ORDENANÇA 28: REGULADORA DE  CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA

ORDENANÇA 30: REGLAMENT INTERN DE LA POLICIA LOCAL

REGLAMENT DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

ORDENANÇA 54: REGLAMENT D’ÚS DEL CENTRE CÍVIC

SEGON. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals 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, a efectes de 
possibles reclamacions, de no produir-se’n cap, les esmentades ordenances 
s’entendran aprovades definitivament.

ANNEX MODIFICACIONS

ORDENANÇA NÚMERO 28: REGULADORA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA

CIUTADANA.

Disposicions Generals

1.- Marc legal
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Aquesta Ordenança es dicta en virtut de les competències de policia conferides per la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local així com el Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya i de la capacitat de regulació que, amb caràcter general, 
atribueixen la potestat normativa i sancionadora al municipi.

Així mateix, la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, i 
la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, de protecció de la seguretat ciutadana, i 
també la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya, la Llei 11/2009, 
de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives, juntament amb el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives 
aprovat per Decret 112/2010, de 31 d’agost, i la Llei 16/91, de 10 de juliol, de les 
policies locals de Catalunya, constitueixen el marc específic habilitador de l’actuació 
municipal en l’àmbit de la via pública i de la convivència ciutadana, així com el Reial 
Decret 1398/1993, de 4 d’agost, del Reglament del Procediment per a l’Exercici de la 
Potestat Sancionadora i la Llei 30/1992, de 30 de novembre, de Règim Jurídic de les

Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, sense perjudici de 
les normes de rang i àmbit diversos que també afecten aquesta matèria.

Per últim, cal assenyalar que l’estat confereix als ens locals la capacitat normativa per 
mitjà de les ordenances a l’article 2 del Reglament per a l’exercici de la potestat 
sancionadora, anteriorment esmentat.

2.- Àmbit d’aplicació

El terme municipal de Sant Vicenç de Montalt és l’àmbit territorial d’aplicació d’aquesta 
Ordenança.

CAPÍTOL I: drets i deures dels ciutadans

Art. 1.- Drets dels ciutadans davant l’Administració municipal

En l’àmbit del civisme, les relacions amb persones, col·lectius, institucions i amb el 
propi medi urbà, aquesta Ordenança reconeix els següents drets als ciutadans, veïns o 
forans, sense perjudici dels que es derivin del seu desenvolupament o de qualsevol 
altre que determini la legislació vigent en la matèria:

a) Participar en la gestió municipal d’acord amb el que disposen les lleis i el Reglament 
de Participació Ciutadana i si fa al cas, quan la col·laboració voluntària sigui a petició 
de l’Ajuntament.

b) Reclamar l’exercici de les potestats municipals reconegudes per la Llei al municipi, 
per tal de sancionar les conductes que atemptin contra l’exercici dels drets reconeguts.

c) Exigir la prestació i, si fa al cas, l’establiment dels serveis públics municipals, quan 
la competència sigui municipal i de caràcter obligatori.
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d) Utilitzar, d’acord amb la seva naturalesa, els serveis públics municipals i accedir als 
aprofitaments comunals.

e) Exercir el dret de petició davant de les autoritats locals, mitjançant la sol·licitud de 
l’adopció d’actes o acords, la proposta d’actuacions o la demanda d’informació, en 
matèries de la seva competència o d’interès social.

f) Ser rebuts en audiència, amb petició prèvia, per les autoritats municipals.

g) Assistir a les sessions del Ple municipal

h) Tenir informació àmplia, puntual i objectiva sobre els afers i activitats municipals.

i) Conèixer, en qualsevol moment, l’estat de tramitació dels expedients en els quals 
tinguin la condició d’interessats, i obtenir còpia dels documents que continguin.

j) Identificar les autoritats i el personal al servei de l’Administració Local, sota la 
responsabilitat dels quals es tramiten els expedients.

k) Obtenir informació i orientació sobre els requisits jurídics o tècnics que les 
disposicions vigents imposen als projectes, actuacions o sol·licituds que es proposin 
realitzar.

l) Ser tractats amb respecte i deferència per les autoritats i funcionaris, que han de 
facilitar-los l’exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions.

m) Presentar reclamacions i interposar recursos contra els actes de l’Administració, 
d’acord amb la legislació reguladora.

n) La resta de drets legalment establerts.

Art. 2- Drets dels ciutadans en relació amb la convivència pública al municipi

El municipi és un espai públic on les relacions entre els ciutadans han d’articular-se 
sota els principis de respecte, tolerància, seguretat ciutadana i salubritat ambiental. 
D’acord amb aquests principis, són drets:

a) Gaudir dels espais públics en condicions adients d'higiene, seguretat ambiental, 
sonoritat i tranquil·litat, així com fer ús del mobiliari urbà conforme al seu destí en 
condicions d'ornat i seguretat idònies.

b) Fer ús de les vies públiques destinades respectivament al pas i a la circulació de 
persones i vehicles sense més obstacles ni dificultats que les expressament 
autoritzades en el marc de l’ordenació establerta.

c) Ser respectats en la manifestació pública de les seves creences i ideologia sempre 
que aquestes no se signifiquin com a contràries a la Constitució o als drets humans, i 
s’exerceixin amb les autoritzacions adients a cada cas.
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d) Gaudir en els espais privats d’uns estàndards de salubritat sonora, d’higiene i de 
respecte que assegurin la convivència i la tranquil·litat.

e) Rebre un tracte respectuós i digne de la resta de persones.

f) Fer us dels serveis públics en les condicions de normalitat i amb els estàndards de 
qualitat fixats per l’Ajuntament.

Art.3- Deures del ciutadans davant l’Administració municipal

Tots els ciutadans tenen a Sant Vicenç de Montalt els deures següents:

a) Complir les obligacions que determinen les ordenances municipals i els bans dictats 
per l’Alcaldia.

b) Contribuir, mitjançant les prestacions econòmiques i personals legalment previstes, 
a la realització de les competències municipals.

c) Facilitar a les autoritats municipals i els seus agents les dades i la informació que els 
sol·licitin quan aquestes, justificadament, siguin necessàries per a la tramitació i el bon 
fi dels procediments administratius municipals. 

d) Comparèixer davant de l’autoritat municipal quan siguin citats per disposició legal 
amb indicació del motiu de la citació.

e) Facilitar a l’Administració la realització d’informes, inspeccions, actes d’investigació, 
i dades veraces pròpies o de tercers quan no afectin a la intimitat o el secret 
professional, en els casos previstos per la llei o quan sigui necessàries per a la 
prossecució dels procediments administratius que serveixen a l’Administració per a 
desenvolupar les seves competències i activitats legítimes o per a defensar els 
interessos generals 

f) Mantenir un tracte respectuós i correcte amb el personal que integra l’Administració 
municipal i les seves autoritats en correspondència al deure del personal de 
l’Administració de mantenir un tracte acurat i respectuós amb els ciutadans.

g) Subsanar i corregir les deficiències observades en les seves activitats quan hagin 
estat requerits a tal efecte per l’Administració municipal

Art. 4- Deures dels ciutadans en relació amb la convivència al municipi

Constitueixen el marc dels deures dels ciutadans pel que fa a la convivència pública:

a) Fer ús diligent dels espais públics i del mobiliari urbà, de forma que:

1. S’evitin accions que puguin generar situacions de risc o perill per a la salut i la 
integritat física de persones i béns.
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2. S’evitin accions que puguin ocasionar danys o alterar el funcionament regular i 
l’estat del mobiliari urbà conforme al seu destí, o que en comportin la degradació visual 
o d’ornat.

b) Respectar el lliure exercici dels drets reconeguts als altres ciutadans en aquesta 
ordenança i en la resta de normatives.

c) Respectar la convivència, la tranquil·litat ciutadana, el medi ambient urbà i la 
seguretat de les persones evitant la comissió d’actes que puguin deteriorar-les.

d) Respectar la tranquil·litat i els estàndards ambientals de la convivència familiar o 
individual de la resta de ciutadans, tot i desenvolupar-se en els espais privats.

e) Evitar el desenvolupament d’accions que atemptin contra els drets reconeguts en 
aquesta ordenança i en la resta de normatives.

Art. 5- Garantia dels drets i deures dels ciutadans

De conformitat amb aquesta Ordenança, en el marc de les seves competències i 
d’acord amb la legislació estatal i autonòmica, correspon a l’Ajuntament promoure i 
desenvolupar les condicions i els serveis necessaris per a garantir l’exercici dels drets i 
el compliment de les obligacions per part dels ciutadans.

Art. 6-. Deure de respectar els drets dels ciutadans

L’autoritat municipal ha d’evitar, amb els mitjans de què disposa, qualsevol acte 
individual o col·lectiu que pugui destorbar o impedir per mitjans il·lícits el 
desenvolupament de les iniciatives individuals o col·lectives lícites, legitimes i, si és el 
cas, degudament autoritzades.

L’autoritat ha de promoure el principi bàsic de convivència i el respecte pels diferents 
grups socials, polítics, ètnics, religiosos, culturals, sexuals, etc.

Igualment, ha d’evitar qualsevol actitud o pràctica que conculqui el dret a la intimitat, a 
la convivència ciutadana pacífica, a l’ús dels espais i béns públics i, en definitiva, al 
lliure exercici dels drets i llibertats legalment reconeguts i garantits.

CAPÍTOL II: Del Comportament dels ciutadans a la via pública

Art. 7- Rebuig de la violència i suport a iniciatives de resolució de conflictes 
ciutadans.

1.- Es rebutja la violència física o psíquica entre persones o col·lectius.

2.- Són sancionables les conductes i comportaments que atempten contra la 
convivència ciutadana i les activitats coactives o coercitives que no tinguin rellevància 
penal, com ara baralles i discussions a la via pública que tinguin repercussions 
públiques. És una circumstància agreujant que causin aldarulls o desordres públics.
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3.- L’Ajuntament facilitarà i donarà suport a totes les iniciatives que condueixin al 
debat, a l’intercanvi d’opinions i a la resolució democràtica dels conflictes ciutadans, 
sense perjudici del recurs a la jurisdicció competent perquè, en darrer terme, adopti 
una resolució.

Art. 8- Dignitat de les persones.

1.- S’ha d’evitar totes les actituds individuals i col·lectives que atemptin contra la 
dignitat de la persones, siguin quines siguin les condicions socials, culturals, de 
gènere, d’edat o d’origen de les persones agreujades.

2.- Les persones que conculquin la dignitat de tercers, de fet o de paraula, mitjançant 
insult, burla, molèsties intencionades i innecessàries, coacció psíquica o física , 
agressions, o fets anàlegs, seran sancionades d’acord amb la present Ordenança, 
sempre que les seves accions signifiquin un atemptat contra la convivència ciutadana i 
sense perjudici de les actuacions penals que se’n puguin derivar. Que l’objecte 
d’aquestes conductes siguin infants, persones amb discapacitats físiques o psíquiques 
que les facin especialment vulnerables, o autoritats i funcionaris que actuïn en 
l’exercici de les seves funcions, constitueix una circumstància agreujant.

Art. 9- Contaminació acústica.

1.- Es prohibeix que les activitats i els emissors acústics, mentre duguin a terme la 
seva activitat, superin els valors límit d’immissió i emissió establerts en la Llei 16/2002, 
de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i l’Ordenança Municipal 
número 73, reguladora del Soroll i les Vibracions, així com el Mapa de Capacitat 
acústica de Sant Vicenç de Montalt, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el dia 27 d’octubre de 2011.

1.1.- LOCALS I ESTABLIMENTS COMERCIALS, DE SERVEIS, D’OCI I DE 
CONCURRÈNCIA PÚBLICA

a) Els titulars i els responsables del funcionament dels establiments han d’adoptar les 
mesures necessàries per a mantenir l’ordre públic i no pertorbar el descans dels veïns 
tant a l’interior del local com a la sortida i entrada dels locals pels clients, i també han 
d’adoptar les mesures necessàries perquè els seus focus emissors compleixin el 
valors guia d’immissió i emissió que estableix la normativa específica de sorolls i 
vibracions, dins el marc de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de contaminació acústica de 
la Generalitat de Catalunya i i l’Ordenança Municipal número 73, reguladora del Soroll i 
les Vibracions, així com el Mapa de Capacitat acústica de Sant Vicenç de Montalt, 
aprovat pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 27 d’octubre de 2011.

b) Els titulars i els responsables del funcionament dels establiments han de complir 
estrictament l’horari autoritzat a la llicència municipal o les seves modificacions, i 
també qualsevol altra norma o limitació legal al respecte que alteri les circumstàncies 
de les autoritzacions concedides.
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c) Els titulars i els responsables del funcionament dels establiments han d’adoptar les 
mesures adequades per a evitar actes incívics o molestos dels clients a l’entrada o a la 
sortida dels seus locals.

d) Si, amb les mesures preses o pels seus mitjans propis o auxiliars, no poden evitar 
aquestes conductes, han d’avisar als cossos i forces de seguretat per mantenir l’ordre i 
la convivència ciutadana, i han de col·laborar amb els agents de l’autoritat en tot 
moment.

1.2.- APARELLS O INSTRUMENTS ACÚSTICS O MUSICALS

a) Es prohibeix accionar aparells de difusió musical, joc, telecomunicació, imatge, 
ràdio, videojocs i televisió, reproductors de CD, cinema domèstic, i altres d’anàlegs, 
l’emissió del so dels quals sobrepassi els límits establerts a la Llei 16/2002, de 
contaminació acústica de la Generalitat de Catalunya i l’Ordenança Municipal número 
73, reguladora del Soroll i les Vibracions, així com el Mapa de Capacitat acústica de 
Sant Vicenç de Montalt, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 27 
d’octubre de 2011, mentre no contradigui l’anterior, tant si s’accionen des de la via 
pública com des del l’interior dels immobles.

b) L’autoritat municipal pot autoritzar, amb els límits i condicions adients, actes 
concrets a la via pública o en locals privats que, pels seus valors culturals, socials, 
lúdics, religiosos o tradicionals, puguin sobrepassar temporalment els límits del soroll 
admissibles en condicions normals.

1.3 - RÈGIM EXCEPCIONAL DELS SISTEMES D’ALARMA I AVÍS ACÚSTIC

1.3.1.- Obligacions dels titulars d’alarmes

Són responsables del bon funcionament dels sistemes d’alarma les persones titulars 
dels béns objecte de protecció i aquells altres que en virtut d’altres relacions jurídiques 
tinguin interès en la protecció del bé.

El titular de l’alarma és responsable del compliment de les obligacions següents:

a) Adoptar les mesures adequades per a evitar la provocació de falses alarmes.

b) Desconnectar ràpidament l’alarma quan es dispari per qualsevol causa i, si és a 
conseqüència d’un intent de robatori, desconnectar-la tan aviat com hagi complert la 
funció d’avís.

c) Comunicar a l’Ajuntament les dades de les persones que calgui localitzar i, també 
les modificacions necessàries per a localitzar-les de forma efectiva en cas de 
necessitat, només en el supòsit que l’alarma no estigui connectada a una central 
d’alarmes.

1.3.2.- Proves i assajos de sistemes d’alarma i avís acústic



- 11 -

1. S’autoritzen les proves i assajos d’aquests aparells, que poden ser de dos tipus:

a) Excepcionals: els que s’han de realitzar immediatament després de la instal·lació. 
Podran efectuar-se entre les 9.00h i les 21.00h en casc urbà i entre les 9.00h i les 
22.00h en zona industrial.

b) Rutinaris: són els de comprovació periòdica dels sistemes d’alarma. Només podran 
realitzar-se un cop al mes amb un interval de tres minuts com a màxim, i dins l’horari 
anterior.

1.3.3- Actuació policial davant l’activació d’una alarma 

1. Quan, de manera casual, intencionadament o per intent de robatori, es posi en 
funcionament una alarma i la Policia se n’assabenti, els agents han de fer una 
inspecció del lloc per comprovar si hi ha alguna anomalia, prendre les mesures que la 
situació faci necessàries, i intentar avisar el titular perquè es faci càrrec de la situació i 
desconnecti l’alarma; si el titular no hi és, han d’avisar alguna altra persona perquè ho 
faci.

2. Si no es localitzen aquestes persones o no desconnecten l’alarma, la Policia , per tal 
d’establir la tranquil·litat ciutadana, pot desconnectar-la utilitzant els mitjans que tingui 
a l’abast, sense que aquesta actuació pugui ser causa de responsabilitat pels danys 
causats o pels que es poguessin derivar de la manca de protecció en quedar 
desconnectat el sistema d’alarma.

3. Amb aquesta finalitat, en el cas que l'alarma amb funcionament irregular sigui d'un 
vehicle i no se’n pugui localitzar el titular, prèvia obertura de diligències per aquesta 
circumstància, es traslladarà el vehicle al dipòsit municipal.

Art. 10-. Medi ambient, neteja i salubritat.

10.1 La pertorbació de la convivència ciutadana mitjançant la realització d’actes que 
incideixin negativament en el grau de neteja i salubritat mediambiental de les vies 
públiques, del patrimoni municipal i dels béns i espais que el formen ha de regir-se per 
la normativa específica aplicable, i també pel que s’estableix en l’Ordenança número 
55 reguladora de la gestió de residus de Sant Vicenç de Montalt així com a 
l’Ordenança número 36 sobre la tinença d’animals.

Tindrà especial consideració la manca de salubritat i neteja provocada per les actituds 
incíviques dels propietaris d'animals que no recullin les defecacions que aquests 
produeixin a la via pública o en qualsevol indret d'ús del comú.

10.2 Són accions concretament prohibides, sense perjudici de les infraccions 
tipificades a altres ordenaments :

10.2.1 Orinar o defecar als indrets no específicament destinats a aquest fi als llocs, 
vies i transport públics.
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10.2.2 Llançar, abandonar o deixar residus als llocs , vies i transports públics com 
entre d’altres embolcalls de paper o plàstic i xiclets, envasos de vidre, plàstics o metall.

Art. 11-. Consum de begudes alcohòliques, estupefaents i drogues a la via pública

1.- Es prohibeix de forma permanent la venda, dispensació o consum d’alcohol en 
llocs, vies o transports públics.

S’exceptuen d’aquesta prohibició els llocs i dates autoritzats per les administracions 
públiques, com per exemple, terrasses i festivitats patronals.

Els titulars de la concessió de la instal·lació que hagin obtingut la llicència han de 
col·locar en un lloc visible al públic els rètols limitadors de subministrament de 
begudes alcohòliques, d’acord amb la normativa vigent.

2.- L’Ajuntament promou i presta suport a les iniciatives ciutadanes destinades a la 
prevenció i al tractament de les drogodependències.

2.1 En els termes de la Llei 4/2015, de 30 de març, sobre seguretat ciutadana, es 
prohibeix el consum de drogues en llocs, vies públiques, establiments o transports 
públics, així com la tinença il·lícita, tot i que no estigués destinada al tràfic de drogues 
tòxiques, estupefaents i substàncies psicotròpiques , sempre que no constitueixi 
infracció penal.

3.- Els establiments públics on es venguin begudes alcohòliques han de complir les 
normes relatives a la venda, segons el destinatari o comprador i el tipus de beguda.

4.- Els agents de l’autoritat poden intervenir temporalment, en els supòsits de l’article 
b), c), i d) les begudes, fins que cessin les circumstàncies concomitants al consum.

5.- Les sancions administratives en matèria de consum i tinença de drogues i 
estupefaents podran suspendre’s en els termes de la Llei 4/2015, de 30 de març, 
sobre seguretat ciutadana.

Art. 12- Menors

1. L’escolarització és un dret i un deure dels menors durant el període d’edat establert 
per la legislació vigent.

És responsabilitat dels pares o tutors, dels centres educatius i dels mateixos infants, 
l’exercici normal d’aquest dret.

2. Els agents de l’autoritat han de protegir i conduir al seu centre escolar o al seu 
domicili qualsevol infant que, durant l’horari escolar, sigui al carrer, i ho han de 
comunicar als Serveis Socials de l’Ajuntament, perquè estudiïn el cas i, si cal, cerquin 
les solucions més adients.
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3. En cas que hi hagi negligència manifesta dels pares o tutors, l’autoritat municipal ha 
de comunicar-ho a la Direcció General d’Atenció al Menor de la Generalitat de 
Catalunya i a la jurisdicció competent.

4. Els menors abandonats i extraviats són acompanyats a les dependències de la 
Policia Local i, els primers, lliurats a les autoritats competents, mentre que els altres, 
són retinguts en custòdia a disposició dels seus pares o tutors. L’autoritat municipal ha 
d’informar immediatament, fent servir els mitjans locals, del fet d’haver trobat un menor 
en aquestes condicions. Si fos un particular qui els trobés, ha de lliurar-los a un agent 
de la Policia Local o portar-los a l’Ajuntament.

5. Es fomentarà convenientment l’educació viària a les escoles. És responsabilitat dels 
pares o tutors evitar que els nens menors de set anys transitin sols per les vies 
públiques. Tothom ha d’evitar que els nens baixin de les voreres si no van 
acompanyats.

Art. 13- Ciutadans i activitat administrativa d’execució

1.- Els ciutadans estan obligats a seguir les indicacions i ordres que, mitjançant els 
procediments establerts i en el compliment de les funcions i competències atribuïdes, 
els imparteixin les autoritats municipals i els seus agents.

La desobediència de les ordres efectivament impartides, i les expressions 
irrespectuoses que impliquin una voluntat menyspreant de l’autor i pel context en què 
es formulen signifiquin una alteració de la convivència, constituiran infraccions 
sancionables en via administrativa.

Cap fet constitutiu d’aquestes infraccions podrà ser sancionat en via administrativa i 
penal a la vegada. Amb aquest fi, organitzativament s’impartiran les instruccions 
adients als serveis municipals perquè davant fets d’aquestes característiques no es 
generin actuacions que puguin comportar la instrucció i sancionabilitat en les dues 
vies.

Art. 14- Dels espais, béns i equipaments públics

De conformitat amb aquesta ordenança, s’entén

1. Per espais públics:

• els espais que la llei declari que tenen aquest caràcter

• els afectes a ús públic

• els afectes als serveis públics

2. Per béns públics:

• els béns que la llei declari que tenen aquest caràcter
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• els afectes a ús públic

• els afectes als serveis públics i els destinats a l’ornament dels espais públics, com 
ara monuments, escultures i obres de valor artístic, històric o cultural i el mobiliari urbà.

3. Per equipaments públics:

• els immobles de titularitat pública on s’emplacen serveis destinats a la ciutadania 
amb caràcter públic.

Art. 15- Utilització dels espais, equipaments i béns públics

Els espais, equipaments i béns públics s’han de fer servir de conformitat amb l’ús al 
qual són destinats i conforme a les regles i normativa que específicament puguin 
regular-los.

L’ús privatiu de les vies o espais públics queda sotmès a llicència, que s’autoritzarà, 
previ pagament de la taxa corresponent, tot ponderant discrecionalment la utilitat 
pública de l’ocupació que es sol·licita i el perjudici que hom causa a altres usos o 
activitats.

En l’ús dels espais, equipaments i béns públics, s’ha d’evitar:

a) La comissió d’accions que puguin deteriorar-los o alterar-ne les qualitats o 
condicions de funcionament. Es prohibeix en concret :

1. Col·locar sense autorització municipal cartells, banderoles, pancartes, rètols i altres 
objectes destinats al suport publicitari o informació, sobre l’arbrat, senyalitzacions de 
trànsit, fanals i altres elements del mobiliari urbà no destinats a ser suport de mitjans 
de difusió de l’expressió. 

trànsit, dels elements destinats a l’enllumenat públic, al subministrament d’aigua, a la 
vigilància i control del trànsit i a la seguretat ciutadana, i a la comunicació entre els 
diferents serveis, els organismes públics i el seu personal.

b) La comissió d’accions que puguin representar un ús abusiu dels béns o que, pel seu 
caràcter, suposin una limitació de l’ús general en igualtat d’altres usuaris o un risc per 
a les persones o béns.

1.- PARCS I JARDINS

a) És obligació de tots els ciutadans respectar la senyalització, els horaris i les 
condicions d’ús que l’Ajuntament instal·la en parcs, jardins i, en general, en tots els 
espais d’ús públic destinats al lleure.

b) Es prohibeix:

1. Fer servir els espais verds destinats al lleure i els seus elements de forma contraria 
a les condicions que en regulen l’ús.
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2. La pràctica d’exercicis o activitats que signifiquin risc de danys per a la vegetació o 
qualsevol altre element auxiliar que integra l’espai, o que representin un risc per a la 
integritat física dels usuaris.

3. Deixar les defecacions dels animals domèstics propis en els parcs i jardins, inclosos 
els parterres i zones verdes.

En concret, es considera infracció:

1. L’ús dels gronxadors i d’altres aparells d’esbarjo situats als parcs i places públiques 
per persones que no compleixin les condicions i requisits d’ús.

2. Jugar o fer activitats, en zones d’espais verds destinats al lleure, prohibides per 
l‘Ajuntament mitjançant els cartells indicadors que s’hi instal·len amb aquesta finalitat.

3. Arrencar, maltractar o retirar arbres, fruits i plantes, o passar per sobre els talussos, 
parterres i plantacions, de forma que pugui perjudicar de qualsevol manera els arbres 
o les plantacions.

4. Realitzar pintades, grafits, senyals o rascades a qualsevol element o equipament 
que conformen els espais públics.

2.-FONTS PÚBLIQUES

Es prohibeix:

1. Banyar-se.

2. Llençar-hi, o permetre que hi nedin, gossos o altres animals.

3. Abeurar-hi animals, sempre que el tipus de font no permet evitar el contacte de 
l’animal amb el broc.

4. Llençar-hi qualsevol mena de material susceptible de contaminar el medi.

5. Fer provisió excessiva de l’aigua de les fonts públiques per a destinar-la a ús privat, 
sempre que no sigui justificat per tall de subministrament o per causes de força major.

3.-PIROTÈCNIA

Es prohibeix :

1. La compra de productes pirotècnics per menors de catorze anys si no van 
acompanyats per un adult.

2. Llençar o dirigir petards contra les persones o béns, de manera que signifiqui un risc 
per a la seva integritat, i també col·locar-los sobre el mobiliari urbà i béns privats.



- 16 -

3. Llençar coets a menys d’una distancia de 500 metres del bosc o zones amb arbres 
que, per les seves circumstàncies, siguin susceptibles de combustió .

4. Fer servir productes pirotècnics a la vora de productes o líquids inflamables, i també 
a la vora dels establiments d’expedició o emmagatzematge.

5. Ficar productes pirotècnics dins d’elements l’explosió dels quals pugui provocar la 
dispersió d’objectes amb risc per les persones i béns.

6. Si les activitats prohibides fins ara, sobre l’ús de productes pirotècnics, les fessin 
menors d'edat, el material que portin serà dipositat a la Prefectura de la Policia Local, 
a l'espera de fer-ne lliurament als pares o tutors.

7. No respectar les distancies màximes de seguretat establertes en espectacles 
pirotècnics

4.-FOGUERES

L’Ajuntament pot autoritzar la preparació i encesa de fogueres en dies de festivitat 
assenyalada. És prohibit :

1. Preparar fogueres en llocs on obstrueixin el pas de vehicles o vianants.

2. Encendre fogueres sobre la via, a prop d’elements o xarxes de subministrament i 
comunicació penjats enlaire.

3. Fer foc a menys de 500 metres de terrenys forestals. Les fogueres no es poden 
preparar a menys de 20 metres dels cotxes aparcats i de les façanes de les cases.

4. Emprar com a elements de combustió de la foguera materials la combustió dels 
quals pugui generar efectes tòxics, o contaminants o materials que siguin susceptibles 
d’explotar.

5. Encendre la foguera amb productes inflamables o en condicions meteorològiques 
que puguin significar risc.

L’autoritat municipal carregarà als infractors d’aquests preceptes el cost de reposició 
dels béns públics malmesos, d’acord amb el procediment establert a la llei.

5.-ACTIVITATS LÚDIQUES AL LITORAL DEL TERME MUNICIPAL

Totes les activitats lúdiques i d’esbarjo (pesca marítima, pesca esportiva, moto 
aquàtica, etc.) que es facin al litoral del terme municipal han de dur-se a terme d’acord 
amb les normatives específiques que les regulen.

6.-PLATJA

La utilització i ús de les platges ha de fer-se en la forma i en les condicions que 
anualment assenyali el Pla d’usos municipal.
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En general, es prohibeixen les conductes següents:

1. Dur a terme activitats esportives o lúdiques de manera que causin perjudicis als 
béns i a la integritat física de les persones.

2. Fer servir sabó i altres productes de neteja a les dutxes i fonts públiques 

3. Fer fogueres a la platja.

4. Banyar-se quan les banderoles que informen de l'estat de la mar són de color 
vermell.

5. Desobeir les ordres dels socorristes per a prohibir banyar-se o perquè cessi 
l'exercici d’activitats que puguin generar un perill indegut per a la mateixa persona a 
qui s'adreça l'ordre o per a altres.

6. Posar en perill la pròpia vida i la dels socorristes malgrat haver estat advertit del 
perill o de la prohibició de banyar-se.

7. Realitzar activitats musicals o festives sense l’autorització corresponent.

8. Llençar-se a l’aigua en zones de roques o des d’espigons.

9. Desenvolupar activitats o accions que puguin causar perjudicis o molèsties a la 
resta d’usuaris.

Així mateix, es regulen els següents aspectes a la platja:

10. Estacionament i circulació de vehicles

Es prohibeix l’estacionament i circulació no autoritzada de vehicles a la platja, llevat 
d’aquells vehicles destinats a la neteja i manteniment i vigilància de les platges, serveis 
d’urgències, seguretat o similars.

Queden autoritzades per estacionar i circular per les platges les cadires per a 
minusvàlids, així com la utilització, en l’aigua de mar, d’aquells aparells especialment 
dissenyats amb aquesta finalitat, sense perjudici de les precaucions que han d’adoptar 
els mateixos minusvàlids i persones que els assisteixen respecte a la seva seguretat i 
la de la resta de banyistes.

Acampada i campaments

11. Estan prohibits els campaments i les acampades a les platges. S’estén com 
acampada la instal·lació de tendes d’acampada, ombrel·les no diàfanes en els seus 
laterals o de vehicles o remolcs habitables. S’entén com a campament l’acampada 
organitzada dotada dels serveis establerts per la normativa vigent.

S’assimila a acampar el fet d’instal·lar-se a la platja.
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12. Activitats esportives, culturals i jocs

Resta prohibit, a la sorra i dins de l’aigua, durant tota la temporada de bany, la 
realització de qualsevol activitat i joc que pugui molestar la resta d’usuaris.

En el corresponent títol habilitant o en el Pla d’Usos s’han de marcar les zones 
destinades de manera permanent a les activitats esportives, culturals i als jocs.

Aquestes zones han d’estar emmarcades dins de les platges i en els llocs on es 
minimitzi aquesta molèstia i sempre a una distància superior a 6 metres respecte a la 
resta d’instal·lacions.

13. Tinença d’animals domèstics

Queda prohibit el bany d’animals domèstics al mar. Igualment queda prohibida la 
circulació o permanència d’animals a les platges.

En cas que es produeixi la infracció d’aquesta norma, els agents de l’autoritat 
municipal poden requerir que el propietari o la persona que condueixi l’animal 
procedeixi a retirar-lo del lloc amb independència de la notificació de la sanció

corresponent.

Aquestes prohibicions no són aplicables als gossos pigall que acompanyin les 
persones a qui serveixen, sense perjudici de la responsabilitat d’aquestes d’adoptar les 
mesures adients per evitar molèsties o riscos per a la resta d’usuaris.

14. Residus

Amb caràcter general a la zona de platja es dóna compliment a allò establert en els 
ordenances Municipals de residus urbans i neteja viària del municipi.

Concretament i respecte al domini públic marítim terrestre:

a) Resta prohibit dipositar a la sorra de la platja o dins de l’aigua qualsevol tipus de 
residus com papers, fulletons o materials de publicitat, restes de menjar, vasos, 
llaunes, botelles, puntes de cigarretes, etc., així com deixar abandonades cadires de 
platja, ombrel·les, roba, sabates, etc.

b) Els residus s’han de deixar dins de les papereres o contenidors que amb aquesta 
finalitat estan distribuïts al llarg de les platges.

c) Es prohibeix netejar en la sorra de la platja o en l’aigua de mar qualsevol tipus de 
recipient que hagi estat utilitzat per portar aliments i/o altres matèries orgàniques.

A efectes de recollida de residus, l’Ajuntament ha de realitzar les gestions perquè els 
residus siguin lliurats al servei municipal de recollida, a transportistes o a gestors 
autoritzats.
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15. Nudisme. Només es podrà realitzar nudisme a la platja a les zones expressament 
autoritzades com a nudistas, amb els corresponents rètols indicatius.

7.- VIA PÚBLICA

Es prohibeix:

1. Buidar l’aigua de les piscines a la via pública

2. Netejar amb sabó qualsevol vehicle a la via pública

3. L’abocament de residus líquids de qualsevol tipus a la xarxa de clavegueram.

4. L’abocament de residus líquids i/o sòlids a la via pública.

5. Fer ús privatiu de qualsevol dels elements municipals.

6. Deixars solts o en condicions de fer mal animals ferotges o danyosos.

7. Abandonament de xeringues o instruments perillosos que puguin infectar a 
persones.

8.- HIDRANTS, BOQUES DE REG I ELEMENTS ANÀLEGS

Queda prohibida la captació d’aigua per ús particular dels hidrants, boques de reg i 
altres elements municipals anàlegs.

9.- TENDALS A LES FAÇANES

La llicència per a la instal·lació de tendals adossats a les façanes es concedirà  
sempre que no dificulti la circulació de vianants o altres usos. En qualsevol cas, els 
tendals hauran de ser replegables i desmuntables i no podran projectar-se més enllà 
de la voravia.

Les llicències per a tendals tenen una durada ordinària d’una temporada, sense 
perjudici de la seva pròrroga.

Art. 16 - Celebració d’activitats específiques en espais públics

L’Ajuntament pot autoritzar la celebració d’activitats específiques als espais públics, i 
fixar les normes que la regiran com a condició, tenint en compte les característiques de 
l’acte i l’espai públic sol·licitat.

Els organitzadors de l’activitat són responsables del compliment de les condicions 
establertes per l’Administració municipal, i també d’adoptar les mesures adients per a 
vetllar pel bon ús del recinte i dels elements i béns públics que hi hagi instal·lats.

Art. 17 - Sistemes de captació d’imatges a la via pública
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Es prohibeix la instal·lació de sistemes de captació i reproducció d’imatges, el camp de 
visió dels quals abasti la via pública, fora dels supòsits i en els termes de la Llei 
orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat 
personal i familiar, i a la pròpia imatge.

CAPÍTOL III: Relacions veïnals / convivència entre veïns

La qualitat de vida dins dels habitatges exigeix, per part dels integrants dels immobles 
que formen les comunitats de propietaris i de tots els veïns, un comportament cívic i 
respectuós, a fi d’evitar en l’activitat quotidiana que es genera a l’interior dels 
immobles, la producció de sorolls que pertorbin la bona convivència i la salut ambiental 
privada o familiar, o la comissió d’accions o omissions que provoquin molèsties o que 
degradin la convivència veïnal.

D’altra banda, la qualitat de vida s’obté, en igual mesura, per la limitació de les 
activitats que, tot i dur-se a terme a la via pública, i per tant fora del marc de la 
comunitat de veïns i propietaris, afecten l’interior dels immobles.

Art. 18- Activitats que poden resultar molestes

El desenvolupament d’activitats quotidianes al domicili particular, com escoltar música, 
fer reunions i/o celebracions a casa, regar plantes, estendre roba, netejar catifes i 
estovalles, evacuar fums, aigua o brossa a l’interior dels immobles i les comunitats de 
veïns i similars, cal que es mantinguin sempre dintre dels límits que exigeixen la 
convivència ciutadana i el respecte als altres.

Tots els ciutadans i ciutadanes tenen l’obligació de respectar el descans dels veïns i 
evitar la producció de sorolls que alterin la normal convivència.

Així són prohibides les activitats que causin molèsties efectives o perjudicis a altres 
veïns o en els seus immobles o parts privades d’aquests.

Les activitats i usos de les persones i també els elements i instal·lacions sota la seva 
responsabilitat susceptibles de produir problemes de contaminació acústica o altres 
molèsties que puguin pertorbar la salut, la intimitat o el benestar dels ciutadans, han 
d’observar les prescripcions establertes en aquesta Ordenança, i el que disposen la 
Llei 16/2002, de 28 de juny, de contaminació acústica de la Generalitat de Catalunya, i 
l‘Ordenança municipal de Sant Vicenç de Montalt número 73 reguladora dels sorolls i 
vibracions, i com la normativa específica que els sigui aplicable.

Es prohibeix:

a) Dins la franja horària compresa entre les 21 hores y les 8 hores, l’execució de feines 
de reforma, conservació o millora dels immobles (construcció, fusteria, o altres de 
semblants) que impliquin el desenvolupament d’activitats pròpies d’obra ordinària.
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b) Dins la franja horària compresa entre les 21 hores y les 8 hores, l’execució de feines 
de reparació o instal·lació d’electrodomèstics, aparells elèctrics o instal·lacions 
auxiliars que impliquin l’exercici d’accions incloses en el paràgraf anterior o que 
superin els límits sonors que la Llei de contaminació acústica i l’ordenament municipal 
estableixen.

S’exceptuen les feines de reparació urgent i necessari que afectin la seguretat de 
persones i béns o que condicionin el subministrament dels serveis bàsics d’aigua, llum, 
combustible o d’altres relacionats amb la salut i totes aquelles tasques de 
l’administració municipal que siguin d’interès general.

Art. 19- Del comportament dels ciutadans davant els serveis públics 

1. Els ciutadans estan obligats a respectar el funcionament normal dels serveis 
públics, i també el dret d’us de les persones que hi tenen dret.

2. Els usuaris han d’utilitzar els serveis públics sense impedir-ne o obstruir-ne el 
funcionament normal.

CAPÍTOL IV: Infraccions, sancions i procediment sancionador. Art. 20-

Tipificació d’infraccions

1.- Són infracció administrativa els fets o conductes que impliquin l’incompliment total o 
parcial de les obligacions o prohibicions establertes en aquesta Ordenança municipal, 
d’acord amb el quadre de sancions que acompanya el present text.

2.- Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

3.- En casos de reincidència de les infraccions:

a) La reincidència en una infracció lleu es tipifica com a infracció greu.

b) La reincidència en una infracció greu es tipifica com a infracció molt greu.

4.- Les infraccions tipificades a l’art. 9, a excepció de les relacionades amb la

manca de manteniment de l’ordre públic respecte als sistemes d’alarma i avís

acústic, es sancionen d’acord amb el règim sancionador previst a la Llei 16/2002, de 
28 de juny, de contaminació acústica de la Generalitat de Catalunya.

Art. 21- Règim de les sancions

1.- Les infraccions lleus poden ser sancionades per l’òrgan competent amb multes de 
fins a 100 €; les greus amb multes de fins a 200 € i les molt greus, amb multes de fins 
a 300 €. També es poden sancionar amb la retirada de l’autorització municipal 
corresponent .
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2.- L’incompliment de qualsevol precepte d’aquesta Ordenança no expressament 
qualificat com a greu o molt greu es considera lleu.

Art. 22- Gradació de les sancions

Les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte:

a) La gravetat de la infracció

b) El benefici obtingut

c) El perjudici causat als interessos generals, i el valor dels danys causats

d) La intencionalitat

e) La reiteració

Art. 23- Persones responsables

Són responsables de les infraccions, els autors de les accions i omissions que es 
tipifiquen en aquesta Ordenança.

Són responsables dels danys produïts pels animals els propietaris dels mateixos.

De les sancions pecuniàries imposades als menors, en resulten responsables 
subsidiaris, en cas d’impagament de la sanció, els pares, tutors, acollidors o

guardadors.

De les accions i omissions l’autor de les quals actuï en el marc d’una activitat subjecte 
a llicència, se’n considera responsable solidari, pel que fa a la instrucció, el titular de la 
llicencia i, en cas de no posseir-ne, l’explotador de l’activitat.

Art. 24- Òrgan competent

A l’efecte de sancionar, l’òrgan competent és l’alcalde president de la corporació, o 
l’òrgan que, per raó de la matèria, tingui delegada la competència.

A l’efecte d’incoar expedient i nomenar-ne instructor, també és competent l’alcalde 
president de la corporació.

Art. 25- Relacions dels fets denunciats amb altres ordenaments

Quan els incompliments de les disposicions d’aquesta Ordenança signifiquin 
infraccions de normes de rang superior, s’ha d’incoar el corresponent expedient 
sancionador i s’han d’aplicar les sancions d’acord amb la legislació vigent en cada 
matèria.

En qualsevol moment del procediment sancionador en què els òrgans competents 
estimin que els fets també poden ser constitutius d’il·lícit penal, ho comunicaran a 
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l’autoritat judicial corresponent, i s’ha de suspendre el procediment fins que no hi hagi 
resolució judicial.

Art. 26-. Finalització del procediment

1.- Un cop començat un procediment sancionador, si l’infractor reconeix la seva 
responsabilitat, es resoldrà amb la imposició de la sanció que procedeixi.

2.- El pagament voluntari en qualsevol moment anterior a la resolució implica la 
terminació del procediment, sense perjudici de poder interposar els recursos 
corresponents. A l’inici dels procediments que s’incoïn per raó de la present 
Ordenança, l’autoritat competent pot fixar bonificacions de fins el 20% de la proposta 
de sanció econòmica de l’instructor. En cas d’abonar-se la proposta econòmica de 
sanció abans del termini de formulació d’al·legacions, es posarà fi al procediment 
sense cap més tràmit.

3.- La formulació d’al·legacions representa la continuació del procediment, i 
s’imposarà, si resulta procedent, la sanció en la extensió que calgui segons la proposta 
de l’instructor inicial.

Art. 27- Execució de les sancions

No s’imposaran sancions per infraccions a les normes d’aquesta Ordenança, ni seran 
executades, fins que no siguin fermes per la via administrativa i d’acord amb el 
procediment que s’estableix a continuació.

Art. 28- Procediment sancionador

A l’inici, instrucció i resolució dels procediments de sanció de les infraccions a aquesta 
Ordenança, se seguiran les prescripcions de la normativa en matèria de procediment 
sancionador de la Generalitat de Catalunya.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

S’entendrà automàticament modificada per la normativa estatal o autonòmica que es 
promulgui amb posterioritat si és contradictòria amb el seu contingut.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança entrarà en vigor als vint dies de la publicació de la seva aprovació 
definitiva al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

ANNEX 1

INFRACCIONS I SANCIONS

1.- No facilitar a les autoritats municipals i els seus agents les dades i la informació que 
se sol·liciti quan aquestes, justificadament, siguin necessàries per a la tramitació i el 
bon fi dels procediments administratius municipals Greu Fins a 200€ article 3
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2.- a) No facilitar a l’Administració la realització d’informes, inspeccions i altres actes 
d’investigació, en els casos previstos per la llei o quan siguin necessaris per a la 
prossecució dels procediments administratius que serveixen a l’Administració per a 
desenvolupar les seves competències i activitats legítimes o per a defensar els 
interessos generals.

Greu Fins a 200€ article 3

b) No facilitar a l’Administració la realització d’informes, inspeccions i altres actes 
d’investigació, en els casos previstos per la llei o quan siguin necessaris per a la 
prossecució dels procediments administratius que serveixen a l’Administració per a 
desenvolupar les seves competències i activitats legítimes o per a defensar els 
interessos generals, quan es faci perdre als procediments la seva finalitat.

Molt Greu Fins a 300€ article 3

3.- a) No proporcionar a l’Administració, quan actuï en defensa d’interessos generals o 
en l’exercici de les seves competències, les dades veraces que requerides, permetin 
identificar, en el marc del respecte a la intimitat i al secret professional, altres 
interessats que hagin de comparèixer en un procediment.

Greu Fins a 200€ article 3

b) No proporcionar a l’Administració, quan actuï en defensa d’interessos generals o en 
l’exercici de les seves competències, les dades veraces que requerides, permetin 
identificar, en el marc del respecte a la intimitat i al secret professional, altres 
interessats que hagin de comparèixer en un procediment, quan es faci perdre la 
finalitat als procediments o es pugui causar indefensió als possibles interessats.

Molt Greu Fins a 300€ article 3

4.- Actituds vandàliques, agressives o negligents en l’ús del mobiliari urbà que generin 
situacions de risc o perill per a la salut i integrat física de persones o béns, quan no 
tinguin rellevància penal.

Molt Greu Fins a 300€ article 4

5.- Actituds desconsiderades o de menyspreu clar realitzades a la via pública que 
repercuteixin sobre la convivència ciutadana, quan no tinguin rellevància penal.

Lleu Fins a 100€ article 7

6.- Participar en discussions o baralles a la via pública o llocs públics, quan no tinguin 
rellevància penal.

Lleu Fins a 100€ article 7
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7.- a) Desenvolupar actituds violentes o intimidadores que causin alteracions de l’ordre 
públic, amb danys directes sobre béns o persones, quan no tinguin rellevància penal.

b) Exercir actes de caràcter coercitiu o coactiu sobre altres persones, o imposar la 
prestació d’un servei a la via pública sense la petició del prestatari quan no tingui 
rellevància penal.

Molt Greu Fins a 300€ article 7

8.- Desenvolupar actituds violentes i intimidadores o alteracions de l’ordre públic, 
sense danys directes sobre bens o persones.

Greu Fins a 200€ article 7

9.- Conculcar la dignitat de les persones, quan no tinguin rellevància penal.

Greu Fins a 200€ article 8

10.- Conculcar la dignitat de les autoritats municipals i dels seus agents quan actuïn en 
el compliment de les seves funcions, quan no tinguin rellevància penal.

Molt Greu Fins a 300€ article 8

11.- Conculcar la dignitat d’infants, gent gran o discapacitats, quan no tinguin 
rellevància penal.

Molt Greu Fins a 300€ article 8

12.- Produir molèsties als veïns, en relació amb els continguts dels articles 7 i 8, 
directament, o per mitjà d’animals, menors, o altres persones de les quals s’hagi de 
respondre.

Greu Fins a 200€ articles 7 i 8

13.- No adoptar les mesures oportunes per a garantir el respecte el descans veïnal o la 
mobilitat de la via publica a les entrades o sortides de la clientela, pels locals de 
pública concurrència.

Greu Fins a 200€ article 9

14.- Provocar fins a dues “falses alarmes” o fer servir incorrectament els aparells 
d’alarma, pertorbant la tranquil·litat ciutadana, sense causa o motiu justificats, en un 
any.

Lleu Fins a 100€ article 9

Provocar més de dues “falses alarmes” o fer servir incorrectament els aparells 
d’alarma, pertorbant la tranquil•litat ciutadana, sense causa o motiu justificats, en un 
any.
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Greu Fins a 200€ article 9

15.- Provocar voluntàriament la utilització incorrecta dels aparells d’alarma, de manera 
que pertorbin o impedeixin el seu ús o funcionament correctes.

Molt Greu Fins a 300€ article 9

16.- Orinar o defecar als indrets no específicament destinats a aquest fi als llocs, vies i 
transport públics.

Lleu Fins a 100€ article 10

17.- Llançar, abandonar o deixar residus als llocs , vies i transports públics com xiclets, 
embolcalls o envasos de paper, metall o plàstic quan per la manca d’entitat, les seves 
característiques, transcendència i circumstàncies no estiguin tipificats en altres 
ordenaments o constitueixin infracció mes greus.

Lleu Fins a 100€ article 10

18.- Consumir begudes alcohòliques a la via pública alterant la tranquil·litat ciutadana 
o el dret a la lliure circulació de persones.

Greu Fins a 200€ article 11

Consumir substàncies estupefaents o psicotròpiques, drogues, en llocs, vies, 
establiments o transports públics.

Greu Fins a 200€ article 11

Consumir substàncies estupefaents o psicotròpiques, drogues, en llocs, vies, 
establiments o transports públics amb afluència o presència de menors, o de forma 
pública i notòria.

Molt Greu Fins a 300€ article 11

Tinència de drogues, substàncies estupefaents o psicotròpiques no ordenades al tràfic 
en llocs, vies, establiments o transports públics.

Greu Fins a 200€ article 11

Tinència de drogues, substàncies estupefaents o psicotròpiques no ordenades al tràfic 
en llocs, vies, establiments o transports públics trobant-se la persona o grups formats 
integrats per menors

Molt greu fins a 200€ article 11

Abandonar en llocs, vies, establiments o transports públics útils o estris utilitzats pel 
consum de drogues, substàncies estupefaents o psicotròpiques.
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Greu fins a 200€ article 11

19.- Consumir begudes alcohòliques en espais expressament prohibits.

Molt Greu fins a 300€ article 11

20.- Vendre begudes alcohòliques a la via pública sense l’autorització pertinent.

Molt Greu fins a 300€ article 11

21.- Proferir expressions contràries a les indicacions fetes pels agents i les autoritats 
que impliquin un menyspreu, en aplicació de les normes d’aquesta Ordenança.

Lleu fins a 100€ article 13

Proferir expressions lleument irrespectuoses a autoritats i els seus agents

amb ànim menyspreant.

Lleu fins a 100€ article 13

Proferir expressions irrespectuoses a autoritats i els seus agents amb ànim

menyspreant que tinguin caràcter greu en el concepte i accepció social.

Greu fins a 200€ article 13

22.- Desobeir indicacions o ordres dels agents de l’autoritat i mantenir l’incompliment, 
quan no tinguin rellevància penal.

Greu Fins a 200€ article 13

23.- Desobeir les ordres i resolucions administratives de les autoritats municipals en 
matèries de la seva competència, quan no tinguin rellevància penal.

Molt greu Fins a 300€ article 13

24.- Fer servir els espais verds destinats al lleure i els elements que els integren 
causant-hi danys molt greus i irreparables.

Molt Greu Fins a 300€ article 15.

Fer servir els espais verds destinats al lleure i els elements que els integren causant-hi 
danys.

Greu Fins a 200€ article 15.

Utilitzar els espais verds destinats al lleure i els seus elements de forma contrària a les 
condicions que en regulen l’ús sense causar-hi danys, així com la seva utilització 
sense l’autorització pertinent.
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Lleu Fins a 100€ article 15.

25.- Col·locar sense autorització municipal cartells, banderoles, pancartes, rètols i 
altres objectes destinats al suport publicitari o informació, sobre l’arbrat, 
senyalitzacions de trànsit, fanals i altres elements del mobiliari urbà no destinats a ser 
suport de mitjans de difusió de l’expressió.

Lleu Fins a 100€ article 15.

Manipular o modificar les condicions tècniques de les senyalitzacions de trànsit, dels 
elements destinats a l’enllumenat públic, al subministrament d’aigua, a la vigilància i 
control del trànsit i a la seguretat ciutadana, i a la comunicació entre els diferents 
serveis, els organismes públics i el seu personal.

Greu Fins 200 € article 15

Manipular o modificar les condicions tècniques de les senyalitzacions de trànsit, dels 
elements destinats a l’enllumenat públic, al subministrament d’aigua, a la vigilància i 
control del trànsit i a la seguretat ciutadana, i a la comunicació entre els diferents 
serveis, els organismes públics i el seu personal causant un greu perjudici al bon 
funcionament dels serveis públics.

Molt Greu Fins 300 € article 15

26.- Practicar exercicis o activitats que signifiquin un risc per a la vegetació o qualsevol 
altre element de mobiliari urbà, o que representin un risc per a la integritat física de la 
resta d’usuaris.

Lleu Fins a 100€ article 15

27.- L’ús de gronxadors o altres aparells d’esbarjo situats als parcs i places públiques, 
per persones que no acompleixin les condicions i requisits d’ús.

Lleu Fins a 100€ article 15

28.- Entrar o romandre sense autorització en recintes públics enjardinats i parcs 
tancats al públic.

Lleu Fins a 100€ article 15

29.- Jugar o dur a terme activitats en parcs, places públiques i zones verdes, en què 
l’Ajuntament les hagi prohibides.

Lleu Fins a 100€ article 15

30.- Banyar-se en fonts públiques.

Lleu Fins a 100€ article 15
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31.- Llençar o fer nedar gossos o altres animals en fonts públiques.

Lleu Fins a 100€ 15

32.- Abeurar animals en fonts públiques, sempre que el tipus de font no permeti evitar 
el contacte entre l’animal i el broc.

Lleu Fins a 100€ article 15

33.- Llençar a l’interior de les fonts qualsevol material susceptible de contaminar el 
medi, quan no sigui susceptible de sanció per l’Ordenança de Residus.

Greu Fins a 200€ article 15

34.- Fer provisió excessiva de l’aigua de les fonts públiques per destinar-la a ús privat, 
sempre que no sigui justificat per un tall de subministrament o per causes de força 
major.

Lleu Fins a 100€ article 15

35.- Encendre focs fora dels llocs reservats a l’efecte i tirar llumins o puntes de 
cigarretes enceses en zones d’ús comú.

Molt greu Fins a 300€ article 15

36.- Elevar globus aerostàtics, llençar petards o disparar focs artificials en parcs 
forestals o zones d’ús comú, fora de les zones que s’assenyalin per a una ocasió 
determinada

Molt greu Fins a 300€ article 15

37.- Muntar a cavall o anar amb bicicleta per camins de vianants així com muntar a 
cavall per la platja o zones d’ús comú.

Greu Fins a 200€ article 15

38.- Comprar productes pirotècnics per part dels menors de 14 anys, sense anar 
acompanyats d’un adult.

Greu Fins a 200€ article 15

39.- Llençar o dirigir petards contra les persones o béns de forma que signifiquin un 
risc per a la seva integritat.

Molt greu Fins a 300€ article 15

40.- Col·locar petards sobre mobiliari urbà o béns privats adjacents a la via pública.

Molt Greu Fins a 300€ article 15
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41.- Llençar coets a menys d’una distància de 500 metres del bosc o de zones amb 
arbres que, per les seves característiques, siguin susceptibles de combustió.

Molt Greu Fins a 300€ article 15

42.- Fer servir productes pirotècnics a la vora de productes o líquids inflamables, i 
també en establiments d’expedició o emmagatzematge.

Molt Greu Fins a 300€ article 15

43.- Ficar productes pirotècnics dins d’elements l’explosió dels quals pugui provocar la 
dispersió d’objectes amb risc per a les persones i béns.

Molt Greu Fins a 300€ article 15

44.- No respectar les distàncies màximes de seguretat establertes en espectacles 
pirotècnics.

Greu Fins a 200€ article 15

45.- Preparar fogueres en llocs on obstrueixin el pas de vehicles o vianants.

Greu Fins a 200€ article 15

46.- Encendre fogueres sobre la via a prop d’elements o xarxes de subministrament i 
comunicació enlairats.

Greu Fins a 200€ article 15

47.- Encendre fogueres amb productes inflamables o en condicions meteorològiques 
que puguin comportar un risc d’incendi o emprar, com a elements de combustió de la 
foguera, materials la combustió dels quals pugui generar efectes tòxics o 
contaminants, o que siguin susceptibles d’explotar.

Greu Fins a 200€ article 15

48.- Fer foc a menys de 500 metres de terrenys forestals o instal·lar fogueres a menys 
de 20 metres dels cotxes aparcats i de les façanes de les cases.

Molt Greu a 300€ article 15

49.- Fer activitats esportives o lúdiques a la platja, de forma que puguin causar 
perjudicis als béns i a la integritat física de la resta d’usuaris.

Greu Fins a 200€ article 15

50.- Fer servir sabó i altres productes de neteja a les dutxes i fonts de la platja.

Lleu Fins a 100€ article 15
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51.- Portar animals de companyia a les zones i llocs públics de bany, a la sorra i a 
l’aigua en èpoques d’afluència de banyistes.

Greu Fins a 200€ article 15

52.- Banyar-se quan les banderoles que informen de l’estat de la mar són de color 
vermell .

Greu Fins a 200€ article 15

53.- Banyar-se en contra de les indicacions de les banderes vermelles o desobeint la 
prohibició dels socorristes, quan la forma en què es practica el bany generi un risc per 
a la mateixa persona a qui s’adreça la prohibició o per a les altres, o una imprudència 
manifesta.

Molt Greu Fins a 300€ article 15

54.- Desobeir les ordres de cessar en l'exercici d’activitats que puguin generar un risc 
o un perill indegut per a la mateixa persona a qui s'adreça l'ordre o per a altres.

Greu Fins a 200€ article 15

55.- Posar en perill la vida pròpia, la dels socorristes o la de terceres persones, malgrat 
haver estat advertit del perill de l’activitat o malgrat la prohibició de banyar-se.

Molt Greu Fins a 300€ article 15

56.- L’estacionament i la circulació de vehicles a les platges no destinats a prestar 
serveis de caràcter públic, sense autorització prèvia.

Greu Fins a 200€ article 15

57.- Els campaments i acampades sense autorització a les platges i resta del litoral.

Greu Fins a 200€ article 15

58.- Realitzar activitats musicals o festives a la platja sense l’autorització corresponent 
així com fer fogueres a la platja.

Molt Greu Fins a 300€ article 15

59.- Llençar-se de cap a mar en zones de roques o des dels espigons.

Molt Greu Fins a 300€ article 15

60.- Buidar aigua de la piscina a la via pública.

Greu. Fins a 200 €. Article 15.

61.- Netejar amb sabó qualsevol vehicle a la via pública.
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Lleu. Fins a 100 €. Article 15.

62.- Col·locar contenidors i sacs de runes sense la preceptiva autorització municipal.

Greu. Fins a 200 €. Article 15.

63.- Dipositar objectes a la via pública sense la preceptiva autorització municipal.

Greu. Fins a 200 €. Article 15.

64. Abocar residus líquids i/o sòlids de qualsevol tipus a la xarxa de clavegueram i/o a 
la via pública.

Molt greu. Fins a 300€. Article 15

65. Captació d’aigua per ús particular dels hidrants, boques de reg i altres elements 
municipals anàlegs.

Molt greu. Fins a 300€. Article 15

66. Instal·lació de tendals a les façanes sense la preceptiva autorització o bé 
extralimitant els límits de l’autorització.

Molt greu. Fins a 300€. Article 15

67. Fer ús privatiu dels elements municipals. Molt greu. Fins a 300 €. Article 15.

68. Abandonament de xeringues o instruments perillosos que puguin infectar a 
persones. Molt greu. Fins a 300 €.Article 15.

69. Deixar solts o en condicions de fer mal animals ferotges o danyosos. Molt Greu. 
Fins a 300 €. Article 15.

70. Fer nudisme a les zones no habilitades expressament. Greu. Fins a 200 €. Article 
15.

71. Fer nudisme a les zones no habilitades expressament, en presència de menors, 
discapacitats o persones especialmente vulnerables. Molt greu. Fins a 300 €. Article 
15.

72.- Dur a terme una activitat que impliqui la utilització de la via pública per ús privatiu, 
sense llicència.

Molt greu Fins a 300€ article 16

73.- No complir les especificacions de l’autorització per a ocupar la via pública.

Greu Fins a 200€ article 16
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74.- Instal·lar un sistema de captació d’imatges, el camp de visió del qual abasti la via 
pública, fora dels supòsits autoritzats per la LO 1/1982.

Greu Fins a 200€ article 17

75.- Desenvolupar activitats a l’interior dels immobles i comunitats de veïns que, de 
forma reiterada, causin molèsties al veïnat o als seus integrants, no susceptibles de 
ser qualificades com a dany.

Lleu Fins a 100€ article 18

76.- Desenvolupar activitats a l’interior dels immobles i comunitats de veïns que, de 
forma reiterada, causin molèsties al veïnat o als seus integrants i que causin perjudicis 
o danys.

Greu Fins a 200€ article 18

77.- No conservar, ni fer servir l’habitatge d’acord amb la seva destinació.

Greu Fins a 200€ article 18

78.- No vetllar perquè l’habitatge conservi les condicions de seguretat, salubritat i 
ornament públic.

Greu Fins a 200€ article 18

79.- No adoptar les mesures necessàries per a mantenir l’habitatge lliure d’insectes i 
rosegadors.

Greu Fins a 200€ article 18

80.- No complir els requeriments de l’Ajuntament per a impedir o corregir els defectes 
nocius, molestos, insalubres o perillosos que perjudiquin altres habitatges.

Greu Fins a 200€ article 18

81.- No realitzar les obres necessàries per al manteniment i la conservació adequada 
de l’immoble i dels seus serveis, per tal que reuneixin les degudes condicions 
estructurals, d’estanquitat, d’habitabilitat i de seguretat.

Molt Greu Fins a 300€ article 18

82.- Executar treballs de reforma, conservació o millora dels immobles (construcció, 
fusteria o altres anàlegs) que impliquin el desenvolupament d’activitats pròpies d’obra 
ordinària, de les 21h a les 8 h.

Lleu Fins a 100€ article 18
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83.- L’execució de treballs de reparació o instal·lació d’electrodomèstics, aparells 
elèctrics o instal·lacions auxiliars, quan impliquin l’exercici d’accions incloses en el 
paràgraf anterior o que superin els límits sonors que la normativa específica estableixi 
de les 21h a les 8 h.

Lleu Fins a 100€ article 18

84.- Realitzar activitats que pertorbin el descans veïnal sense autorització.

Molt greu. Fins a 300 €. Article 18

85.- Impedir l’ús d’un servei públic a persones amb dret a utilitzar-lo o obstruirne

de forma greu el funcionament normal.

Molt greu Fins a 300€ article 19

86.- Pertorbar el funcionament normal d’un servei públic, o alterar estàndards de 
prestació fixats per l’Ajuntament de forma significativa.

Greu Fins a 200€ article 19

87.- Pertorbar de forma moderada el funcionament normal d’un servei públic.

Lleu Fins a 100€ article 19

88.- Qualsevol altre incompliment de les obligacions i prohibicions d’aquesta 
Ordenança que no sigui expressament tipificat al present annex.

Lleu Fins a 100€ article 21

ORDENANÇA 30: REGLAMENT INTERN DE LA POLICIA LOCAL

Des de la Policia Local es proposa la modificació de l’article 17 i el 31 del Reglament, 
per a un millor funcionament del servei.

ARTICLE 17.- Les indisposicions per al servei s’hauran de notificar 
telefònicament o per mitjans telemàtics com més aviat millor al seu superior, per tal 
d’organitzar el servei en la deguda forma, i sempre aportant amb posterioritat el 
corresponent justificant mèdic.

Canviar-lo per
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ARTICLE 17.- Les indisposicions per al servei s’hauran de notificar verbalment i 
de forma telemàtica al superior jeràrquic, per tal d’organitzar el servei en la deguda 
forma i sempre aportant posteriorment el justificant mèdic. Aquesta comunicació 
s’haurà d’efectuar com mes aviat millor. Si la causa que dona lloc a la indisposició es 
produeix en les 12 hores anteriors a l’inici del servei, aquesta comunicació s’haurà de 
realitzar de forma immediata al coneixement de la causa.

ARTICLE 31.-Es consideraran faltes lleus:

1. L’incompliment injustificat de l’horari de servei.
2. La manca d’assistència al servei, no justificada, per un dia. ELIMINAR, ja està 

previst com a greu

REGLAMENT DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

Es proposa modificar la composició del plenari, per adaptar-lo a la nova realitat de 
composició del ple municipal.

CAPÍTOL II. DEL PLENARI.

Article 7. Composició 

1. El Plenari és l’òrgan de màxima representació del Consell. 

2. La base 2.3 del capítol I, de l'annex del Decret 404/1987, de 22 de desembre, 
regulador de les bases generals d'organització i de funcionament dels Consells 
Escolars Municipals, fixa que els municipis que tinguin més de 1 centre 
educatiu i menys de 6 hauran de crear un Consell format pel President/a i un 
mínim de 22  membres. 



- 36 -

En el terme municipal de Sant Vicenç de Montalt  actualment hi ha dues escoles de 
primària públiques, un INS públic, una escola bressol municipal i una escola municipal 
de música.

En conseqüència, i d’acord l’article 6.1 del Decret 404/1987, de 22 de desembre, i 
sense perjudici del que contingui la disposició addicional primera d’aquest reglament, 
integren el Plenari:

 1 membre de cada grup polític municipal constituït de l’Ajuntament

 5 membres del sector de Directors/es i Titulars de Centres

 5 membres del sector de Mestres i Professorat

 5 membres del sector Pares i Mares

 2 membres del sector Alumnat

 2 membres del sector de Personal d’Administració i Serveis

Així mateix, podran assistir a les reunions del Plenari per la seva reconeguda vàlua i 
coneixement, amb veu i sense vot, les següents persones:

- 1 representant de la Biblioteca municipal

- 1 representant del Cau Jove

Article 8. Elecció dels membres del Plenari

Els vocals representants de l’Ajuntament seran nomenats pel Ple de l’Ajuntament 
entre els/les Regidors/es membres del mateix. 

Els 5 vocals en representació dels Directors/es i Titulars de centres tan públics 
com privats seran escollits entre els/les directors/es i titulars de centres educatius de 
Sant Vicenç de Montalt, dins del sector respectiu. El nombre de llocs corresponent als 
directors de centre públics i privats es determinarà en funció proporció a l’alumnat que 
tingui cada sector dins del municipi.
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Els 5 vocals en representació del sector de Mestres i Professorat, seran escollits 
entre el professorat que forma part dels Consells Escolars del Centre (o equivalent) i 
les associacions representatives del sector de la localitat.

Els 5 vocals en representació del sector Pares i Mares seran escollits entre els pares 
i mares que formen part dels Consells Escolars del Centre (o equivalent) i les 
associacions representatives del sector de la localitat.

Els 2 vocals en representació del sector Alumnat seran escollits entre els alumnes 
que formen part dels Consells Escolars del Centre (o equivalent) i per les associacions 
representatives del sector de la localitat. 

Els vocals dels sectors de mestres i professorat, pares i mares, i alumnat, seran 
escollits per meitats seguint el següent criteri: una meitat pels membres del sector que 
formin part del consell escolar de centre, i una meitat per associacions representatives 
del sector a la localitat, també d’entre ells mateixos.

Els 2 vocals en representació del Personal d’Administració i Serveis seran escollits 
entre els proposats pels Consells Escolars dels Centres i per les associacions 
representatives del sector de la localitat.

En cas que algun d’aquests sectors no comptés amb associacions en el municipi 
afectat, tots els vocals del sector seran escollits pels membres del sector que formin 
part dels Consells Escolars dels Centres.

El procediment per triar els membres de cadascun dels sectors haurà de garantir la 
representativitat dels centres dels diferents nivells educatius i dels diferents sectors 
(públic, privat i concertat).

Els membres seran escollits per dos cursos escolars i es renovaran per meitat en cada 
sector al final de cada curs.
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El consell escolar municipal ha de tenir representació de tots els nivells educatius no 
universitaris de la localitat i de cada sector.

Per a la designació dels representants de cada sector, el President del Consell 
trametrà convocatòria a cada centre del municipi en la qual farà constar:

- El nombre de representants de cada sector que s’ha d’escollir.

- El termini que tenen aquests sectors per comunicar la seva decisió a 
l’Ajuntament.

- El dia en que haurà de constituir-se oficialment el Consell Escolar Municipal.

Cadascun dels sectors procedirà a triar el nombre de membres que li corresponen dins 
el Consell Escolar Municipal, així com un suplent que substituiran, per l’ordre en què 
es determini, les possibles baixes que es produeixin en el sector fins a la propera 
renovació del Consell Escolar Municipal.

Es proposa derogar la disposició addicional segona perquè es tractava d’una 
explicació inicial, que justificava el nombre de membres per sector. El CEM ja ha entrat 
en funcionament i tots els sectors s’hi troben representats.

REGLAMENT D’ÚS DEL CENTRE CÍVIC

Es proposa la modificació de l’article 14.1 per tal de modificar els dies d’antelació 
mínima amb que cal demanar l’ús d’un espai. Abans eren 10 dies naturals i per a una 
millor operativitat del propi centre es proposa que siguin 5 dies hàbils. Quedarà de la 
següent manera:

“Art. 14.1. Totes les sol·licituds per la utilització de qualsevol espai del centre cívic 
s’hauran de fer per escrit mitjançant la presentació d’una instància a les oficines de 
l’Ajuntament o bé complimentant el formulari de la pàgina web. S’hauran de presentar 
amb una antelació mínima de 5 dies hàbils i màxima de 90 dies naturals. L’Ajuntament 
podrà sol·licitar la documentació complementària que estimi pertinent.”
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INTEVENCIONS

A continuació es reflecteixen les  opinions sintetitzades de cada grup municipal 
d’acord amb l’article  109 del Real Decreto 2568/1986, de 28 novembre, por el 
que se aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del Web municipal si es 
vol l’audició de la Sessió plenària: 

El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, avança que es  presentaran 
esmenes perquè s’inclogui en l’ordenança de convivència cívica ciutadana, a 
seu article 29,  i que figura igual en l’esmentada ordenança de l’Ajuntament de 
Mataró,  perquè s’incloguin mesures alternatives a les sancions econòmiques 
que es puguin derivar d’un comportament incívic i que, considera el portaveu, 
poden ser més educatives que una sanció econòmica. 

Quan al consell escolar municipal, el portaveu considera que no està complint 
les expectatives que s’hi havien posat inicialment, ja que en les necessitats 
més bàsiques, com l’acord sobre quins dies faran festa els escolars o 
l’organització de les xerrades que ofereix cada centre, no hi ha un acord clar. 

Quant a la modificació del reglament de la demanda d’espai al centre cívic, el 
portaveu sosté que el fent de denegar la sol·licitud d’espai a una entitat que ho 
demani amb menys dies d’anticipació dels que s’estipulen en les ordenances 
obliga a les entitats a fer una previsió de les reunions que organitzaran durant 
els propers mesos, a més de no facilitar que el centre cívic sigui un punt de 
trobada per a les entitats i el poble. D’altra banda, comenta que, si be en 
l’article 6è de  reglament del centre cívic es fa constar que s’hi realitzaran 
activitats culturals sense ànim de lucre i amb caràcter cìvic o social, també és 
cert que actualment a les instal·lacions de l’emissora municipal s’hi estan fent 
cursos per a adults i per a joves que són amb ànim de lucre. 

AL seu torn, el Sr. Benito Pérez González, regidor de Ciudadanos, informa que 
seria interessant que els polítics poguessin anomenar un delegat representant 
al consell municipal en cas de no poder assistir. 

Posteriorment la Sra. Berta Sala i Casanovas, regidora d’ERC, manifesta que 
també hi votarà en contra per poder-les estudiar amb més calma.

 A continuació el Sr. Javier Sandoval Carrillo, regidor del PSC, manifesta que 
votaran a favor, tot i que entenen que s’ha de millorar notablement el consell 
escolar municipal i col·laboraran amb la regidora per tal d’aconseguir-ho. 
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Seguidament el Sr. Jacobo García-Nieto Videgaín, regidor del PP, manifesta 
que hi votaran a favor, tot i que considera interessant incloure l’article que 
esmentava el Sr. Arcos, per poder pagar les sancions que es pugui imposar a 
un ciutadà amb treballs socials.

A continuació la Sra. Mª Lluïsa Grimal i Colomer, regidora d’educació, fa 
constar que dos anys enrere sí que es va arribar a un acord amb el consell 
escolar pel que fa als dies de festa malgrat que hi va haver una petita 
discrepància. Aquest any, per diversos motius, no s’ha pogut dur a terme 
aquest acord en una reunió. 

Respon el Sr. Arcos afirmant que al seu entendre, les figures polítiques, llevat 
de la regidora d’educació, possiblement no tinguin cabuda en el consell escolar 
i ofereix renunciar al seu lloc, en qualitat de representant de 9SV, si aquest fet 
ha de propiciar les reunions i els acords, a banda de millorar el funcionament 
del consell en general. 

La Sra. Grimal afirma que, tot i que recull la proposta del Sr. Arcos, és cert que 
quan s’han realitzat les reunions corresponents del consell escolar municipals 
s’hi ha debatut temes prou importants d’interès general. El tema ha estat que 
en aquests mesos hi ha hagut eleccions, la qual cosa ha dificultat que es 
poguessin dur a terme les reunions amb la periodicitat recomanable. Al seu 
torn, el Sr. Jaume Arcos recorda el comentari que ha formulat anteriorment, 
referint-se a la realització d’activitats amb ànim de lucre al centre cívic, com el 
cas de l’escola de ràdio del maresme. L’Alcalde, Miquel Àngel Martínez i 
Camarasa respon que li contestarà la pregunta al proper ple.

VOTACIÓ

Finalment es procedeix a la votació:

GRUP N VOT

CIU 6 SI

9SV 2 NO

ERC 1 NO

PSC 1 SI

C’s 1 SI

PP 1 SI
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S’acorda, per majoria absoluta, aprovar la proposta anteriorment transcrita en 
tots els seus extrems.

Segon.- ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 
REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS (APROVACIÓ 
PROVISIONAL)

PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA

El Senyor Amadeu Clofent dóna lectura de la proposta que a continuació es detalla:

Identificació de l’expedient : 

Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES
Expedient:  2015/1079 66 GENSVM 
Contingut: ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 
REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS (APROVACIÓ PROVISIONAL)

ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES 
DELS TRIBUTS MUNICIPALS (APROVACIÓ PROVISIONAL)

D I C T A M E N

EL  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text 
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 
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determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble 
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 
comunicació informativa amb els ciutadans.

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  
l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les 
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  
una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment.

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de 
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la 
modificació de les seves tarifes.

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible 
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la 
Comissió d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels següents:

A C O R D S

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, 
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per 
a l’exercici 2016 i següents, així com el seu text refòs.
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Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la modificació de 
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós: 

OF-01: IMPOST SOBRE   BENS IMMOBLES.

OF-02: IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.           

OF-04: IMP. SOBRE L’INCREMENT  DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA.

OF-05: IMP. SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES.

OF-09: TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS 
COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME

OF-12: TAXA PER LES ENTRADES  DE VEHICLES PER LES VORERES I 
RESERVA PER APARCAMENTS, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES 
DE QUALSEVOL MENA 

OF-13 TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

OF-14 PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS 
ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 
“L’ORIOLA”.   

OF-22: PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL.

OF. 33: TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ 
ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A 
TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O 
DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE LES 
ACTIVITATS

Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació 
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2016, així com el text refós aprovat, seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades 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.
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Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, 
els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

ANNEX

MODIFICACIONS 

ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ

La proposta és l’adhesió íntegra al model de la Diputació. És important mantenir 
actualitzat el text de l’Ordenança i, amb aquesta finalitat s’han introduït al text les 
modificacions necessàries per tal d’adequar-lo a la normativa vigent. D'altra banda, 
també s'han actualitzat els imports per la realització d'actuacions d'embargament de 
vehicles o béns immobles en base a criteris d’economia i eficàcia.

OF-01: IMPOST SOBRE   BENS IMMOBLES.

Adhesió al model de la Diputació, que a diferència dels models d'Ordenança fiscal 
de l'IBI d'exercicis passats, per a l'any 2016, s’ha simplificat el redactat que fa 
referència al sòl de naturalesa urbana, rústica, béns de característiques especials, 
classificació de béns i altres supòsits, adoptant com a redactat el mateix que preveu 
el TRLRHL. En concret:

"3. Als efectes de l'impost sobre béns immobles, tindran la consideració de béns 
immobles urbans, rústics, i de característiques especials els definits com a tals en 
les normes reguladores del Cadastre Immobiliari."

D'aquesta manera es recull, de forma genèrica, la modificació introduïda per la Llei 
13/2015 de 24 de juny en relació al sòl urbanitzable sense planejament 
desenvolupat i la seva classificació com a béns rústics.

Aquesta simplificació dóna com a resultat l'eliminació dels apartats 4, 5, 6, 7, 8 i 9 en 
relació al model d'ordenança facilitat per a l'exercici 2015.

Així mateix, s’aproven unes especificitats de Sant Vicenç de Montalt:

Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable 
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1 . Gaudiran d'exempció els següents immobles: 

a) Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 10 euros. 

b) Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida 
corresponent a la totalitat de béns rústics posseïts en el Municipi sigui inferior a 
10 euros. 

2 . Gaudiran d'una bonificació del  50% en la quota de l'impost els immobles que 
constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i 
promoció immobiliària i no figurin entre els béns del seu immobilitzat.

3. Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició de 
titulars de família nombrosa en la data de meritament de l'impost, tindran dret a una 
bonificació de fins al 90% en la quota íntegra, sempre que l'immoble de què es tracti 
tingui un valor cadastral inferior a 73.864 euros i constitueixi l'habitatge habitual de la 
família i d’acord amb la següent escala:

- Un 90% si els ingressos de la unitat familiar són inferiors al SMI per 2,5.

- Un 80% si els ingressos de la unitat familiar són inferiors al SMI per 3.

- Un 70% si els ingressos de la unitat familiar són inferiors al SMI per 3,5.

- Un 60% si els ingressos de la unitat familiar són inferiors al SMI per 4.

- Un 50% si els ingressos de la unitat familiar són inferiors al SMI per 4,5.

- Un 40% si els ingressos de la unitat familiar són inferiors al SMI per 5.

Els requisits per gaudir-ne són els següents:

 Tenir reconeguda la condició de família nombrosa, d’acord amb la normativa 
vigent i estar en possessió del títol corresponent vigent expedit per 
l’administració competent.

 El subjecte passiu ha de ser titular de l’IBI.
 Només s’atorgarà la bonificació per l’habitatge habitual, que serà aquell que 

figura com a domicili del subjecte passiu al Padró Municipal d’Habitants i, en 
conseqüència, només es donarà per a un habitatge.

Article 7.- Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec 

1. La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de 
gravamen. 

2. El tipus de gravamen serà el 0,487 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,667 
per cent quan es tracti de béns rústics. 
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3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials 
serà el 1,3 per cent. 

4. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions 
previstes en els articles 4 i 5 d’aquesta Ordenança. 

Article 8.- Normes de gestió

(...)

Afegir un punt 3 a l’apartat 2

2.3 Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l’article 5.3

Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació mitjançant instància a la que

acompanyaran la següent documentació:

- Fotocòpia compulsada del títol de família nombrosa vigent.

- Certificat de convivència

- Fotocòpia de la declaració de renda dels membres de la unitat familiar.

Les sol·licituds de bonificació de l’IBI per família nombrosa s’hauran de sol·licitar fins 
un mes posterior a la data de finalització del període voluntari de pagament, 
acompanyant la documentació requerida en aquest article.

Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà pel període de vigència 
del títol de família nombrosa i es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies 
familiars.

Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l'Ajuntament.

Pels exercicis següents en què és vigent el títol de família nombrosa el benefici fiscal 
es prorrogarà de forma automàtica, restant condicionat a l'aportació cada any, fins un 
mes posterior a la data de finalització del període de pagament en voluntària, fotocòpia 
de l'última declaració de l'Impost sobre la renda de les persones físiques presentada, a 
fi d'acreditar el compliment del requisit econòmic. L'incompliment dels requisits exigits 
per la normativa aplicable determinarà la pèrdua del dret a la seva aplicació, 
regularitzant-se, si s'escau, la situació tributària de l'obligat, d'acord amb el què 
disposa l'art. 41 de l’Ordenança número 47 de Gestió, Inspecció i Recaptació dels 
Ingressos de Dret Públic Municipal.

En tot cas, el rebut s’haurà de pagar dins del període voluntari i si s’accepta la 
sol·licitud es procedirà al retorn de la quantitat que correspongui en aplicar la 
bonificació.
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En aquells supòsits on la propietat de l’immoble correspongui a diversos copropietaris, 
la bonificació prevista en aquesta ordenança per als titulars de famílies nombroses 
s’aplicarà a la quota corresponent al percentatge de propietat que ostenti al subjecte 
passiu que acrediti la seva condició de titular de família nombrosa.

OF-02: IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.        

Adhesió al model de la Diputació, que ha sofert petits canvis respecte l’exercici 
anterior, que principalment són:

Article 4.- Beneficis fiscals de caràcter obligatori

Es modifica la regla 3a) del punt tercer de l’apartat C), relativa als grups de 
societats, per a adaptar-la al literal de l’art. 42 del Codi de comerç actualment 
vigent, ja que hi ha certes divergències amb el text que es publicava a 
l’ordenança. Concretament, s’ha eliminat la condició de sòcia de la societat 
dominant respecte la dependent (paràgraf 3r). Així mateix, segons la redacció 
actual del precepte, els acords per a disposar de la majoria dels drets de vots es 
poden celebrar amb tercers i no, com figurava a l’ordenança, amb altres socis 
(apartat c del paràgraf 3r).

Sembla adient filar ben prim en aquest apartat, perquè el tema dels grups de 
societats és un tema conflictiu en l’Impost. De la normativa d’aplicació s’infereix 
que el criteri definidor d’un grup de societats és el control, tant per l’existència de 
dependència, element nuclear dels grups subordinats o de jerarquia (grups 
verticals), com per l’existència d’unitat de decisió, característic dels grups per 
coordinació (grups horitzontals), mentre que alguns contribuents defensen que 
només es poden considerar com a tals els grups verticals. A banda, és clar, dels 
que defensen, arran alguns pronunciaments judicials, que només tindran aquesta 
condició els grups que presentin comptes consolidats.

Així mateix, s’introdueixen els apartats 7, 8 i 9, relatius a les reduccions 
obligatòries de caràcter pregat previstes a les notes 1 i 2 de la Divisió 6 de les 
Tarifes. Sembla adient que aquesta sigui la seva ubicació, ja que, tot i que tenen 
caràcter pregat, com també ho tenen les exempcions de les lletres E) i F) de 
l’apartat 1 del precepte, no requereixen de la regulació de l’ordenança perquè 
siguin d’aplicació, com en el cas de les exempcions referides, i a diferència de les 
bonificacions potestatives de l’art. 88.2 TRLRHL.

Article 6.- Procediment de concessió de beneficis fiscals

Es modifica l’apartat 2n de l’article per tal d’establir que el còmput dels sis mesos 
per a la resolució de l’expedient es comptarà des de la data en què la 
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sol·licitud hagi entrat al  registre de l’òrgan competent per a la seva tramitació, tal i 
com es preveu a l’art. 104 de la LGT. Així mateix, s’especifica quin és el sentit del 
silenci administratiu.

Article 9.- Coeficients de situació

Es modifica l’apartat 2n de l’article per a especificar que les vies públiques que no 
apareguin detallades al llistat de carrers seran considerades de la categoria 
que tingui previst un coeficient més baix. Sembla adient aquesta modificació, 
perquè a la pràctica ens trobem supòsits en què l’expressió utilitzada fins ara a 
l’ordenança (seran considerades de darrera categoria) resulta confusa quan 
l’última de les categories és la que té un coeficient de situació més alt, amb la 
qual cosa s’ha de discernir si la voluntat de l’Ajuntament era atribuir a aquests 
supòsits la darrera categoria, entenent com a tal la que té assignat l’últim dels 
ordinals, tingui o no el coeficient de situació més baix, o la categoria que tingui 
assignada el coeficient més baix.

Especificitats de Sant Vicenç de Montalt:

Article 5.- Beneficis fiscals de caràcter potestatiu

Article sense contingut.

Article 9.- Coeficients de situació

1. Als efectes del que preveu l'article 87 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, les vies 
públiques d'aquest municipi es classifiquen en 4 categories fiscals. Annex a aquesta 
ordenança figura l'índex alfabètic de les vies públiques amb expressió de la categoria 
fiscal que correspon a cadascuna d'elles.

(...)

CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES

1a 2a 3a 4a

Coeficient aplicable 1.80 1.90 2.0 3.8
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CATEGORIA DE LES VIES PÚBLIQUES 

CATEGORIA 1A.

 C. ALBA
 C. AVETS
 C. BALÍS 
 LLOC ARRABAL BAIX POBLE
 C. BELLESGUARD
 C. BIGNÒNIES 
 C. BOADA 
 CAMÍ DEL CEMENTIRI
 CAMÍ DEL MIG      
 CAMÍ DEL PADRÓ DELS NÚMEROS 2 A 58 I 1 A 65.
 C. CAN MILANS
 CARRETERA CORNELLÀ A FOGÀRS DE TORDERA, DEL P.K. 7,800 AL P.K. 

7.000
 CARRETERA CORNELLÀ A FOGÀRS DE TORDERA, DEL P.K. 9,950 AL P.K. 

11.730
 C. LA FERRERA
 C LA FONT D'EN GRAU
 C. FONTMITJANA
 C. ARRABAL DE FONTMITJANA
 C. FUCSIES
 C. GESSAMINS
 ARRABAL LLEVANT
 C. MARIMAR
 C. MIGJORN
 C. MILANS DEL BOSCH
 C. DELS OLIVERS
 C. LA PANISSERA
 C. LA PAU
 PG DELS PINS
 C. DE PONENT
 C. LA RASA
 RIERA DEL GORG
 C. SOL NAIXENT
 C. VISTA NOVA

CATEGORIA 2A.
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 C. ALSINES
 AV BILBENYES
 C. BOIXETS
 CAMÍ DEL PADRÓ DELS NÚMEROS 60 A 116 I 67 A 129.
 CAMÍ DEL ROCÀ
 CARRETERA CORNELLÀ A FOGÀS DE TORDERA, DEL P.K. 9,000 AL P.K. 

9,950
 CARRETERA CORNELLÀ A FOGÀS DE TORDERA, DEL P.K. 8,200 AL P.K. 

7,800
 CARRETERA DE SANT VICENÇ
 AV MONTALTMAR 
 C. LA NIELLA
 C PEDRAFORCA
 C LES PUNTES
 CAMÍ LA PUNTAIRE
 C. SANTIAGO RUSINYOL

CATEGORIA 3A.

 C. ANTIC
 CAMÍ DEL MIG, 1-5 (APARTAMENTS ARIES I BALIS) 
 C. ARBOÇ
 C. ARQUITECTE BUÏGAS
 PTGE ARQUITECTE BUÏIGAS
 C. DE BAIX
 C. BAIXADA DE L'AVI
 C. BAIXADA DE LA RIERA
 C. BONAIRE
 C. CADÍ
 CAMÍ ANTIC DEL CEMENTIRI
 C. CAN BRU
 C. CAN CALELLA
 PG CAN GASULL
 C. CAN PI (APARTAMENTS CAN PI
 C. CAN PI
 C. CAN RIPOLL
 C. CAN VALLS
 C. COMA DE BÓ 
 C. COSTA BRAVA 
 C. DE LA COSTA
 C. DE DALT 
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 PTGE. DE DALT
 PL. DOCTOR CORNUDELLA
 C. DEL DRAC
 C. LES ESCOLES
 C. DE L’ESGLESIA
 PL. L'ESGLESIA
 C. DE L’ESPÍGOL
 C. ESTANY 
 C. ESPLAIMAR
 PTGE. ESPLAIMAR
 C. DE FONTANILLES
 C. GARBÍ
 AV. GAUDÍ
 PTGE. GERANIS
 PTGE. GINEBRO
 C. GRÈVOL
 PTGE. DE LES HEURES
 C. JOAN MARAGALL
 C. JOAN MIRÓ
 C. JOSEP BRUNET
 C. JOSEP VICENÇ FOIX
 C. DELS LLEDONERS
 C. LLEIDA
 C. LLUÍS MILLET
 C. MAJOR
 C. MAREGASSA
 C. MARESME
 C. MARIA FORTUNY
 C. MERCÈ RODOREDA
 C. MESTRAL
 PTGE. MIMOSES
 C. MONGIA
 AV. MONTALTNOU
 C. MN.JACINT VERDAGUER
 C. MONTSANT
 C. MOSSÈN PERE FONT
 C. NOU
 AV. ONZE DE SETEMBRE
 C. DELS OMS
 AV. PAÏSOS CATALANS
 C. DE LES PALMERES
 AV. DEL PARC
 C. PAU CASALS
 C. PICAT
 C. LA PLANA
 PL. DEL POBLE
 C. PUIGMAL
 C PUNIOL
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 RIERA SANT VICENÇ
 C. RIERA DE TORRENTBÓ
 C. EL ROCÀ
 C. ROMANÍ
 PTGE. DE LA ROSELLA
 PTGE. ROSERS
 C. SALVADOR ESPRIU
 C. SANT ISIDRE
 PG. SANT JOAN
 C. SANT JORDI
 C. SANT JOSEP
 C. SANTA MARIA DEL BALÍS
 C. TARRAGONA
 C. TERRAL
 AV. TONI SORS
 C. LA TORRASSA
 TO. DEL GORG
 TO. DEL RANXO
 C TRAMUNTANA
 PTGE. TAMUNTANA
 C TRANSFORMADOR
 C DE LA VALL
 AV. VERGE DE MONTSERRAT
 C. VISTAMAR
 C. DEL VOGÍ
 C. DEL XALOC
 PTGE DE LES HORTÈNSIES
 C. CAN RAMS
 C. CANIGÓ
 AV. SOT DEL CAMP
 C. LES FEIXES

CATEGORIA 4A.

 SECTOR 13PPO “GOLF DE SANT VICENÇ DE MONTALT 
 C. LES ÀNIMES
 C. DE CAN PATOI
 CAMÍ DEL REMEI
 CARRETERA DE CORNELLÀ A FOGÀS DE TORDERA, DEL P.K. 8,600 AL 

P.K. 8,200 CARRETERA DE CORNELLÀ A FOGÀS DE TORDERA, DEL P.K. 
8,600 AL P.K. 9,000

 C. DE LA CASTELLANA
 C. COSTA DAURADA
 C. LES FONTS
 C. DEL FORN
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 C. GINESTA
 C. JANOT 
 PG. MARQUÈS CASA RIERA
 C. MEDITERRANI
 PL. DE LES MÈLIES
 PTGE. DEL MIG
 C. DEL MIRADOR
 C. MONTNEGRE
 C. MONTSENY
 C. PICA D’ESTATS
 AV. DEL REGADIU
 C. SANT ANTONI 
 C. TURÓ DEL BALÍS
 C. TURÓ DE L’HOME
 C. VINYES D’EN MANDRI
 C. DE XAMOLES

4. El coeficient aplicable a qualsevol local ve determinat pel corresponent a la 
categoria del carrer on tingui assenyalat el número de policia o estigui situat l'accés 
principal.

OF-04: IMP. SOBRE L’INCREMENT  DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA

Adhesió al model de la Diputació. Aquest model ha sofert les variacions següents 
respecte la versió anterior:

Article 2n.-  Actes no subjectes

Punt 6: se substitueix la referència a l'article 94 del Text refós de la Llei de 
l'Impost sobre Societats, aprovat per Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març, 
per l'article 87 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats.

Article 5è.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa

Punt 2: es modifica el redactat per tal d'adequar-lo a la modificació de l'article 
105.1 c) del TRLHL efectuada per la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de 
mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència.
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L'esmentada lletra c) de l'article 105.1 es va afegir al TRLHL per l'article 128.1 
del Reial Decret-Llei 8/2014, de 4 de juliol, de mesures urgents per al 
creixement, la competitivitat i l'eficiència, per incorporar, amb efectes retroactius 
des de dia 1 de gener de 2014, l'exempció de l'Impost de les transmissions de 
l'habitatge habitual del deutor hipotecari realitzades amb ocasió de la dació en 
pagament o en procediment d'execució hipotecària notarial o judicial.

Posteriorment, la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per 
al creixement, la competitivitat i l'eficiència, va modificar la redacció de dit article 
per eliminar l'acreditació per part del subjecte passiu davant l'Administració de la 
concurrència del requisit de no disposar d'altres béns o drets. Amb la nova redacció 
de l'article 105.1 c) es presumeix el compliment d'aquest requisit.

Article 8è.- Tipus de gravamen,  quota i percentatge de reducció del valor 
cadastral

Punt 2: s'afegeix la possibilitat de fixar un tipus de gravamen diferent per a 
cadascun dels períodes de generació de l'increment de valor de la base imposable:

2. La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de:

a) Per als períodes entre un i cinc anys ........ per cent.
b) Per als períodes de fins a deu anys ........ per cent.
c) Per als períodes de fins a quinze anys  ........ per cent.
d) Per als períodes de fins a vint anys ........ per cent.

Especificitats de Sant Vicenç de Montalt:

Article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable
 
1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a 
conseqüència de les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat 
com Conjunt Històric Artístic, o hagin estat declarats individualment d’interès cultural, 
segons l’establert en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, o 
en la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, quan els seus 
propietaris o titulars de drets reals acreditin que han realitzat al seu càrrec obres de 
conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles.

Per a poder gaudir d’aquest benefici fiscal caldrà acreditar que les obres de 
conservació o rehabilitació dels immobles han estat finançades pel subjecte passiu  i  
que la despesa efectivament realitzada en el període dels últims 5 anys, no ha estat 
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inferior al 50 per cent del valor cadastral assignat a l’immoble en el moment del 
meritament de l’impost.

Per tal que els béns urbans ubicats dins del perímetre delimitatiu dels conjunts 
històrics, que hi estiguin globalment integrats, pugin gaudir d'exempció han de comptar 
amb una antiguitat igual o superior a cinquanta anys i han d'estar catalogats, d’acord 
amb la normativa urbanística, com a objecte de protecció integral en els termes que 
preveu la normativa de patrimoni històric i cultural.

2. Es concedirà una bonificació del 95 per cent de la quota de l’Impost, en les 
transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment 
limitatiu del domini que afectin a l'habitatge habitual del causant realitzades a títol 
lucratiu per causa de mort a favor dels seus descendents de primer grau i adoptats, els 
cònjuges i els seus ascendents de primer grau i adoptants.

A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on figuri empadronat el 
causant. No obstant, s'entendrà que l'habitatge no perd el caràcter d'habitual a efectes 
d'aquesta bonificació, quan la baixa en el padró hagi estat motivada per causes de 
salut suficientment acreditades. 

L’habitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament es poden considerar 
conjuntament com a l’habitatge habitual, sempre i quan es trobin situats al mateix 
edifici o complex urbanístic.

En qualsevol cas, per tenir dret a l'esmentada bonificació caldrà que l'immoble adquirit, 
en el moment de la defunció del causant, no estigués total o parcialment cedit a 
tercers.

Article 8è.- Tipus de gravamen,  quota i percentatge de reducció del valor cadastral 

1. D'acord al que preveu l'article 107.4 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,  per 
determinar l'import de l'increment real s'aplicarà sobre el valor del terreny en el moment 
del meritament el percentatge que resulti del quadre següent:

a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i cinc 
anys: 3,7

b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu anys: 3,5

c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze anys: 
3,2

d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys: 3
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2. La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus del 11 per cent.

OF-05: IMP. SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES.

Només es modifica l’annex que se cita a l’article 9 de l’Ordenança. Tal com es disposa 
a l’apartat 3 de l’article 9 de l’Ordenança, la base imposable de l’autoliquidació prèvia 
que s’hi regula es determinarà a partir del mòdul bàsic establert pel Col·legi Oficial 
d’Arquitectes de Catalunya per al càlcul dels drets d’intervenció col·legial. 

S'actualitza per a aquest 2016 l'import del mòdul bàsic establert pel Col·legi Oficial 
d'Arquitectes de Catalunya, fins ara de 487,00 eur/m2, i passa a ser de 486,00 
eur/m2.

Així mateix, tal i com preveu el Col·legi, per a construccions fora de Barcelona Ciutat 
es pot aplicar un coeficient corrector de fins el 20% (d’augment o reducció). La 
immensa majoria d’arquitectes apliquen el coeficient reductor del 20% i per tant, es 
proposa que per a calcular l’import de la base liquidable de l’Impost, a Sant Vicenç de 
Montalt també s’apliqui un coeficient reductor. 

Proposta de modificació de l’annex, pel que fa al càlcul del mòdul de referència:

A aquests efectes, cada mòdul de referència concret es calcula de la manera següent:

Mr = Mb × Cl × Ct × Cu

Definicions:

Mb: Mòdul bàsic, que a hores d’ara el COAC ha fixat en 486,00 EUR/m².

Cl:   Coeficient corrector local fixat en 0,76.

Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció, instal·lació o obra.

Cu: Coeficient corrector que pondera l’ús projectat.

Mr: Mòdul de referència, o mòdul esmenat.

Pr: Pressupost de referència, que serà la suma de les valoracions parcials.
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Els coeficients correctors que es faran servir són el següents:

1. COEFICIENT TIPOLÒGIC (Ct)

1.1. En edificacions de nova planta i addicions

TIPOLOGIA DE L’EDIFICACIÓ Ct

- Edifici aïllat (4 façanes).

- Soterranis a partir del 3r en tot tipus d’edificis. 1,20

- Edifici en testera (3 façanes).

- Soterranis 1r i 2n en tot tipus d’edificis. 1,10

- Edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes). 1,00

1.2. En obres de reforma i rehabilitació

TIPOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ Ct

- Rehabilitació integral d’edifici conservant exclusivament les 
façanes. 0,90

- Reformes que afectin elements estructurals. 0,70

- Reformes que no afectin elements estructurals.

- Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria o 
tancaments (aplicat a la superfície de façana). 0,50

- Reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals 
ni instal·lacions.

- Rehabilitació de façanes sense substitució de tancaments 
(aplicat a la superfície de façana). 0,30

NOTA: Aquests coeficients no cal que siguin multiplicadors 
dels de nova planta.

1.3. Treballs d’urbanització i obra civil

TIPOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ Ct
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- Moviments de terres i infraestructura. 1,10

- Superficials complementàries. 1,00

- Piscines i obres sota-rasant. 1,10

2. COEFICIENT D’ÚS (Cu)

USOS Cu

- Ascensor 10,00

- Hotels de 5 estrelles. Museus. Sales de cinema. Teatres, 
auditoris. 3,00

- Clíniques i hospitals. Tanatoris i crematoris 2,80

- Balnearis. Biblioteques. Hotels de 4 estrelles. Centres 
d’investigació i laboratoris universitaris. Centres penitenciaris. 
Estacions, aeroports i terminals de transports. Facultats i 
escoles universitàries. 2,60

- Edificis de jutjats. Laboratoris d’anàlisi. Palaus d’exposicions i 
congressos. 2,40

- Aparthotel i residències. Cementiris. Centres de culte. Clubs 
socials amb serveis. Edificis administratius. Edificis serveis 
públics. Hotels de 3 estrelles. 2,20

- Centres mèdics, consultoris. Despatxos amb alt equipaments. 
Escoles i instituts grau mig. Hotels de 2 estrelles. Laboratoris 
industrials. Locals bancaris. Oficines. Pavellons i complexos 
esportius i d’oci. Restaurants i cafeteries. 2,00

- Construccions per turisme rural. Dispensaris, CAP. Hostals i 
Pensions. Hotels d’1estrella. Llars d’infants i parvularis. 
Piscines cobertes. 1,80

- Botigues i comerços amb activitat. Estables de cria intensiva i 
escorxadors. Habitatge adossat. Habitatge unifamiliar. Sales 
d’usos múltiples. 1,60

- Habitatge col·lectiu. Vestidors. 1,40

- Edificis d’aparcaments. Locals i magatzems comercials sense 
ús. Pistes poliesportives cobertes. Plantes altes edifici 

1,20
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industrial.

- Construccions auxiliars o annexes. Edificis industrials, tallers i 
fàbriques. Garatges. Graners o magatzem. Piscines 
descobertes. Quadres estables. 1,00

- Magatzems i naus industrials. 0,70

- Coberts. 0,60

- Piscines (sense cobrir). 1,00

- Parcs i jardins. 0,40

- Càmpings i pistes esportives descobertes. Façanes i cobertes. 
Graderies. Obres d’urbanització. 0,30

- Estacionaments en superfície. Paviments d’asfalt. Tanques i 
murs. 0,20

- Paviments amb drenatge. 0,10

- Condicionament de terreny. 0,05

Com ja s’ha dit abans, el pressupost de referència (Pr) serà la suma de les quantitats 
parcials que resultin de multiplicar cada mòdul de referència (Mr) per la superfície 
parcial a la qual s’ha d’aplicar.

El pressupost de referència dels enderrocs s’obtindrà de la fórmula següent:

Pr = V × Mb × Ct × Cu

Definicions:

V: Volum de l’edifici en m³. Per a naus o magatzems d’altures de planta superiors a 4 
metres, es considerarà el volum d’aquesta altura per planta.

Mb: Mòdul bàsic, que a hores d’ara el COAC ha fixat en 487,00 EUR/m².

Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció, instal·lació o obra.

Cu: Coeficient corrector que pondera l’ús projectat.
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Pr: Pressupost de referència, que serà la suma de les valoracions parcials.

1. COEFICIENT TIPOLÒGIC (Ct)

TIPOLOGIA DE L’EDIFICACIÓ Ct

- Edificacions en zones de casc antic. 0,30

- Edificacions entre mitgeres. 0,20

- Edificacions aïllades. 0,10

2. COEFICIENT D’ÚS (Cu)

USOS Cu

- Altures de menys de 10 metres. 0,10

- Altures de més de 10 metres. 0,15

OF-09: TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS 
COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME

Es proposa l’adhesió al model de la Diputació, al qual s’hi ha fet les adaptacions 
necessàries, derivades de la promulgació de la llei del Parlament de Catalunya 
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

Especificitats de Sant Vicenç de Montalt:

Article 6.- Quota tributària

1. Quan la intervenció municipal es realitza a través de llicència urbanística la quota 
tributària se'n despendrà d'aplicar els següents tipus de gravamen a la base 
imposable:

a)  El 1.68 per cent, en el supòsit 1.a) i 1.b)  de l'article anterior. 
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b) El 0.1 per cent, en les parcel·lacions urbanístiques, la constitució d’un règim de 
propietat horitzontal o bé d’un complex immobiliari privat, o la seva modificació, i les 
operacions que tinguin per objecte constituir més elements susceptibles d’aprofitament 
independent dels que hagin fet constar en una declaració d’obra nova precedent.

c)  El 1.68 per cent, en les demolicions de construccions o edificacions.

d)  50 euros per m2 de cartell de propaganda.

e)  20  euros per m2  de superfície afectada per la tala de arbrers, masses arbòries i 
vegetació arbustiva.

f) 20  euros per m2  de superfície afectada per l’acumulació de residus i el dipòsit de 
materials que alterin les característiques del paisatge.

g) Instal·lació de grues, 200€

h) Pròrrogues de llicència d’obres, 25% de la quota inicial amb un màxim de 3.000€.

2. Quan la intervenció municipal es realitza mitjançant comunicació prèvia i 
comprovació posterior la quota tributària serà la que resulti d’aplicar a la quota 
tributària obtinguda d’acord amb les regles contingudes en l’apartat 1, un percentatge 
de reducció del 90 per cent. 

3. L’import mínim de la taxa serà 20 euros de despeses de gestió.

4. En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la finalització del 
procediment previst per a la tramitació de la llicència, o de les activitats administratives 
de control, quan el règim d’intervenció sigui el de declaració responsable o el de 
comunicació prèvia, les quotes que s'hauran de liquidar seran el 50 per cent de les que 
s'assenyalen en els apartats anteriors, sempre que l'activitat municipal s'hagués iniciat 
efectivament.

OF-12: TAXA PER LES ENTRADES  DE VEHICLES PER LES VORERES I 
RESERVA PER APARCAMENTS, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES 
DE QUALSEVOL MENA 

Únicament es modifica l’article 6è regulador de les tarifes, pel que fa al gual per a ús 
particular:

Article 6è.- Quota tributària
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La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes:

MODALITATS QUOTA ANUAL

1. Per a l'ús particular                 30,00 € 

OF-13 TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Es proposa afegir una tarifa:

Document de canvi de nom de llicència d’obres 
i de modificació de projecte d’obres  

32,00 euros

OF-14: PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS 
ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 
“L’ORIOLA”.   

Es proposa també adaptar l’ordenança a la realitat que l’escola requereix i a la pràctica 
municipal, i modificar per tant, l’article 5è, pel que fa a la frase següent, la resta queda tal 
i com estava:

“El preu públic s’exigirà per mesos vençuts i quotes íntegres.”

OF-22: PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL.

Es proposa modificar l’article 5è. pel que fa al règim de liquidació, concretament la 
frase següent, per adaptar-lo a la pràctica municipal:

El preu públic s’exigirà en règim de liquidació per mesos avançats i quotes íntegres.

(abans deia autoliquidació)
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OF-33 TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ 
ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A 
TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O 
DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE 
LES ACTIVITATS

Es proposa l’adhesió al model de la Diputació, on s’han fet les adaptacions necessàries, 
derivades de la promulgació de la llei del Parlament de Catalunya 16/2015, de 21 de 
juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

Així mateix, amb les especificitats següents de Sant Vicenç de Montalt, és el propi terme 
a l’article 2 i les tarifes que fins ara s’han aplicat, sense modificació:

Article 2.- Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com administrativa, 
que tendeix a verificar i comprovar si les activitats i instal·lacions que es desenvolupin o 
realitzin en el terme municipal de Sant Vicenç de Montalt s'ajusten a l’ordenament jurídic 
vigent, (...)”

Article 6.- Quota tributària

La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes:

EUR

1. Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat projectada 
amb el planejament urbanístic. 206,20

2. Tramitació de procediment de consulta prèvia potestativa, amb estudi 
de projecte o avantprojecte i emissió d’informe tècnic municipal. 67,02

3. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal 
d’activitats exercides en locals tancats o recintes amb una superfície de 
fins a 500 m2, o de llur modificació substancial. 412,40

4. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal 
d’activitats exercides en locals tancats o recintes amb una superfície de 
més de 500 m2, o de llur modificació substancial. 309,30

5. Certificat ambiental emès per tècnics municipals previ a la 
presentació de la comunicació ambiental. 206,20
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6. Informe preventiu en matèria d’incendis, emès per tècnics municipals. 103,10

7. Acta de comprovació, en matèria d’incendis, efectuat per tècnics 
municipals. 128,88

8. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia 
d’activitats amb incidència ambiental, exercides en locals tancats o 
recintes amb una superfície de fins a 500 m2, o de llur modificació 
substancial. 154,65

9. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia 
d’activitats amb incidència ambiental, exercides en locals tancats o 
recintes amb una superfície de més de 500 m2, o de llur modificació 
substancial. 206,20

10. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o 
de llur modificació substancial per dur a terme espectacles públics i 
activitats recreatives en locals o recintes tancats amb una superfície de 
fins a 500 m2. 206,20

11. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o 
de llur modificació substancial per dur a terme espectacles públics i 
activitats recreatives en locals o recintes tancats amb una superfície de 
més de 500 m2. 257,75

12. Tramitació del procediment de llicència per l’organització 
d’espectacles i activitats recreatives. 309,30

13. Tramitació del procediment de comprovació de les comunicacions 
previstes al Decret 112/2010 del 21 d’agost pel qual s’aprova el 
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives:

13.1. Obertura d’establiments dedicats a espectacles i activitats 
recreatives:

Locals o recintes de fins a 500 m2. 154,65

Locals o recintes de més de 500 m2. 206,20

13.2. Organització d’espectacles i activitats recreatives. 206,20

13.3. Modificació no substancial dels establiments. 206,20

13.4. Modificació de les activitats recreatives i espectacles que es duen a 
terme en establiments dedicats a activitats a espectacles i activitats 
recreatives que no estan sotmesos a requeriments addicionals als exigits 
per a l’atorgament de la llicència, autorització o per a la presentació de la 

206,20
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comunicació prèvia (art. 128.1 Reglament).

13.5. Organització d’actuacions en directe en establiments recollits a 
l’annex I del Reglament. 206,20

13.6. Procediment de comprovació de la comunicació d’activitats 
recreatives de caràcter extraordinari. 257,75

13.7. Procediment de comprovació de la comunicació d’establiments no 
permanents desmuntables. 231,98

14. Tramitació del procediment de llicència provisional d’establiment obert 
al públic i d’establiment de règim especial per dur a terme espectacles 
públics i activitats recreatives. (art. 31.3 Llei i 122 reglament) 154,65

15. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació 
prèvia o declaració responsable per l’obertura d'establiments no 
subjectes a cap règim d’intervenció específic i llurs ampliacions 
substancials, modificacions o canvis d’activitat. 154,65

16. Tramitació del procediment de revisió de llicència ambiental 
municipal 412,40

17. Tramitació del procediment de revisió de llicència d’obertura 
d’establiments per dur a terme espectacles públics i activitats 
recreatives. 257,75

18. Procediment de control inicial de l’obertura d’establiments sotmesos 
a llicència municipal per dur a terme espectacles públics o activitats 
recreatives, quan el control el duen a terme tècnics municipals. 206,20

19. Procediment de control inicial de les activitats sotmeses a llicència 
ambiental municipal quan el control el duen a terme tècnics municipals. 206,20

20. Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a llicència 
per la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives, quan el 
control el duen a terme tècnics municipals. 309,30

21. Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a llicencia 
ambiental municipal quan el control el duen a terme tècnics municipals. 309,30

22. Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses al règim de 
comunicació prèvia per la normativa d’espectacles públics i activitats 
recreatives quan el control el duen a terme tècnics municipals (art. 136 del 
Reglament) 257,75

23 Procediment de comprovació de la comunicació de canvis no 257,75
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substancials amb incidència ambiental de les activitats i instal·lacions 
subjectes a llicència ambiental.

24. Procediment de comprovació de modificacions d’activitats sotmeses 
al règim de comunicació ambiental. 257,75

25. Procediment de llicència municipal per als espectacles de circ i 
altres activitats dutes a terme en establiments oberts al públic de 
caràcter no permanent desmuntable. 51,55

26. Procediment de llicència municipal per als espectacles públics i les 
activitats recreatives de caràcter extraordinari (art. 42 de la Llei 11/2009, 
de 6 de juliol). 515,50

27. Tramitació del procediment de llicència d’establiments de règim 
especial de la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives. 1 309,30

28. Tramitació del procediment de llicència d’establiments o activitat 
específiques regulada per normativa sectorial distinta de l’esmentada en 
els apartats anteriors. 309,30

29. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació a 
l’obertura o posada en funcionament de l’establiment o les activitats 
regulada per normativa sectorial distinta de l’esmentada en els apartats 
anteriors. 309,30

30. Tramitació del procediment de la comunicació de la clausura 
d’activitats amb incidència ambiental. 309,30

Així mateix, l’article 7è darrer paràgraf, a Sant Vicenç es proposa el següent, com fins ara 
es venia aplicant:

“Si el desistiment es formulés abans de la finalització del procediment previst per a la 
tramitació de la llicència o de la finalització de les activitats administratives de control, 
quan el règim d’intervenció sigui el de declaració responsable o el de comunicació prèvia, 
les quotes que s’hauran de liquidar seran el 25 per cent de les que s’assenyalen en 
l’article 6, sempre que l’activitat s’hagués iniciat efectivament.”
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INTEVENCIONS

A continuació es reflecteixen les  opinions sintetitzades de cada grup municipal 
d’acord amb l’article  109 del Real Decreto 2568/1986, de 28 novembre, por el 
que se aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del Web municipal si es 
vol l’audició de la Sessió plenària: 

El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, comenta que al model 
d’ordenança de la diputació que fa referència a l’impost de béns immobles (IBI) 
es contempla una bonificació que pot arribar fins al 50% per a aquelles 
persones que decideixin apostar per aprofitar les energies alternatives al seu 
domicili, la qual cosa el regidor considera convenient incloure a l’ordenança que 
es pretén aprovar. D’altra banda, en el mateix model de la diputació també es 
contempla que l’ajuntament pugui exigir un recàrrec a tots aquells propietaris 
que tinguin un habitatge desocupat. El regidor informa que des de la 
Generalitat es disposa d’un registre d’habitatges desocupats i, tenint en compte 
que alguns joves han de marxar del municipi perquè aquí no s’ofereix la 
possibilitat de que trobin un habitatge, seria convenient fer un estudi per 
regularitzar aquest tema.

 Pel que fa a l’impost sobre activitat econòmica, (IAE), el regidor comenta que 
ha vist el model de la diputació i ha vist la modificació, però no hi ha vist l’article 
sencer en qüestió. Quant a les construccions, instal·lacions i obres, el regidor 
observa que, a diferència del model de la diputació, a l’ordenança s’hi incorpora 
un coeficient corrector fixat en el 0,75. Demana saber com s’ha obtingut aquest 
0,75. Quant a l’ordenança fiscal número 16, que no s’ha copiat el model de la 
diputació, s’observa un petit canvi respecte a l’esmentat model en l’article 4, on 
es parla de responsables i successors. El terme successors no apareix a 
l’ordenança fiscal. Per tant, vistes aquestes llacunes a les ordenances, el vot de 
9SV serà en contra.

A continuació la Sra. Berta Sala i Casanovas, regidora d’ERC, agraeix a 
l’ajuntament que faci un 50% de descompte a la tarifa dels guals, tot i que 
manifesta no estar d’acord amb les formes. En aquest sentit, argumenta que 
considera incorrecte que hagin d’abonar el mateix import una família que una 
comunicat de veïns, que comporta un volum més elevat de vehicles. D’altra 
banda, considera totalment desafortunada la manera com s’ha gestionat i la 
informació que s’ha fet arribar als ciutadans a través del butlletí InfoMontalt. Per 
tant, tot i que entén que es continuarà treballant per millorar en aquest sentit, el 
seu vot serà en contra. 
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A continuació el Sr. Benito Pérez González, de Ciudadanos, demana una major 
explicació per als vilatans sobre el mecanisme de com es calcula l’IBI, a més 
de corroborar el malestar expressat anteriorment per la regidora Sala sobre el 
malestar general que hi ha al municipi amb el tema dels guals. En aquest sentit, 
el Sr. González demana si és cert que, independentment de si una persona 
utilitza el seu garatge o no, s’ha obligat a tothom a tenir el gual. A banda, des 
de Ciudadanos també consideren fer una reflexió més profunda i introduir a les 
ordenances un reconeixement als vilatans que utilitzin les energies renovables. 

Seguidament el Sr. Javier Sandoval Carrillo, regidor del PSC, informa que, si 
bé s’estudiarà presentar algunes esmenes més endavant, com per exemple 
treballar per una millora de la regularització dels guals, però tractant-se d’una 
aprovació provisional de les ordenances, votarà a favor. 

A continuació, el Sr. Jacobo García-Nieto Videgaín, regidor del PP, recolza el 
reconeixement als que utilitzin energia solar i renovables i les adaptacions fetes 
al model de la diputació. 

El Sr. Amadeu Clofent i Rosique, regidor de mobilitat, informa que es va crear 
una sola quota unificada per als guals perquè des de l’equip de govern es va 
considerar que això simplificava molt la seva regularització. D’altra banda, 
responent al dubte del Sr. Pérez, comenta que no és obligatori que tothom 
sol·liciti l’alta del gual, ja que es pot presentar una instància renunciant-hi. Pel 
que fa a l’ús dels guals, el Sr. Clofent informa que, contràriament a la idea que 
habitualment es té sobre el fet de no poder aparcar en un gual, un vehicle pot 
aturar-se en un gual sempre i quant el conductor no l’abandoni. El gual, més 
que impedir l’aparcament de qualsevol vehicle davant del garatge del propietari, 
facilita l’entrada i sortida dels vehicles a la via pública. Bo i així, el regidor 
admet que el fet de regularitzar els guals és un tema força complicat de 
gestionar i que caldrà seguir-hi treballant. A continuació l’Alcalde Miquel Àngel 
Martínez i Camarasa, recorda que primer es van establir dos períodes 
voluntaris de durada força llarga, perquè els vilatans poguessin donar d’alta o 
renunciar voluntàriament als guals. Finalment, havent deixat passar aquests 
dos períodes, actualment s’està notificant per escrit a tots aquells vilatans que 
disposen de gual i que no l’han donat d’alta, que es pronunciïn d’una manera o 
altra, ja sigui sol·licitant l’alta o renunciant-hi. 

També cal dir que aquesta regularització s’ha de fer fins a final d’any, ja que el 
que es pretén és que els qui fins ara no havien pagat cap import pel gual, hagin 
de pagar-lo en igualtat de condicions que els qui pagaven 60 euros fins ara. 
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Per aquest motiu, fins a final d’any, els que donin d’alta el gual hauran de pagar 
30 euros per l’últim semestre. 

D’altra banda tampoc és cert que una vivenda familiar pagui el mateix que una 
comunicat de veïns. Hi ha casos d’algun pàrking que paguen 600 euros l’any, 
que als veïns els surt a 30 euros. D’altra banda, en les llicències de primera 
ocupació també es tindrà en compte que el veí regularitzi l’estat del seu gual, 
per mantenir-ho regularitzat. 

A continuació el Sr. Benito Pérez González, regidor de Ciudadanos, demana 
quines accions es duran a terme en cas que una persona no contesti a la 
demanda de si vol donar d’alta el gual o renunciar-hi, i si en cas de renunciar i 
posteriorment sol·licitar-lo hi hauria algun tipus de sanció. Respon l’Alcalde 
Miquel Àngel Martínez i Camarasa, informant que en cas de no contestar a la 
proposta, la policia municipal s’encarregaria de requerir al propietari de la 
vivenda perquè en un termini de 15 dies es pronunciï. En cas de renunciar al 
gual i sol·licitar l’alta posteriorment, no hi hauria cap tipus de sanció. 

VOTACIÓ

Finalment es procedeix a la votació:

GRUP N VOT

CIU 6 SI

9SV 2 NO

ERC 1 NO

PSC 1 SI

C’s 1 SI

PP 1 SI

S’acorda, per majoria absoluta, aprovar la proposta anteriorment transcrita en 
tots els seus extrems.
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Tercer.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 5/2015

PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA

El Sr. Amadeu Clofent dóna lectura de la proposta d’acord que a continuació es 
detalla:

Identificació de l’expedient : 

Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES
Expedient:  2015/1074 66 MPRES 
Contingut: APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 5/2015

Considerant que hi ha despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent per 
a les que no hi ha crèdit en el vigent pressupost de la Corporació, i atès que es poden 
efectuar anul·lacions o baixes de crèdits d’altres aplicacions del pressupost vigent no 
compromeses, les dotacions de les quals s’estimen reductibles sense pertorbació del 
servei respectiu, per una Provisió de l’Alcaldia s’incoà l’expedient per a la concessió 
d’un crèdit extraordinari finançat amb càrrec a anul·lacions o baixes de crèdits d’altres 
aplicacions.

Considerant que amb data 9 d’octubre de 2015,  el Sr. Secretari-Interventor va emetre 
un informe sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Considerant que amb data 9 d’octubre de 2015 el Secretari-Interventor informe 
d’intervenció favorablement la proposta de l’Alcaldia.
Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l’informe de la Secretaria es proposa 
al Ple l’adopció del següent:

ACORD

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 5/2015, amb 
la modalitat de crèdit extraordinari, finançat mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits 
d’altres aplicacions del pressupost vigent no compromeses, sense que es vegi 
pertorbat el servei respectiu, d’acord amb el següent resum:
1.-DESPESES ORDINÀRIES

PARTIDA DESCRIPCIO  IN ICIAL  SUPLEMENT 

1 7 1 2 0 3 0 4   Lloguer Maquinaria 
Especial

                  7.000,00 €         10.000,00 € 

1 6 0 2 1 0 0 3   Conservació xarxa 
clavegueram

                14.000,00 €          6.000,00 € 
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1 6 5 2 1 0 0 2   Conservació 
enllumenat públic

                15.000,00 €         10.000,00 € 

1 7 1 2 1 0 0 5   Conservació zones 
verdes i ajardinament               30.000,00 €         3.000,00 € 

3 1 2 2 1 2 0 4   Manteniment edificis 
consultoris mèdis

                  2.000,00 €          1.000,00 € 

3 3 3 2 1 2 0 2   Conservació edifici 
Centre Cívic

                  4.000,00 €          5.000,00 € 

3 4 2 2 1 2 0 1   Conservacio edificis i 
instal.lacions 
esportives

                33.000,00 €          4.224,46 € 

1 7 1 2 1 3 0 0   Maquinària, 
instal·lacions 
tècniques i utillatge.

                17.500,00 €         12.000,00 € 

1 7 1 2 1 3 0 1   Conservació eines i 
estris de la Brigada

                17.000,00 €          1.500,00 € 

1 7 1 2 1 4 0 1   Reparacio vehicles 
Brigada

                  8.000,00 €          3.000,00 € 

9 2 0 2 2 0 0 0   Material d'oficina                   9.000,00 €          1.500,00 € 

1 3 2 2 2 1 0 4   Vestuari i equip 
personal Policia

                  8.000,00 €          4.864,13 € 

1 6 2 2 2 1 5 0 3  Manteniment Arees 
Contenidors

                  1.000,00 €          1.000,00 € 

3 3 7 2 2 6 0 6 0 1 Despeses Cursos 
Formacio Jovent

                  4.500,00 €             100,00 € 

9 2 0 2 2 6 9 9 1 8 INCLASSIFICABLES, 
IMPREVISTOS, 
INDEMNITZACIONS 
A TERCERS

                        6,00 €          5.000,00 € 

1 3 2 2 2 7 0 1   Manteniment 
Sistemes de 
Seguretat

                13.500,00 €          4.500,00 € 

1 3 2 2 2 7 0 9   Regulació trànsit                 50.000,00 €          2.824,24 € 
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vehicles i 
senyalització viària

9 2 0 2 2 7 0 6 0 0 Honoraris de Diversos 
Professionals

                15.000,00 €          8.000,00 € 

3 4 1 4 8 9 0 5   Subvencions a 
entitats esportives

                20.306,00 €          1.447,00 € 

3 2 0 4 8 9 1 4   Subvenció Associació 
Pares Alumnes                 6.450,00 €         4.000,00 € 

1 5 31 4 8 9 2 9   Subvencio ADF 
arranjament camins                 3.500,00 €         3.000,00 € 

TOTAL SUPLEMENT DESPESA ORDINARIA                     278.762,00 
€ 

           91.959,83 
€ 

2.- DESPESES D’INVERSIÓ

A.- SUPLEMENT  DE CRÈDIT

PARTIDA DESCRIPCIÓ  IN ICIAL  SUPLEMENT 

1 3 3 6 1 0 0 8   Adequacio Aparcament 
Institut

              40.000,00 
€ 

      32.500,00 
€ 

1 5 3 6 0 0 0 9   URBANITZACIO CARRER 
LA PAU

            124.788,74 
€ 

      36.771,10 
€ 

1 7 1 6 0 0 0 7   
Arrenjament i Neteja del 
Talus del P.G.G.

                5.000,00 
€ 

      12.000,00 
€ 

9 2 0 6 2 0 0    
informatic               15.000,00 

€ 
      16.000,00 
€ 

          

Inversion en noves 
tecnologies wimax, wifi, 
app

              20.000,00 
€ 

      21.070,36 
€ 

TOTAL   DESPESA  INVERSIO           
118.341,46 € 
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Aquesta modificació es finança amb càrrec a anul·lacions o baixes de crèdits d’altres 
aplicacions, en els termes següents:

Baixes o anul·lacions en concepte d’ingressos

1- FINANÇAMENT DESPESES ORDINARIES

 C) PER TRANSFRERENCIES DE CRÈDIT D'ALTRES PARTIDES  

PARTIDA DESCRIPCIÓ IN ICIAL MINORACIÓ

9 2 0 6 2 6 0 0 Serveis de recaptació a favor 
de l’entitat.

140.000,00 
87.959,83

3 2 3 4 6 7 0 4  aportacio consorci 
normalització linguistica 4.000,00 4.000,00

TOTAL  91.959,83

2 FINANÇAMENT DESPESES D’INVERSIÓ

B)  PER TRANSFRERENCIES DE CRÈDIT D'ALTRES PARTIDES  

PARTIDA DESCRIPCIÓ IN ICIAL MINORACIÓ

9 2 0 6 2 6 0 0  Serveis de recaptació a favor 
de l'entital 52.040,17 29.000,00

3 3 6 6 3 2 0 9  PROJECTE REFORMA 
INTERIOR CASA DE 
CULTURA 231.962,81 29.610,15

TOTAL  58.610,15

E)   AMB CÀRREC AL ROMANENT LÍQUID DE TRERORERIA  

PARTIDA DESCRIPCIÓ IN ICIAL MINORACIÓ

8 7 0 0 1     
RDGT no afectat a la l.O 

222.935,00 59.731,31
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2/2012

TOTAL  59.731,31

TOTAL FINAÇAMENT INVERSIO  118.341,46

TOTAL   MODIFICACIO  1+2  210.301,29

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant un anunci inserit en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, durant quinze dies, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es 
considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s’han presentat 
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-
les.

INTEVENCIONS

A continuació es reflecteixen les  opinions sintetitzades de cada grup municipal 
d’acord amb l’article  109 del Real Decreto 2568/1986, de 28 novembre, por el 
que se aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del Web municipal si es 
vol l’audició de la Sessió plenària: 

El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, demana aclariments sobre 
l’increment del pressupost amb el suplement  destinat a la brigada municipal. El 
regidor recorda també que l’any passat ja es va fer una modificació de crèdit en 
la que es va disposar d’una part del romanent de tresoreria, com contempla la 
llei 2/2012, però considera que aquesta tendència de disposar cada any d’una 
part del romanent de tresoreria seria interessant eradicar-la, ja que arribarà un 
moment que no es disposarà d’aquest romanent. 

Al seu torn, la Sra. Berta Sala i Casanovas, regidora d’ERC, manifesta la seva 
sorpresa en veure els augments i suplements que ha calgut anar afegint al 
pressupost inicialment previst, sorpresa que és compartida pel Sr. Benito Pérez 
González, regidor de Ciudadanos. D’altra banda, el Sr. Pérez també recolza el 
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comentari fet pel Sr. Arcos sobre el romanent de tresoreria i afegeix que seria 
interessant que el deute de l’ajuntament no superi el 30%, la qual cosa és una 
de les propostes que Ciudadanos portava al seu programa. 

A continuació el Sr. Javier Sandoval Carrillo, regidor del PSC, manifesta la seva 
aprovació de la modificació, tot i que demana si està prevista la intervenció al 
pàrking de la zona del Sot del Camp, on convé posar-hi unes escales, cosa que 
no ha vist reflectida en la modificació del pressupost. 

D’altra banda, el Sr. Sandoval demana un aclariment sobre l’ampliació del 
equipament informàtic,  responent.-se des de la secretaria de la corporació que 
el rènting que hi havia fins ara no comptava amb el manteniment. Es va fer un 
estudi i es va constatar que fer-lo per rènting sortia  un 28% més car que fer la 
compra, per aquest motiu l’ajuntament ha decidit fer aquest esforç.

 A banda, el Sr. Sandoval, referint-se al tema informàtic, demana que es canviï 
el PC que hi ha al despatx de l’oposició, petició que és recolzada pel Sr. 
Jacobo García-Nieto Videgaín, regidor del PP, qui també manifesta la seva 
opinió favorable a la modificació dels pressupostos i reafirma que cal preveure 
una intervenció en el pàrking del Sot del Camp. 

A continuació el Sr. Benito Pérez González, regidor de Ciudadanos, agraeix la 
intervenció feta en la millora de l’equip informàtic del Cau Jove, que era 
necessari des de feia anys i demana un major aclariment per als vilatans sobre 
l’augment de la partida Wi-Max de Noves Tecnologies. D’altra banda, demana 
també si es disposa d’algun gràfic o registre que indiqui l’ús de la xarxa Wi-max 
que s’ofereix. 

Respon el Sr. Enric Miralles i Torres,regidor d’urbanisme i noves tecnologies, 
informant que l’ampliació ve donada precisament perquè s’havia arribat al 
màxim de capacitat d’ús de la xarxa wimax. D’altra banda, l’ampliació també és 
deguda a que cada cop hi ha més càmeres de vigilància i seguretat pel 
municipi. 

Seguidament la Sra. Berta Sala i Casanovas, regidora de 9SV, fa constar que, 
tot i que no recorda el pressupost inicial fet per a la xarxa Wimax, actualment 
s’hi ha destinat un augment de 210000 euros, xifra que considera força 
elevada. Demana també si la xarxa està prou publicitada al municipi. 

Respon el Sr. Enric Miralles i Torres, regidor d’urbanisme i noves tecnologies, 
informant que s’estan posant plaques a tot el municipi informant-ne. 
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Seguidament el Sr. Amadeu Clofent i Rosique aclareix que en el moment 
d’elaborar els pressupostos municipals, sempre es va a la baixa, és per aquest 
motiu que generalment s’han de fer aquestes modificacions segons els 
imprevistos que van apareixent. Afortunadament els últims anys hi ha hagut 
algunes partides de recaptació que han ajudat a que es puguin fer aquestes 
modificacions. 

A continuació l’Alcalde Miquel Àngel Martínez i Camarasa destaca que és atípic 
realitzar modificacions als pressupostos municipals un cop l’any, ja que hi ha 
ajuntaments que les fan cada mes. Actualment el que s’està modificant són 
imprevistos que han anat sorgint al llarg d’aquest període de temps. D’altra 
banda, la modificació d’aquests pressupostos indica que l’ajuntament està 
sanejat, en cas contrari no es podrien dur a terme. Pel que fa al nivell 
d’endeutament existeix degut als crèdits hipotecaris que s’han fet per a les 
infraestructures que s’han realitzat i que cal amortitzar. Bo i així, el nivell 
d’endeutament és aproximadament del 29%, per tant és molt baix. A més, 
tenint en compte que els resultats dels pressupostos són positius cada any, 
això permet menjar-se una part del romanent segons la línia traçada. També es 
compta amb subvencions que financen la part administrativa, per la qual cosa 
les modificacions no son tan grans. En aquestes modificacions s’hi inclouen 
subvencions. Estem parlant de 120000 euros aproximadament i d’una 
desviació a la baixa que hi ha hagut amb un canvi de destinació i d’anualitat 
d’una partida pressupostària. S’han realitzat obres en les que l’ajuntament no 
ha hagut de posar-hi ni un euro, gràcies a les subvencions. 

VOTACIÓ

Finalment es procedeix a la votació:

GRUP N VOT

CIU 6 SI

9SV 2 NO

ERC 1 NO

PSC 1 SI

C’s 1 SI

PP 1 SI
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S’acorda, per majoria absoluta, aprovar la proposta anteriorment transcrita en 
tots els seus extrems.

Quart.- DELEGACIONS ESPECÍFIQUES DE FACULTATS DEL PLE DE 
L'AJUNTAMENT A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA

El Sr. Amadeu Clofent dóna lectura de la proposta d’acord que a continuación 
es detalla:

Identificació de l’expedient : 

Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA
Expedient:  2015/1075 33 GENSVM 
Contingut: DELEGACIONS ESPECÍFIQUES DE FACULTATS DEL PLE DE 
L'AJUNTAMENT A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

D’acord amb les facultats de delegació de competències atribuïdes per l’article 22.4 de 
la Llei de Bases de Règim Local al Ple de la Corporació, i amb l’objecte d’agilitzar la 
gestió d’aquells assumptes que constitueixen l’activitat ordinària de l’administració 
municipal, es sotmet l’assumpte a prèvia deliberació i posterior votació.

S’acorda, per unanimitat, l’adopció del següent acord:

Primer.- Delegar a favor de la Junta de govern local la següent atribució o 
competència:

 Establiment i aprovació dels preus públics.

Segon.- Donar publicitat del present acord al Butlletí Oficial de la Província i a la 
pàgina web municipal per al seu general coneixement.

INTEVENCIONS

A continuació es reflecteixen les  opinions sintetitzades de cada grup municipal 
d’acord amb l’article  109 del Real Decreto 2568/1986, de 28 novembre, por el 
que se aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del Web municipal si es 
vol l’audició de la Sessió plenària: 

El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, manifesta que el seu grup 
municipal estarà sempre en contra de qualsevol normativa o decisió que suposi 
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treure competències al ple municipal, que considera l’òrgan de govern del 
municipi.

Aquesta postura  és recolzada per la Sra. Berta Sala i Casanovas, regidora de 
ERC. 

Al seu torn, el Sr. Benito Pérez González, regidor de Ciudadanos, manifesta 
que entenem que aquesta competència s’ha de mantenir al Ple, pels mateixos 
arguments dels regidors anteriors.

Seguidament el Sr. Javier Sandoval Carrillo, regidor del PSC, deixa constància 
del fet que es tracta de delegar temes com el funcionament de l’escola bressol, 
l’Escola de música Etc, que són entitats municipals. Bo i així, considera que les 
mesures que s’han pres en aquest sentit des del govern sempre han procurat 
que no afectin econòmicament a les arques ni als ciutadans, per tant considera 
que, més que treure competències al ple, el que es fa amb aquesta mesura és 
donar un vot de confiança al govern actual, per aquest motiu el PSC s’abstindrà 
a la votació. 

Per últim, el sr. Jacobo García-Nieto Videgaín, regidor del PP, manifesta que 
estan a favor d’aquesta mesura ja que es tracta de temes molt concrets que 
suposen despeses importants i considera que el vot de confiança al govern és 
important.

VOTACIÓ

Finalment es procedeix a la votació:

GRUP N VOT

CIU 6 SI

9SV 2 NO

ERC 1 NO

PSC 1 ABS.

C’s 1 NO

PP 1 SI
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S’acorda, per majoria absoluta, aprovar la proposta anteriorment transcrita en 
tots els seus extrems.

Cinquè.- REINTEGRAMENT DEL SALDO DE LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE 
LA PARTICIPACIÓ DE LES ENTITATS LOCALS EN TRIBUTS DE L´ESTAT 
CORRESPONENT A L´ANY 2013.

PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA

El Sr. Secretari dóna lectura de la proposta d’acord que a continuació es detalla:

Identificació de l’expedient : 

Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA
Expedient:  2015/1097 33 GENSVM 
Contingut: REINTEGRAMENT DEL SALDO DE LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LA 
PARTICIPACIÓ DE LES ENTITATS LOCALS EN TRIBUTS DE L´ESTAT 
CORRESPONENT A L´ANY 2013. 

D´acord amb l´art. 72 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2015, el Ministeri d´Hisenda i Administracions 
Públiques ha procedit a la liquidació definitiva de la Participació de les Entitats Locals 
en tributs de l´Estat corresponent a l´any 2013, de la que en resulta per a aquest 
Ajuntament un saldo deutor de 71.239,53€.

Atès el sistema general de reintegrament d´aquest saldo deutor previst en l´apartat 
Dos del mateix article i llei, i atesa la possibilitat d´acolliment a la excepció a aquell 
sistema prevista en la Disposició Addicional desena del RDL 17/2014, de 26 de 
desembre, que preveu un sistema fraccionat en condicions més favorables per a les 
Entitats Locals que reuneixin determinats requisits de compliment d´obligacions 
comptables i econòmic-financeres, i tenint en compte que aquest Ajuntament compleix 
tots els requisits requerits, els reunits,

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’Adopció dels següents Acords

PRIMER.- Aprovar la sol·licitud al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
de l´aplicació a l´Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt  de l´excepció al règim de 
reintegraments aplicable amb caràcter general del saldo deutor resultant a càrrec 
d´aquest Ajuntament en la liquidació definitiva de la participació en tributs de l´Estat de 
l´any 2013, per import de 71.239,53€, prevista en la Disposició Addicional Desena del 
“Real Decreto-Ley 17/2014, de 26 de desembre, de medidas de sostenibilidad 
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financiera de las comunidades  autónomas y entidades locales y otras de carácter 
económico”, de forma que el reintegrament es fraccioni en un període de 10 anys, fent 
constar a aquests efectes que aquest Ajuntament compleix els requisits, i preveu 
complir-los els de posterior comprovació, requerits en els punts 3 i següents de la 
Disposició Addicional Desena citada. 

SEGON.- Facultar al Sr Secretari-Interventor, per signar la tramesa de la petició i 
Delegar en la Junta de Govern Local les facultats per a l´adopció dels acords que, en 
el seu cas, fossin necessaris per a completar o desenvolupar el present.

No obstant el Ple decidirà allò que estimi mes adient

INTEVENCIONS

A continuació es reflecteixen les  opinions sintetitzades de cada grup municipal 
d’acord amb l’article  109 del Real Decreto 2568/1986, de 28 novembre, por el 
que se aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del Web municipal si es 
vol l’audició de la Sessió plenària: 

El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, proposa que, donat el camí que 
s’ha iniciat amb el nou parlament i en general l’avanç del procés cap a la 
independència, proposa no pagar res més a l’estat.

VOTACIÓ

Finalment es procedeix a la votació:

GRUP N VOT

CIU 6 SI

9SV 2 NO

ERC 1 NO

PSC 1 SI

C’s 1 SI

PP 1 SI
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S’acorda, per majoria absoluta, aprovar la proposta anteriorment transcrita en 
tots els seus extrems.

Sisè.- PENALITATS PER INCOMPLIMENTS I COMPLIMENT DEFECTUÓS 
EMPRESA ADJUDICATÀRIA SERVEI NETEJA IMMOBLES MUNICIPALS 
(NET BRILL)

PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA

El Sr. Secretari dóna lectura de la proposta d’acord que a continuació es 
detalla:

Identificació de l’expedient : 

Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES
Expedient:  2015/436 66 CMAJO 
Contingut: PENALITATS PER INCOMPLIMENTS I COMPLIMENT DEFECTUÓS 
EMPRESA ADJUDICATÀRIA SERVEI NETEJA IMMOBLES MUNICIPALS (NET 
BRILL)

En data 4 de maig de 2015 es va dictar Decret de l’Alcaldia número 404 pel qual es va 
proposar l’inici de l’expedient per a la imposició d’una penalitat d’ONZE MIL TRES-
CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS (11.387,34€), a 
proposta de la responsable del contracte i del secretari interventor, a l’empresa 
adjudicatària del servei de neteja dels immobles municipals, NET-BRILL, S.L, per 
incompliment de les condicions especificades als documents contractuals i detallades 
en els informes que consten a l’expedient.

Així mateix, es va atorgar a NET-BRILL, S.L un termini d’audiència de deu dies hàbils, 
comptadors des del dia següent a la recepció de la corresponent notificació, per tal 
que pogués al·legar i presentar els documents i les justificacions que considerés 
convenients.

En data 28 de juliol de 2015, per acord de Junta de Govern Local, es notificà a 
l’adjudicatari la imposició d’una penalitat econòmica. No obstant, atès que no consta a 
l’expedient la pràctica de la notificació del tràmit d’audiència esmentat, es van 
retrotraure les actuacions de l’expedient al moment previ al tràmit d’audiència, perquè 
l’empresa NET-BRILL S.L disposés d’un termini de deu dies per al·legar el que 
estimés oportú.

Dins el termini esmentat, l’empresa NET-BRILL, S.L ha presentat un escrit 
d’al·legacions
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Les al·legacions estan dividides en diferents apartats:

1) Quant a l’informe del responsable municipal, l’empresa afirma haver prestat 
correctament el servei durant tot el contracte. Considera insòlit que els presumptes 
incompliments s’identifiquen des del mes de febrer de 2013, el que es pretén justificar 
fent referència a unes comunicacions via correu electrònic, els quals han estat 
verificats i són simples instruccions o incidències molt lleus. Manifesta que els únics 
requeriments oficials són els acords de Junta de Govern Local de dates 6 de febrer i 
10 de juliol de 2014. Per l’esmentat considera arbitrari i abusiu el període a computar 
de 24 mesos. Afirma que en cap moment l’Ajuntament ha manifestat disconformitat o 
existència de cap deficiència en la prestació del servei. L’Ajuntament ha pagat totes les 
factures pels serveis prestats i per tant, la considera prova de conformitat.

2) Quant al suposat incompliment de la clàusula tercera del Plec de clàusules 
tècniques, l’empresa afirma que s’han realitzat puntualment totes les tasques 
determinades al plec i a l’oferta. Qualifiquen que l’afirmació de manca de qualitat és 
subjectiva i sense fonamentar i també arbitrària. També afirmen que no és cert que no 
s’escombrin ni freguin les voreres i entrades dels edificis, tasca feta amb la freqüència 
que marca el plec. Com a prova màxima de les seves afirmacions, exposa que mai 
s’ha manifestat cap disconformitat i s’han pagat les factures. Subratllen que amb el 
mail de data 15 de febrer de 2013 no s’acredita cap incompliment i només es donaven 
instruccions. Qualifiquen així mateix la comunicació electrònica de data 5 de juliol de 
2013 com a lleu incidència.
Pel que fa a les comunicacions de data 12 de març de 2014 i 12 de gener de 2015, 
manifesta que va complir amb la neteja dels vidres segons freqüència acordada 
contractualment. Està recopilant informació que acrediti aquest extrem. 
Segons l’empresa, s’ha evidenciat que les comunicacions que consten a l’informe de la 
responsable del contracte no acrediten cap incompliment. No obstant, s’ha donat 
instruccions per intensificar tasques.
Pel que fa als acords de Junta de Govern Local de data 6 de febrer i 10 de juliol de 
2014, afirma de nou que són els únics requeriments oficials rebuts, manifesta que fan 
referència a un únic centre i es tracta d’apreciacions subjectives i interessades de la 
directora del centre, sense fonament i justificació documental. Explica que l’empresa 
va respondre per escrit acreditant-se el compliment de les obligacions i amb oferiment 
de millora del que calgués.

3) Quant al suposat incompliment de la clàusula quarta del plec de clàusules 
tècniques, l’empresa manifesta que totes les absències o incidències de personal es 
comunicaven a la tècnica telefònicament i que les suplències de personal s’han fet de 
tal forma que no ha afectat en cap moment el servei i garantint sempre la cobertura del 
lloc de treball segons els horaris acordats. Destaca que han estat mínimes i que la 
responsable sempre va donar el seu vist i plau sense manifestar-ne oposició ni queixa.

4) Quant al suposat incompliment de la clàusula setena del plec de clàusules 
tècniques, l’empresa aporta els TC2 corresponent a tots els mesos facturats.

5) Quant al suposat incompliment de la clàusula novena del Plec de clàusules 
tècniques, Net-Brill, SL afirma que s’han aportat i servit tots els consumibles i materials 
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necessaris per a l’execució del servei, acreditat mitjançant les corresponents factures i 
comandes cada vegada que se’ls ha sol·licitat.
Afirma que les comunicacions de la responsable del contracte de mancances de 
material són puntuals, esporàdiques i excepcionals, solucionant-se de forma 
immediata. Apunta que el material desapareix de forma inusual, suposant que per 
actes vandàlics de tercers, però no per falta de subministrament. Està recopilant 
informació que acrediti adquisició de material. No obstant, ha adoptat mesures per 
intensificar i augmentar, si cal, els consumibles i materials necessaris i els seus estocs.

6) Pel que fa al suposat incompliment de la clàusula dotzena del Plec de clàusules 
tècniques,  l’empresa aporta en aquest acte l’avaluació de riscos laborals i la còpia del 
rebut corresponent a la pòlissa de responsabilitat civil. Afegeix que l’obligació d’estar al 
corrent de pagament de la pòlissa esmentada no està establert ni al contracte ni als 
Plecs.

7) Pel que fa al suposat incompliment de l’oferta presentada per Net-Brill, SL, en 
relació al punt 2.2.3 de l’oferta, l’empresa es limita a afirmar que sí s’han realitzat totes 
les tasques determinades a l’oferta, amb la metodologia de treball especificada. 
Afirmen que la prova és que mai s’han manifestat per aquests motius cap 
disconformitat i que s’han pagat les factures.

8) Pel que fa al suposat incompliment de l’oferta presentada per Net-Brill, SL, en 
relació al punt 2.2.7 de l’oferta, l’empresa manifesta un total desacord, perquè el seu 
equip està molt qualificat i control ala contractació de personal i adquisició de material i 
maquinàries, també el seu personal supervisa les tasques del servei, donant resposta 
a totes els responsables dels centres. Quant als registres, afirmen que sí que es 
compleix la condició i que disposa dels fulls de control, resum d’hores, etc.

9) En relació al suposat incompliment de l’oferta presentada per Net-Brill, SL, que 
apareix a l’informe de la responsable del contracte, en relació al punt 2.2.8 de l’oferta,  
Net-Brill, SL manifesta que s’està analitzant la viabilitat de la implantació del programa 
Mpromisys.

10) Net-Brill, SL es remet a l’al·legació tercera quan l’informe de la responsable del 
contracte assenyala que s’incompleix el punt 2.2.9 de la seva oferta.

11) En relació al suposat incompliment de l’oferta presentada per Net-Brill, SL, que 
apareix a l’informe de la responsable del contracte, en relació al punt 2.4 de l’oferta, 
l’empresa manifesta que disposa de tota la maquinària i mitjans, que no es troba als 
centres on es presta el servei 

12) Pel que fa al suposat incompliment de l’oferta presentada per Net-Brill, SL, que 
apareix a l’informe de la responsable del contracte, en relació al punt 2.5.1 de l’oferta, 
Net-Brill, SL manifesta que les fitxes dels productes amb els quals treballa actualment 
estan a disposició dels centres on es presta el servei i considera que compleixen amb 
les requisits exigits.

13) Quant a l’incompliment de la millora de l’oferta presentada per Net-Brill, SL 
esmentada a l’informe de la responsable del contracte, l’empresa assenyala que sí 
compleix amb els registres, però que els fulls desapareixen per causes alienes a ella, 
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que sí que ha format a les empleades per promoure l’estalvi energètic, que sí que 
disposen de senyalitzacions de terra mullat, tot aportant un reportatge fotogràfic. 
Reconeix que les targetes d’avís de “bon dia” no s’han emprat, i qualifica 
l’incompliment com a qüestió menor. Aprofita per assenyalar que hi ha desordre en les 
taules dels treballadors de l’Ajuntament. Afirma que sí que s’han netejat els equips 
informàtics. 
Quant a l’estudi d’optimització del servei, s’ha activat la realització de l’estudi. Quant a 
la campanya de conscienciació ciutadana, ha donat instruccions per activar-la.
Quant a la instal·lació d’ambientadors i bacteriostàtics, espera instruccions de 
l’Ajuntament, perquè ha d’indicar si els desitja, ja que s’ha de fer càrrec dels recanvis.

14) Pel que fa al càlcul de la penalitat a aplicar, l’empresa indica que està en desacord 
amb la seva determinació quantitativa per falta de motivació i falta de proporcionalitat.

L’Ajuntament decideix aplicar un percentatge del 10% sobre la valoració de les millores 
ofertades. Considera que el perjudici causat és inexistent o mínim, l’import és abusiu i 
excessiu.
L’Ajuntament manifesta que es constaten incompliments o compliments defectuosos a 
partir de febrer de 2013, cosa que l’empresa considera que no es fonamenta ni es 
prova. Considera que el que s’aporta són instruccions o incidències menors. És 
impossible que tots aquests mesos s’hagin infringit obligacions i els sobta que 
l’Ajuntament hagi estat en actitud passiva.

Pel que fa a la penalització del 2% sobre el preu mensual multiplicat per 24 mesos, 
també el considera desproporcionat, arbitrari, abusiu i injustificat, per l’escassa 
incidència han tingut els presumptes incompliments o compliments defectuosos 
indicats a l’informe de la responsable del contracte, per la qual cosa sol·licita que 
s’anul·li o es rebaixi de forma substancial.

Al·lega que tot l’exposat suposa un vici de nul·litat de la resolució notificada, 
manifestant que vulnera l’article 9.3 però no assenyala de quina norma.

L’empresa també assenyala que les millores van ser valorades en conjunt per als dos 
municipis licitants, però haurien d’haver estat calculats per separat, en la proporció que 
correspon a cada un dels municipis, essent a Sant Vicenç de Montalt valorades en un 
49%.

Finalment, l’empresa al·legant afirma que procedeix l’anul·lació de la proposta de 
sanció i l’arxiu de l’expedient, ja que manifesta que ha quedat acreditat que va realitzar 
el servei de neteja correctament segons l’exigit i no ha infringit l’establert al contracte i 
els plecs. De forma subsidiària i ad cautelam, si no s’estimessin íntegrament les 
al·legacions, demana que es moderi la penalització.

El senyor Secretari Interventor ha emès informe proposta al respecte:

1) Pel que fa a l’al·legació relativa a l’informe del responsable municipal, no es pot 
afirmar que en cap moment l’Ajuntament ha manifestat disconformitat o existència de 
cap deficiència en la prestació del servei, quan l’Ajuntament ha comunicat per via 
correu electrònic prestacions deficients o incompliments i quan la Junta de Govern 
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Local ha adoptat dos acords per compliment defectuós, i aquests extrems han estat 
admesos per l’empresa en el seu escrit d’al·legacions. Així mateix, sorprèn a aquesta 
administració que l’empresa consideri que només són oficials les notificacions de Junta 
de Govern i no els correus electrònics per comunicar incompliments o compliments 
defectuosos, quan en la seva oferta presentada a la licitació i que és document 
contractual, l’empresa manifestava que com a formes de comunicació amb 
l’Ajuntament, entre d’altres, s’inclouen els emails per notificar incidències.

2) Pel que fa a l’al·legació relativa al suposat incompliment de la clàusula tercera del 
Plec de clàusules tècniques, no es pot afirmar que han realitzat puntualment totes les 
tasques determinades al plec i l’oferta quan consten a l’expedient comunicacions 
d’incompliment o compliment defectuós de les prestacions contractuals, per via email i 
acords de Junta de Govern Local i l’empresa ha admès rebre-les.
Manifesta l’al·legant que no és cert que no s’escombrin ni freguin les voreres i 
entrades dels edificis amb la freqüència pactada i, en canvi, assegura que s’ha donat 
instruccions per intensificar les tasques. Si les prestacions contractuals s’haguessin 
portat amb la freqüència pactada, no s’haguessin pogut intensificar.
L’empresa afirma que les comunicacions de l’informe de la responsable del contracte 
no acrediten cap incompliment. Els incompliments o compliments defectuosos 
d’obligacions s’han comunicat a l’empresa per les vies acordades, l’empresa ha 
constatat la seva recepció i ha expressat en algun cas que van solucionar les 
incidències d’immediat i en d’altres, que ha adoptat mesures per millorar i intensificar 
les tasques. Aquestes afirmacions posen de manifest que sí que s’han acreditat els 
incompliments, perquè si no hagués estat així, no hagués estat possible solucionar 
incidències ni adoptar mesures pertinents per millorar i intensificar tasques, ja que no 
hagués estat possible si ja es complien íntegrament les obligacions contractuals.
El responsable del contracte, d’acord amb l’article 41 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, té la missió de supervisar l’execució del contracte i pot adoptar les decisions 
i dictar les instruccions necessàries per a assegurar-ne la correcta realització de la 
prestació pactada, per tant, quan en el seu informe indica les mancances de la 
prestació dels serveis i recorda les diverses comunicacions prèvies fetes a l’empresa, 
no es pot afirmar que fa valoracions subjectives i sense fonamentar. Qualifica com a 
subjectiva la frase de l’informe de la responsable del contracte “s’ha evidenciat una 
manca de qualitat en les tasques executades i, en canvi, l’empresa qualifica les 
comunicacions municipals d’incompliments o compliments defectuosos com a lleus 
incidències. 

Net-Brill, SL considera que la prova màxima que les tasques s’han executat és que 
mai s’ha manifestat cap disconformitat, cosa que l’empresa contradiu en haver rebut 
diverses comunicacions per email, que és un dels canals de comunicació 
d’incidències, segons consta a la seva oferta, i que totes les factures s’han pagat. El 
fet que les factures s’hagin pagat no acredita que les tasques s’hagin executat de 
forma satisfactòria, ja que la persona designada com a responsable del contracte, per 
una banda ha comunicat a l’empresa en diverses ocasions incompliments o 
compliments defectuosos de prestacions contractuals i, per altra banda, ha emès un 
informe que així ho ratifica. Tanmateix, és necessari recordar, que l’empresa va 
dipositar una garantia definitiva del contracte, que respon, entre d’altres, de la correcta 
execució de les prestacions contractuals, així com de les penalitats imposades al 
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contractista. Per tant, hi ha més mecanismes de l’administració per a garantir la 
correcta prestació de les obligacions contractuals.

3) Pel que fa a l’al·legació relativa al suposat incompliment de la clàusula quarta del 
Plec de clàusules tècniques, Net-Brill, SL està posant en dubte la credibilitat de la 
persona responsable de l’execució del contracte, designada segons el pacte quart del 
contracte subscrit en el seu dia per les parts i que, segons la Llei, té la missió de 
supervisar l’execució del contracte, quan en el seu informe afirma que no es notifiquen 
ni les absències ni modificacions horàries dels treballadors de l’empresa amb caràcter 
previ per a la seva aprovació. Tanmateix l’empresa nega que hi hagi hagut 
incompliment de la clàusula quarta i afirma que s’han comunicat les modificacions 
sempre, però en cap punt de l’al·legació afirma que sempre s’hagi fet amb caràcter 
previ.

4) Pel que fa a l’al·legació relativa al suposat incompliment de la clàusula setena del 
Plec de clàusules tècniques,  l’al·legant admet el seu incompliment perquè aporta, més 
de tres anys després a l’inici del contracte, la documentació que estava obligada a 
aportar durant tota l’execució del contracte.

5) Pel que fa a l’al·legació relativa al suposat incompliment de la clàusula novena del 
Plec de clàusules tècniques, aquest Ajuntament no dubta que el material facturat ha 
estat efectivament subministrat. El que s’indica en l’informe és que consten en 
l’expedient com a mínim deu comunicacions via email de mancances de material i dos 
acords de Junta de Govern Local, que Net-Brill, SL ha admès haver rebut i haver donat 
resposta, i fins i tot, afirma haver adoptat mesures per intensificar i augmentar, si cal, 
els consumibles i materials necessaris, així com els seus estocs. 

6) Pel que fa a l’al·legació relativa al suposat incompliment de la clàusula dotzena del 
Plec de clàusules tècniques,  el fet que en aquest moment aporti l’avaluació de riscos 
evidencia que s’ha incomplert el caràcter previ d’aquesta obligació, que havia de ser 
previ a la prestació dels serveis.

Així mateix, la mateixa clàusula del Plec de condicions tècniques estableix 
l’obligatorietat de subscriure una pòlissa d’assegurança mínima de 600.000 euros, que 
cobreixi la responsabilitat civil per accidents, danys i/o perjudicis que poguessin 
ocórrer, ocasionats directament pels treballs que es realitzin o com a conseqüència de 
la negligent prestació del servei. Per tal d’acreditar la seva vigència durant l’execució 
del contracte, cal aportació del justificant de pagament. El responsable del contracte 
ha de controlar i vetllar pel compliment de les obligacions del contracte i, per tant, no 
s’ha acreditat fins el mes de setembre de 2015 el compliment d’aquesta condició 
contractual.

7) En relació l’al·legació pel suposat incompliment de l’oferta presentada per Net-Brill, 
SL, en relació al punt 2.2.3 de l’oferta, és necessari destacar que, si l’empresa hagués 
complert amb totes les seves obligacions puntualment, no hi hauria hagut incidències a 
comunicar, ni haguessin pogut adoptar mesures per a millorar i intensificar treballs. 
S’han enviat nombrosos correus electrònics i fins i tot dos acords de Junta de Govern 
Local, que l’empresa admet haver rebut i en virtut dels quals ha iniciat reforços i 
millores. Així mateix, la responsable del contracte és l’encarregada de supervisar el 
compliment del mateix, i ho pot fer durant tota la vigència del contracte. De les 
manifestacions de tots els responsables de cada immoble durant tota l’execució del 
contracte, dels informes interns respecte el seguiment del mateix, de la mateixa 
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comprovació personal i dels antecedents de l’expedient, la responsable ha pogut 
verificar que la clàusula 2.2.3 de l’oferta no s’ha complert. Prova d’això és que 
l’empresa manifesta que intensificarà les tasques.

8) Fent referència a l’al·legació relativa a l’incompliment del punt 2.2.7 de la seva 
oferta, es pot afirmar que el seguiment del servei no és correcte, no perquè l’empresa 
no el verifiqui, sinó perquè, segons es detalla a la clàusula onzena dels Plecs de 
Clàusules Tècniques, no únicament l’empresa ha de disposar dels fulls de control, sinó 
que s’estableix un sistema de control de qualitat amb la finalitat que l’Ajuntament pugui 
controlar d’una forma eficient els treballs objecte del concurs. Per controlar les tasques 
de neteja s’haurà d’omplir un full de control trimestral per a cada establiment i aquest 
full de control haurà d’anar signat per la persona responsable de cada centre signada 
per l’Ajuntament, i pel responsable de l’empresa.

9) Pel que fa a l’al·legació referent a l’incompliment del punt 2.2.8 de l’oferta, Net-Brill, 
SL l’empresa reconeix l’incompliment de la seva oferta.

10) Atès que en relació a l’incompliment del punt 2.2.9 de l’oferta presentada, Net-Brill, 
SL es remet a l’al·legació tercera, que ja ha estat tractada, no cal afegir res més.

11) En l’informe de la responsable del contracte, pel que fa a l’incompliment 2.4 de la 
seva oferta, el que es posa de manifest no és que l’empresa no disposi de la 
maquinària, que no ho posa en dubte, sinó que a més de disposar-ne, el que s’ha de 
fer és fer-la servir, d’acord amb la seva oferta, ja que si s’observa amb deteniment 
l’oferta, hi ha maquinària diversa adscrita a cada centre de treball i no s’empra.

12) Pel que fa a l’al·legació relativa al suposat incompliment de l’oferta presentada per 
Net-Brill, SL, que apareix a l’informe de la responsable del contracte, en relació al punt 
2.5.1 de l’oferta, l’oferta no manifestava que les fitxes dels productes havien d’estar a 
disposició dels centres on es presta el servei, sinó que deia que Net Brill, S.L. 
presentaria, en cas de resultar adjudicatària i abans de l’inici dels treballs, tota la 
informació relativa als productes i aportaria un dossier.

13) En l’informe de la responsable del contracte es fa esment a l’incompliment 
generalitzat de les millores proposades per Net-Brill, SL en la seva oferta. Fa un recull 
a tall d’exemple, però és generalitzat. 

L’empresa manifesta que els fulls de registre desapareixen, no consten a l’Ajuntament 
actes vandàlics al respecte.

Quant a la senyalització de terra mullat, l’empresa aporta un reportatge fotogràfic que 
no justifica que s’hagin emprat durant l’execució del contracte. 

Pel que fa a les targetes d’avís de bon dia, l’empresa admet l’incompliment.

Pel que fa a la millora relativa a l’elaboració d’un estudi d’optimització, l’oferta de Net-
Brill assenyala que la realització d’aquest estudi d’optimització des de l’inici del servei, 
serà de tres mesos. Un cop realitzat es presentarà una proposta d’optimització del 
servei als Responsables dels Ajuntaments. Per tant, una proposta d’optimització del 
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servei a tres mesos vista de la finalització del contracte, al meu entendre, és un 
incompliment de la proposta de millora. El mateix es pot dir de la campanya de 
conscienciació ciutadana.

Quant a la instal·lació d’ambientadors i bacteriostàtics, en l’oferta no apareix enlloc que 
calgui un consentiment de l’Ajuntament per a fer-se càrrec dels recanvis. La seva 
instal·lació anava a càrrec de l’empresa de forma gratuïta.

14) Pel que fa al càlcul de la penalitat a aplicar, l’empresa indica que està en desacord 
amb la seva determinació quantitativa per falta de motivació i falta de proporcionalitat.

L’informe emès per a la valoració econòmica de les penalitats a imposar a 
l'adjudicatària, pels incompliments detallats en l’informe de la responsable del 
contracte, se n’ha explicat i motivat cada un dels apartats, s’han desglossat els tipus 
d’incompliments i s’ha explicat la seva valoració, fins que finalment s’ha procedit a fer 
un sumatori explicatiu total. No es pot dir que no hi ha motivació ni que sigui arbitrari, 
quan es dóna una explicació exhaustiva. A més, l’empresa ha estat capaç d’estar en 
desacord amb cada una de les explicacions, cosa que seria impossible en el cas que 
fos una proposta de penalitat arbitrària. Per tant, en conseqüència, no té sentit dir que 
la notificació rebuda conté un vici de nul·litat, perquè no es troba en cap dels supòsits 
de l’article 62 de la Llei 30/1992.

L’empresa també qualifica la penalitat com a excessiva, abusiva i  desproporcionada. 
En un contracte on el preu és de 779.234,36 sense IVA, qualificar una proposta de 
penalitat que no arriba al 2% del seu import com a excessiva i desproporcionada és 
una valoració del tot subjectiva i interessada. L’article 196 de la LCSP determina que 
les penalitats hauran de ser proporcionals a la gravetat de l’incompliment i la seva 
quantia no podrà ser superior al pressupost del contracte. Per tant, exposats tots i 
cadascun dels incompliments de l’empresa en l’informe de la responsable del 
contracte la proposta presentada no és desproporcionada ni excessiva.

Quant a l’incompliment de les millores presentades, l’oferta presentada per la licitadora 
en el seu moment és document contractual i, per tant, el seu incompliment generalitzat 
és un incompliment contractual. L’empresa afirma en el seu escrit d’al·legacions que 
els incompliments o compliments defectuosos comptats des de febrer de 2013 
l’Ajuntament no els fonamenta ni prova, que només aporta instruccions o incidències 
menors. Com ja ha estat indicat, el correu electrònic és un mitjà consensuat per a la 
tramesa d’incidències del servei, com també ho és l’enviament d’acords de la Junta de 
Govern Local. Per tant, havent reconegut l’empresa que els ha rebut i que ha adoptat 
les mesures necessàries per a solucionar-los, es donen per acreditats els 
incompliments o compliments defectuosos. Si hi ha hagut dialèctica constant amb 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt com ha quedat acreditat, l’actitud municipal en 
cap cas ha estat passiva.

L’empresa també assenyala que les millores van ser valorades en conjunt per als dos 
municipis licitants, però haurien d’haver estat calculats per separat, en la proporció que 
correspon a cada un dels municipis, essent a Sant Vicenç de Montalt valorades en un 
49%, per tant, cal acceptar aquesta al·legació en part i tenir en compte el percentatge 
assenyalat per Net-Brill, SL que és el corresponent a les millores de Sant Vicenç de 
Montalt i, per tant, la penalitat proposada s’hauria de minorar i quedaria de la següent 
manera:
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1.761,55 euros per incompliment de les millores proposades
7.792,34 euros de penalitat per deficiències del servei.
TOTAL: 9.553,89 euros

Per tant, d’acord amb l’informe proposta emès per part del Secretari Interventor, es 
proposa al Ple de la Corporació, en tant que òrgan de contractació, que adopti els 
acords següents:

Primer. Estimar en part les al·legacions presentades, en el sentit de rebaixar l’import 
de la penalitat proposada, atès que el càlcul de l’import de les millores s’hauria d’haver 
fet segons el percentatge corresponent a Sant Vicenç de Montalt, quedant de la 
següent manera:

1.761,55 euros per incompliment de les millores proposades
7.792,34 euros de penalitat per deficiències del servei.
TOTAL: 9.553,89 euros

Pel que fa a la resta d’al·legacions, desestimar-les, d’acord amb els antecedents 
exposats.

Per tant, imposar una penalitat de NOU MIL CINC-CENTS CINQUANTA-TRES 
EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS (9.553,89 ) a proposta de la responsable del 
contracte i del secretari interventor, a l’empresa adjudicatària del servei de neteja dels 
immobles municipals, NET-BRILL, S.L, per incompliment de les condicions 
especificades als documents contractuals i detallades en els informes esmentats.

Segon. Notificar el present acord a Net-Brill, SL.

INTEVENCIONS

A continuació es reflecteixen les  opinions sintetitzades de cada grup municipal 
d’acord amb l’article  109 del Real Decreto 2568/1986, de 28 novembre, por el 
que se aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del Web municipal si es 
vol l’audició de la Sessió plenària: 

No es formula cap intervenció sobre l’assumpte a dalt esmentat.
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VOTACIÓ

Finalment es procedeix a la votació:

GRUP N VOT

CIU 6 SI

9SV 2 ABS.

ERC 1 ABS.

PSC 1 SI

C’s 1 SI

PP 1 SI

S’acorda, per majoria absoluta, aprovar la proposta anteriorment transcrita en 
tots els seus extrems.

Setè.- SEGONA I ÚLTIMA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEI DE 
RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS AMB L'EMPRESA L'ARCA DEL 
MARESME EI, SLL

PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA

El Sr. Amadeu Clofent dóna lectura de la proposta d’acord que a continuació es 
detalla:

Identificació de l’expedient : 

Departament/ Sol·licitant: MEDI AMBIENT
Expedient:  2013/394 11 CMAJO 
Contingut: SEGONA I ÚLTIMA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEI DE 
RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS AMB L'EMPRESA L'ARCA DEL MARESME 
EI, SLL
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El desembre de 2006 s’adjudicava, mitjançant concurs, el servei de recollida i transport 
selectiu dels residus domèstics del municipi de Sant Vicenç de Montalt per a un 
període de set anys. 

La vigència del contracte per a la recollida i transport dels residus domèstics de Sant 
Vicenç de Montalt es va fixar fins a 31 de desembre de 2013, amb possibilitat de ser 
prorrogat, previ acord del Ple de l’Ajuntament, per dos anys més, amb un màxim de 
dues pròrrogues acumulades.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 26 de setembre de 2013, va aprovar la 
pròrroga per dos anys més del servei de recollida i transport de residus de Sant Vicenç 
de Montalt, és a dir fins a 31 de desembre de 2015.

En data 16 de de setembre de 2015, l’empresa adjudicatària del servei, L’ARCA DEL 
MARESME EI, SLL, ha presentat una sol·licitud per a una segona pròrroga i última, del 
contracte de servei de recollida de residus municipals de Sant Vicenç de Montalt.

Des de la Regidoria de Medi Ambient s’emet informe favorable a la sol·licitud atès que 
el servei es presta de forma adequada i aquesta pròrroga està prevista al contracte. 
No obstant, s’assenyala que un cop finalitzada, el contracte quedarà extingit i caldrà 
tornar a licitar el servei.

Per tant, s’acorda, per unanimitat,

Primer. Proposar el ple de l’ajuntament l’aprovació de la pròrroga per dos anys més 
del servei de recollida i transport de residus de Sant Vicenç de Montalt, d’acord amb 
els antecedents exposats i per tant, que finalitzi la seva vigència el dia 31 de desembre 
de 2017.

INTEVENCIONS

A continuació es reflecteixen les  opinions sintetitzades de cada grup municipal 
d’acord amb l’article  109 del Real Decreto 2568/1986, de 28 novembre, por el 
que se aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del Web municipal si es 
vol l’audició de la Sessió plenària: 

El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, sol·licita les dades que indiquin 
el funcionament i l’ús que fan els vilatans de la deixalleria mòbil.
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VOTACIÓ

Finalment es procedeix a la votació:

GRUP N VOT

CIU 6 SI

9SV 2 ABS.

ERC 1 ABS

PSC 1 SI

C’s 1 ABS.

PP 1 SI

S’acorda, per majoria absoluta, aprovar la proposta anteriorment transcrita en 
tots els seus extrems.

Vuitè.- PROPOSTA ACORD DELS DOS DIES ADDICIONALS D'OBERTURA 
EN FESTIUS DELS COMERÇOS A SANT VICENÇ DE MONTALT PEL 2016 I 
2017

PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA

La Sra. Gemma Durant, dóna lectura de la proposta d’acord que a continuació 
es detalla:

Identificació de l’expedient : 

Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE COMERÇ
Expedient:  2015/1063 433
Contingut: CALENDARI OBERTURA COMERÇOS EN DIUMENGE I FESTIUS PEL 
2016 I 2017

S’ha aprovat l’ordre EMO/156/2015, de 22 de maig, per la qual s’estableix el 
calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenge i festius per als 
anys 2016-2017.

L’ordre EMO/156/2015, de 22 de maig estableix que els establiments comercials 
podran romandre oberts al públic segons el següent calendari:
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 Pel 2016: 
 3  i 10 de gener
 3 de juliol
 15 d’agost
 6, 8, 11 i 18 de desembre

 Pel 2017: 
 8 de gener
 2 de juliol
 1 de novembre
 6, 8, 10, 17 i 24 de desembre

Al 2014 es va passar de 8 a 10 dies d'obertura autoritzada en festius. Els dos dies 
addicionals els escull cada municipi i l’ajuntament ha de comunicar-los a la 
Direcció General de Comerç abans del 30 d’octubre pels dies del 2016 i del 31 
d’octubre pels del 2017. 

D’acord amb aquesta nova llei i per tal que els dies proposats resultin del màxim 
aprofitament comercial d’acord amb les característiques del municipi, la Regidoria de 
Comerç decideix consultar amb l’Associació de Comerç de Sant Vicenç de 
Montalt i convocar una reunió amb els comerciants locals en la qual un dels punts 
de l’ordre del dia és l’elecció d’aquests dos dies addicionals d’obertura autoritzada.

Fruit d’aquest trobada s’acorda entre totes les parts l’obertura autoritzada de dos 
diumenges del període estival, concretament:

 Pel 2016: el 24 de juliol i el 7 d’agost
 Pel 2017: el 23 de juliol i el 6 d’agost

Per tant, es proposa al Ple de la Corporació que adopti els acords següents:

Primer. Fixar com a dies d’obertura autoritzada en festius de Sant Vicenç de Montalt 
per al 2016 els diumenges 24 de juliol i 7 d’agost  i per al 2017 els diumenges 23 
de juliol i 6 d’agost  

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

A continuació es reflecteixen les  opinions sintetitzades de cada grup municipal 
d’acord amb l’article  109 del Real Decreto 2568/1986, de 28 novembre, por el 
que se aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del Web municipal si es 
vol l’audició de la Sessió plenària: 

El SR. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, destaca que el tant per cent de 
comerciants que van assistir a la reunió informativa on es va debatre aquest 
punt era molt petit i demana si es té previst prendre alguna mesura per arribar a 
més comerços i quina lectura es fa d’una assistència escassa a la reunió.  

Respon la Regidora Gemma Duran de CIU, explicant que des de la legislatura 
passada es va elaborar un estudi de tot el comerç al municipi i se’ls va donar la 
possibilitat de demanar ajuts i assessorament però al comerç li costa molt 
entrar en aquesta dinàmica. L’associació de comerciants està formada des de 
fa molt de temps però no està en funcionament, s’ha intentat engegar vàries 
vegades però no hi ha resposta. Ara s’està intentant de nou, però creu que no 
estàn gaire motivats.

VOTACIÓ

Finalment es procedeix a la votació:

GRUP N VOT

CIU 6 SI

9SV 2 ABS.

ERC 1 ABS.

PSC 1 SI

C’s 1 ABS.

PP 1 SI

S’acorda, per majoria absoluta, aprovar la proposta anteriorment transcrita en 
tots els seus extrems. 
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No havent més assumptes a tractar, el senyor President dóna per acabada la 
sessió i l’aixeca, de la qual estenc, com a Secretària, aquesta acta.

La Secretària              Vist i plau,

L’alcalde president
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