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ACTA DE LA SESSIÓ PLE2015/2 DEL PLE DE LA CORPORACI Ó DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1a. CONVOCATÒRIA EL  12 DE 
MARÇ DE 2015 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2015/2 
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 12 de març de 2015 
Horari: de 20:00 a 20:43 hores 
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Sant Vicenç de Montalt. 
  
Assistents: 
 
- Sr   MIQUEL ÀNGEL MARTÍNEZ I CAMARASA  (CIU) 
- Sr   AMADEU CLOFENT ROSIQUE  (CIU) 
- Sr   MARIA LLUÏSA GRIMAL I COLOMÉ  (CIU) 
- Sr   ENRIC MIRALLES TORRES  (CIU) 
- Sr   ROBERT SUBIRON I OLMOS  (CIU) 
- Sr   GEMMA DURAN FRANCH  (CIU) 
- Sr   JAUME ARCOS VINYALS  (9SV) 
- Sr   ANTONI JOSE I CASAS  (9SV) 
- Sr   JORDI CASTAÑOS I PLANA  (9SV) 
- Sr   MARIA VILLALTA I MORRO  (9SV) 
- Sr   JAVIER SANDOVAL CARRILLO  (PSC) 
- Sr   PERE ORTS I CUBILLO  (ESQUERRA+ENTESA+AM) 
- Sr   GLÒRIA AYMERICH GAZQUEZ  (PP) 
 
Secretari: 
 
- Sr. Francesc Ortiz Amat, secretari interventor de la Corporació 
 
Obre la sessió el senyor President per tractar els assumptes inclosos en el 
següent: 
 
PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA 
DE DATA 5 DE FEBRER DE 2015. 
 
SEGON. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
 
TERCER. PRP2015/148 AGRAÏMENT EN RELACIO AL MUSEU D EL 
PESSEBRE DE SANT VICENÇ DE MONTALT 
 
QUART. PRP2015/124 RESCAT NINXOL Nº 44 DEL CEMENTIR I MUNICIPAL 
 
CINQUÈ. PRP2015/152   CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL 
CONSELL COMARCAL DEL MARESME PER A LA PRESTACIÓ DEL S 



 

SERVEIS DE LA BORSA DE LLOGUER SOCIAL I JOVE DE L'O FICINA 
COMARCAL DEL MARESME 
 
 
SISÈ. PRECS I PREGUNTES. 
 
 
 
PRIMER. ACTES PENDENTS D'APROVAR 

PLE2015/1 ORDINÀRIA 05/02/2015 

El senyor Alcalde pregunta als assistents si tenen alguna objecció a l’acta de la 
sessió ordinària de 5 de febrer de 2015. 
 
Els assistents acorden, per unanimitat , l’aprovació de l’acta esmentada. 
 
 
SEGON. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
 
El senyor secretari llegeix totes les publicacions de més interès, aparegudes en 
el Diari Oficial de la Generalitat, Butlletí Oficial de la Província i el Boletín Oficial 
del Estado, des de la darrera sessió. Els/les senyors/es assistents es donen per 
assabentats/des. 
 
 

 
TERCER. PRP2015/148 AGRAÏMENT EN RELACIO AL MUSEU D EL 
PESSEBRE DE SANT VICENÇ DE MONTALT 
 
Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2015/165 66 GENSVM  
Contingut: AGRAIMENT EN RELACIO AL MUSEU DEL PESSEBRE DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT 
 
El Sr. Amadeu Clofent, regidor de Cultura, manifesta que l’associació Amics 
dels Pessebres de Sant Vicenç de Montalt ha presentat per Registre d’Entrada 
de l’Ajuntament una carta d’agraïment que proposa que sigui tramesa al Ple de 
la Corporació. 
 
L’agraïment de l’entitat va dirigit a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per 
la col·laboració amb l’aportació de l’encarregat de la consergeria del Casal de 
Cultura on s’hi ha ubicat el Pessebre de Sant Vicenç “Història, tradicions i vida” 



 

durant les festes de Nadal. La persona contractada per l’Ajuntament a més ha 
realitzat la tasca amb molta dedicació. Per això fan extensiu l’agraïment també 
a tots els col·laboradors, en especial el senyor David Palomo. 
 
Per tot l’esmentat, es dóna compte al Ple de la Corporació de l’escrit 
d’agraïment tramès per l’associació Amics dels Pessebres de Sant Vicenç de 
Montalt. 
 
Així mateix,  el Sr. Jaume Arcos, en nom de tot el Consistori, proposa donar 
també agraïment a l’entitat i el grup de persones que lideren l’associació. 
 
 
 
QUART. PRP2015/124 RESCAT NINXOL Nº 44 DEL CEMENTIR I MUNICIPAL 
 
 
Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2015/147 66 GENSVM  
Contingut: RESCAT NINXOL 44 DEL CEMENTIRI DE SANT VICENÇ DE 
MONTALT PER PART DE L'AJUNTAMENT 
 
Pren la paraula la senyora Maria Lluïsa Grimal Colomé, regidora de Sanitat. 
 
Fets 
 
La Sra. Maria Carme Comas Roquerias amb DNI 77066687-N, sol·licita el 
rescat del dret funerari sobre el nínxol número 44 del Cementiri Municipal a 
l’Ajuntament, segons instància presentada en data 9 de febrer de 2015 i 
registre d’entrada 737. Es tracta d’un nínxol dels catalogats com a “vell”. 
 
 
Fonaments de dret 
 
L’article 6.3 de l’Ordenança fiscal número 35 reguladora de la Taxa per 
prestació de serveis en cementiris locals i altres serveis fúnebres de caràcter 
local estableix: 
 
“El titular d’un dret funerari podrà oferir-ne el rescat a l’ajuntament, el qual 
abonarà el 50% del preu de concessió segons l’Ordenança fiscal vigent”. 
 
L’article 6.1.A de l’Ordenança fiscal número 35 reguladora de la Taxa per 
prestació de serveis en cementiris locals i altres serveis fúnebres de caràcter 
local estableix que per la concessió d’un dret funerari per a un nínxol vell la 
tarifa és de 1.050 euros. 



 

 
Des de la Regidoria de Sanitat s’informa que cal presentar el títol funerari al 
seu nom i que cal procedir al buidatge del nínxol, amb caràcter previ al rescat. 
 
A la vista de tot el que ha estat exposat, s’acorda, per unanimitat: 
 
Primer . Aprovar el rescat del dret funerari sobre el nínxol número 44 del 
cementiri municipal a nom de la sol·licitant, previ compliment de les 
prescripcions de la Regidoria de Sanitat, esmentades a la part expositiva. 

Segon . En el seu cas, abonar a l’antiga titular del dret funerari sobre el nínxol 
número 44 del cementiri municipal la quantitat de 525 euros en concepte del 
seu rescat. 

Tercer . Aplicar la present despesa a la partida 2015/01/164/640.05 “Rescat de 
drets funeraris” del pressupost vigent la qual compta amb crèdit suficient per 
atendre aquesta despesa. 

Quart . Notificar el present acord a la interessada, a la Tresoreria Municipal i a 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 

 
 
 
CINQUÈ. PRP2015/152   CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL 
CONSELL COMARCAL DEL MARESME PER A LA PRESTACIÓ DEL S 
SERVEIS DE LA BORSA DE LLOGUER SOCIAL I JOVE DE L'O FICINA 
COMARCAL DEL MARESME 
 
Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA D'URBANISME 
Expedient:  2015/170 38 GENSVM  
Contingut: CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL 
DEL MARESME PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LA BORSA DE 
LLOGUER SOCIAL I JOVE DE L’OFICINA COMARCAL D’HABITATGE 2015 
 
Exposa l’assumpte el senyor Amadeu Clofent Rosique, portaveu de CIU. 
 
Des de l’Àrea d’Urbanisme es tramet a aprovació una nova proposta de 
conveni amb el Consell Comarcal per a la prestació dels Serveis de la Borsa de 
Lloguer social i jove de l’oficina comarcal d’habitatge. S’ha modificat respecte 
l’anterior la dedicació de la persona assignada, que es redueix, i 
conseqüentment l’aportació econòmica. 
 



 

El nou text a provar és el següent: 
 
 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 

MARESME I L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT  P ER A LA 

PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’HABITTAGE DE L’OFICINA COM ARCAL 

D’HABITATGE DEL MARESME. 

 

A XXXX de XXXXXX  de 2015.  

     REUNITS 

 

 

Per una part, el senyor Miquel Àngel Martínez i Camarasa, President del 

Consell Comarcal del Maresme (CCM).  

 

D’una altra banda, el senyor Amadeu Clofent i Rosique , 1r tinent d’alcalde de 

l’Ajuntament  de Sant Vicenç de Montalt. 

 

Les parts que intervenen, es reconeixen recíprocament prou capacitades per a 

la formalització del present document i,  

 

     MANIFESTEN 

 

L’accés a l’habitatge i la garantia del dret constitucional a un habitatge digne, 

representa en els últims anys un dels grans problemes de la societat catalana i 

la naturalesa territorial i urbana, econòmica i social de l’habitatge, depèn en 

bona mesura de les condicions específiques del lloc on s’ubica. 

 

En aquest sentit, i en relació amb l’exercici de les competències que els són 

pròpies, els municipis i altres ens locals, tenen un important paper a 



 

desenvolupar en la programació i execució de les diverses polítiques públiques 

que es puguin impulsar des del seu àmbit. 

 

El Departament de Medi Ambient i Habitatge, en exercici de les competències 

en matèria d’habitatge, va aprovar el decret 75/2014 de 27 de maig pel qual 

deroga el Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l’habitatge del 

2009-2012, i el Decret 171/2012, de 27 de desembre, pel qual es prorroga la 

seva vigència, sens perjudici de la seva aplicació en els supòsits que preveuen 

les disposicions transitòries.  

Aquest decret recull dos grans eixos d’actuació, l’eix social, per facilitar l’accés 

a l’habitatge a la ciutadania i evitar l’exclusió social residencial, amb l’objectiu 

d’evitar la pèrdua de l’habitatge per motius econòmics, de facilitar l’accés a 

l’habitatge en condicions assequibles, i d’incentivar l’entrada al mercat de 

lloguer d’habitatges desocupats. I l’eix econòmic, per facilitar la recuperació 

econòmica del sector de l’habitatge per recuperar l’ocupació, amb l’objectiu 

d’incentivar la reactivació de la promoció d’habitatge protegit de nova 

construcció, i de promoure la rehabilitació. Cadascun dels objectius dels dos 

eixos es desenvolupen mitjançant un seguit de mesures, que són les que es 

regulen en el present Decret. 

 

El Consell Comarcal del Maresme des de 2005 fins a l’actualitat ha signat 

anualment els convenis de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat 

de Catalunya, mitjançant la Direcció General d’Habitatge del Departament de 

Medi Ambient i Habitatge i l’empresa ADIGSA i posteriorment mitjançant 

l’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA, per a la posada en marxa del 

Programa de mediació per al lloguer social i l’Oficina d’Habitatge en la comarca 

del Maresme.   

 

El Consell Comarcal del Maresme ha signat per l’any 2015 les addendes  de 

pròrroga dels convenis de col·laboració i encàrrec de gestió amb l’Agència de 



 

l’Habitatge de Catalunya relatius a l’Oficina d’Habitatge al programa de 

mediació per al lloguer social. 

 

Per tal de facilitar l’accés a les  propostes i ajudes a la  política d’habitatge al 

major nombre de ciutadans de la comarca del Maresme, i en aquest cas al 

municipi de Sant Vicenç de Montalt, el Consell Comarcal del Maresme i 

l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt,  proposen el següent conveni de 

col·laboració: 

 

PACTES 

 

PRIMER. Objecte del Conveni. 

 

És objecte d’aquest conveni establir els compromisos entre les parts per la 

realització de les tasques de gestió, assessorament i suport del servei en 

matèria d’habitatge. 

 

SEGON. Obligacions del Consell Comarcal del Maresme 

 

El Consell Comarcal del Maresme, a través de la sev a oficina d’habitatge, 

s’obliga a: 

 

1. Donar informació i assessorament als ciutadans en matèria d’ajuts a l’accés 

a l’habitatge, de rehabilitació d’habitatges, d’ajuts per al pagament del 

lloguer i les condicions d’habitabilitat dels habitatges del municipi. 

 

2. Realitzar les funcions que s’especifiquen a continuació, seguint les 

instruccions i les directrius establertes per l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya: 



 

 

� Serveis d'informació de les línies de política d'habitatge establertes per la 

Generalitat de Catalunya. 

� Serveis de tramitació d’ajuts i altres serveis indirectes en matèria 

d’habitatge, com la tramitació de les cèdules d’habitabilitat d’habitatges 

de segona ocupació. 

� Serveis de gestió de les sol·licituds de tests dels edificis (TEDI), 

d’Informes Interns d’Idoneïtat (III) i d'Ajuts a la Rehabilitació dels parc 

d’habitatges construïts. 

 

3. Atendre la població que depèn del Consell Comarcal del Maresme en les 

matèries relacionades amb l'habitatge i que són objecte d'aquest conveni, a 

través de l'Oficina Comarcal d'Habitatge.  

 

4. Posar a disposició del municipi de Sant Vicenç de Montalt una persona 

informadora de l’Oficina Comarcal d’Habitatge durant tot l’any 2015, a 

excepció del període de vacances, 1 dia a la setmana 5 hores al dia durant 

els mesos de gener i febrer i 1 dia a la setmana 2 hores al dia cada 15 dies 

durant la resta de l’any. Aquest dia es pactarà amb la regidoria 

d’Urbanisme. 

 
S’informarà del període de vacances de la persona informadora de l’Oficina 

Comarcal amb antelació suficient i durant aquest període els usuaris dels 

municipis seran atesos a l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del 

Maresme al domicili Plaça Miquel Biada nº 01 de Mataró i telf. 93 741 16 16. 

 
 

4.1. Seran  funcions d’aquesta figura: 
 
- Atendre als ciutadans i ciutadanes del municipi de Sant Vicenç de 

Montalt en matèria d’habitatge. 



 

- Derivar cap als tècnics/tècniques del Consell Comarcal i/o del 

Departament de Medi Ambient i Habitatge, consultes que no es poden 

atendre des del municipi. 

- Coordinar-se tècnicament amb els professionals del Consell Comarcal 

del Maresme, sota les directrius de l’Assessora de l’Àrea de Cooperació 

Municipal i Planificació, Susanna Romero i la Regidoria d’Urbanisme de 

Sant Vicenç de Montalt. 

- Realitzar tasques de captació d’habitatges buits del municipi de Sant 

Vicenç de Montalt per a integrar-los dins de la Borsa de Lloguer. 

- Altres funcions que se’n derivin del lloc de treball. 

 

5. Oferir la formació, assessorament i eines de gestió necessàries en matèria 

d’habitatge a d’altres professionals de l’Ajuntament. 

 

6. Facilitar totes les dades de les que disposi l’Oficina d’Habitatge del municipi 

de Sant Vicenç de Montalt a l’Ajuntament. 

 

7. Emetre una memòria de les diferents actuacions conjuntament amb 

l’Ajuntament de Montalt. 

 
 

TERCER. Obligacions de l’Ajuntament de de Sant Vice nç de Montalt 

 

1. Oferir un espai de treball i d’atenció al públic per a la prestació dels 

servei en les dependències de l’Ajuntament de  Sant Vicenç de Montalt, 

en l’horari i dies d’atenció que es pactin entre l’Ajuntament i el  Consell 

Comarcal.  

 

2. Participar en les accions de comunicació de l’Oficina d’Habitatge a 

través dels serveis de comunicació municipal. 

 



 

3. Aportar al Consell Comarcal del Maresme la quantitat de 2.921,00€ per a 

col·laborar en la contractació, per part del Consell Comarcal, de les 

dotacions tècniques necessàries. 

 

 

CUART.- Àmbit territorial 

 

L’àmbit territorial d’aquest conveni serà el municipi de Sant Vicenç de Montalt. 

 

CINQUÈ. Comissió de seguiment del Conveni. 

 

El Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 

crearan una comissió tècnica de seguiment dels pactes del conveni. 

 

 

SISÈ- Jurisdicció competent  

 

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment 

d’aquest conveni seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional 

contenciós administratiu. 

 

SETÈ- Extinció del conveni  

 

El present conveni es resoldrà per: 

 

1. Pel compliment de les actuacions i obligacions objecte del conveni. 

2. Mutu acord de les parts. 

3. Manifestació expressa d’alguna de les parts amb un preavís de dos 

mesos. 

4. Incompliment de qualsevol dels seus pactes i la inobservança de la 

normativa aplicable. 



 

 

 

VUITÈ. Vigència 

 

El conveni tindrà vigència fins el 31/12/2015 a comptar des de la signatura.  

 

Les parts podran prorrogar expressament i de mutu acord la vigència del 

conveni un cop feta l’avaluació de la col·laboració duta a terme i es disposi de 

recursos econòmics suficients per continuar amb aquesta col·laboració. 

 

I, en prova de conformitat, les parts signen el present conveni per duplicat, a la 

data expressats en l’encapçalament. 

 

El senyor Jaume Arcos manifesta que entre les funcions hi ha emetre una 
memòria. Demana si té la memòria dels dos anys i vol saber l’ús que es fa del 
servei, quina rendibilitat té, quina captació d’habitatges buits ha tingut dels anys 
2013 i 2014. El regidor d’Urbanisme va manifestar que la tenen i que li 
facilitaran. 
 
 
El senyor Pere Orts manifesta que la tasca que es vol abordar amb aquesta 
figura és prou quimèrica perquè el tipus d’habitatge de Sant Vicenç de Montalt 
és difícil d’adaptar a al gent gran o als joves. Aquesta tasca creu que anirà 
reduint-se per la crisi econòmica i perquè no ha habitatge per aquests 
col·lectius esmentats. Creu que s’ha de canviar el model. 
 
Finalment, s’acorda, per unanimitat, 
 
PRIMER.- Aprovar el nou conveni redactat pel Consell Comarcal del 
maresme per, des de l’oficina d’habitatge del Maresme, amb assistència a 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, gestionar les peticions d’habitatge de 
protecció pública i els sòls a aquests efectes destinats, anteriorment transcrit. 
 
SEGON.- Autoritzar el senyor Amadeu Clofent Rosique, primer tinent 
d’alcalde, perquè, en nom de l’Ajuntament, pugui signar el conveni. 
 
TERCER.- Nomenar el funcionari d’aquesta Corporació, TAG d’Urbanisme, 
Antoni Fajardo i Graupera, com a responsable municipal del conveni i com a 



 

persona designada perquè se li faciliti l’accés a consultar el registre de 
sol·licitants. 
 
QUART.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Maresme. 
 
 
 
 
SISÈ. PRECS I PREGUNTES. 
 
- Respon el Sr. Enric Miralles Torres, regidor d’urbanisme, a la pregunta 
formulada per part del senyor Antoni José Casas a l’anterior Ple, en relació a 
l’expropiació de la vorera de la Riera del Gorg, informant que s’ha enviat un 
tràmit d’audiència als propietaris. En no haver rebut cap manifestació per la 
seva part, s’ha enviat un expedient al jurat provincial d’expropiacions, que fer 
l’ocupació directa. 

Al seu torn, el Sr. Antoni José i Casas observa que, si bé en un primer moment 
es va dir que l’obertura d’aquest pas seguiria un procés ràpid,  finalment s’ha 
constatat que trigarà mesos a fer-se totes les gestions corresponents.  

Es respon des de la  Secretaria de la Corporació dient que l’obra en breu es 
podrà començar a fer, entretant es tramita l’expedient de determinació del “preu 
just”  que sí que trigarà un temps. Una vegada fet aquest tràmit, es tornarà a 
notificar a l’expropiat i, si no hi ha cap manifestació per la seva part, serà un 
pèrit qui fixarà el preu que s’ha de pagar a l’expropiat com a consigna. 
L’expropiat pot acceptar o no aquest preu i, d’altra banda, la resolució del 
tribunal és susceptible de recurs al contenciós administratiu.  

- Pren la paraula el Sr. Pere Orts i Cubillo, regidor d’Esquerra + Entesa, 
afirmant que ha pogut consultar el Pla energètic i agraint les facilitats que se li 
han donat per poder-ho fer. Considera que hauria de ser motiu de debat 
profund al ple. Opina que les mesures que proposa són correctes però hi ha 
aspectes que no s’hi aborden i haurien de ser motiu de debat, d’acord amb el 
que es planteja a la Unió Europea, és a dir: produir un 20% d’energia amb 
combustibles que no siguin fòssils, s’ha d’estalviar un 20% i s’ha de contaminar 
un 20% menys. En aquest sentit, informa que hi ha alguns d’aquests aspectes 
que sí que es compliran, però n’hi ha d’altres que no. Per aquest motiu 
considera important debatre aquest pla energètic en un ple municipal del 
consistori, ja que té potencial i hi ha possibilitat de cobrir moltes altres fases a 
part del canvi de lluminàries. Per aquest motiu considera que, un cop passada 



 

la jornada electoral i establer el nou equip de govern, s’hauria d’abordar aquest 
pla d’estalvi.  

- Referent a la pregunta que el senyor Antoni José Casas, regidor de 9SV, 
sobre la nau de Naumar, respon el Sr. Enric Miralles  
Torres que s’ha fet un requeriment a l’empresa. Se li entrega una còpia. El 
senyor José demana que se li informi sobre el temps que pot durar aquesta 
regularització.  

- El Sr. Antoni José Casas, regidor de 9SV, demana que es reconsideri la forma 
d’etiquetatge que actualment s’està emprant per numerar els fanals que 
s’instal·len al municipi, ja que considera que l’etiquetatge actual és de molt mal 
gust. Respon el Sr. Amadeu Clofent i Rosique, regidor de Mobilitat, informant 
que l’etiquetatge s’està fent perquè l’empresa que s’encarrega de l’enllumenat 
públic obliga a fer un inventari. En aquest sentit, s’està posant aquest tipus 
d’etiquetes perquè els veïns les puguin llegir i no puguin retirar-les fàcilment.  

- El Sr. Antoni José pregunta si s’ha esbrinat el motiu pel qual hi ha una 
dotzena d’acàcies mortes a la zona del Camí del Padró. 

Respon el Sr. Robert Subiron i Olmos,regidor de Serveis Municipals, indicant 
que les acàcies estan malaltes ja que en aquesta zona no i ha rec. Per aquest 
motiu, l’encarregat de la brigada municipal considera oportú tallar-les i canviar-
les per altres arbres. Passa exactament el mateix que a la zona de la Riera del 
Gorg:  en algunes zones del municipi no hi ha servei de rec instal·lat, cosa que 
en el seu moment no es va fer.  

 

Quan són les 20:25 hores, la senyora Gemma Duran Franch abandona la 
sessió. 

 

- El Sr. Antoni José i Casas, regidor de 9SV, manifesta el seu disgust amb la 
reparació que s’ha fet de l’asfalt del carrer de Dalt, ja que considera que 
s’hauria hagut de reparar amb asfalt fred i no amb Portland. Respon el Sr. 
Robert Subiron informant que s’ha procedit a reparar l’asfalt amb un pedaç petit 
de paviment de formigó, degut a que s’ha pogut constatar que cada vegada 
que s’utilitza un pedaç d’asfalt fred, comença a saltar al cap de dues o tres 
setmanes, ja que a la brigada no es disposa de professionals que ho puguin fer 
de manera correcta, que seria fer-ho amb asfalt calent.  



 

 

- El senyor José observa que la rocalla que hi ha al camí del Transformador a 
l’entrada del túnel s’està caient. Per tant, caldria notificar als propietaris per 
requerir-los que la reparin el més aviat possible. 

 

- També agraeix que els suports de ferro del pont s’han tret. 

 

- El Sr. Antoni José Casas, regidor de 9SV, recorda que en anteriors Plens va 
demanar signar un conveni amb els veïns de la urbanització Supermaresme, 
per poder començar a treballar amb totes aquelles obres de la zona que es van 
recepcionar d’una manera estranya, com són per exemple l’enllumenat o el 
clavegueram, que encara està pendent de fer.  

Respon l’Alcalde Miquel Àngel Martínez i Camarasa. Manifesta que s’haurien 
de repassar les actes de les sessions anteriors. El que sí es va comentar és 
que la urbanització de Supermaresme no tenia clavegueram, que tenen 5 anys 
per fer-lo i actualment s’està acabant de confeccionar un projecte per a la 
construcció de l’esmentat clavegueram. D’altra banda, si la urbanització està 
recepcionada segons el POUM, no cal arribar a cap conveni. El Sr. José fa 
constar que, si bé el projecte del clavegueram és necessari, hi ha moltes més 
coses que cal millorar en l’esmentada urbanització, com per exemple 
l’enllumenat, que tot i estar recepcionat cal regularitzar-lo, per tant considera 
que un conveni signat per uns tècnics i per l’ajuntament facilitaria aquesta 
tasca.  

El senyor Jordi Castaños Plana, regidor de 9SV, pregunta des de quan 
comença a comptar el termini dels 5 anys per a fer el clavegueram i el senyor 
Alcalde respon que comença a partir de l’aprovació del POUM. 

 

- El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, demana si tal com es va 
acordar en el ple anterior, s’ha revisat la irregularitat que va fer constar que 
existia en el capítol 2 dels pressupostos municipals, on es documenta el sou 
dels serveis tècnics. Afirma que en aquest capítol, s’estipula que els sous 
màxims són de 18.000, euros, per la qual cosa el Sr. Arcos demanava si es 
tractava d’un error administratiu, informació que l’Alcalde es va comprometre a 
revisar i respondre en l’actual ple o fins i tot abans. Respon el senyor alcalde 



 

informant que efectivament, des de l’equip de govern s’entén que es tracta d’un 
error administratiu. Tanmateix es donarà una resposta més concreta més 
endavant, ja que la fiscalia ho estudiarà.  

 

- El Sr. Jaume Arcos Vinyals, portaveu de 9SV, pregunta si s’ha cobrat pel 
lloguer del poliesportiu pel campionat que es va celebrar el passat 1 de març de 
Fid Kid. 
 
- El Sr. Robert Subiron i Olmos, regidor d’Esports així ho confirma. 
 

- La Sra. Glòria Aymerich i Gàzquez, regidora del Partit Popular, demana si es 
té previst ampliar el dispositiu de càmeres de seguretat per tota la zona del 
municipi. El Sr. Amadeu Clofent i Rosique, regidor de mobilitat ho confirma, ja 
que no està tancada tota l’anella i encara hi ha algunes entrades i sortides que 
no estan cobertes. Responent a la demanda de la Sra. Aymerich sobre en quin 
estat de cobertura es troba la zona de Can Boada i Montaltparc, el Sr. Clofent 
afirma que Montalparc ja està cobert. A Can Boada en canvi falta cobrir una 
part, ja que és necessari arribar fins al carrer Bellesguard, cosa que està 
prevista per poder controlar justament l’entrada i sortida d’aquesta zona. 

 

Així mateix, la senyora Aymerich demana si ha baixat el nombre de robatoris al 
municipi. Respon el senyor Clofent informant que, segons el conseller d’interior, 
a tot Catalunya en general els robatoris amb violència han baixat. En el cas de 
Sant Vicenç de Montalt, la xifra de robatoris s’ha estabilitzat, baixant fins a la 
tònica habitual de cada any.  

 

- El Sr. Pere Orts i Cubillo, regidor d’Esquerra + Entesa, va sol·licitar per escrit 
que se li facilitessin els resultats del poliesportiu pertanyent al Sorli Discau. De 
tota manera, no té clar si aquest compte es pot demanar i per tant prega que se 
li aclareixi el dubte. Respon l’Alcalde Miquel Àngel Martínez i Camarasa, 
informant que dins l’empresa Sorli Discau hi ha hagut moviment en els últims 
dies. S’ha sol·licitat aquest compte i l’empresa va respondre que tan bon punt 
fos possible informarien a quin contacte s’havia d’adreçar el consistori per 
sol·licitar-lo. 

 



 

- El senyor Orts comenta que, segons els seus coneixements, en les zones 
esportives on s’hi instal·la una piscina climatitzada, l’aigua s’ha d’escalfar amb 
energies alternatives enlloc d’utilitzar una caldera de gas. Buscant informació i 
preguntant, el regidor Orts ha pogut saber que a la zona esportiva del Sorli 
Discau hi ha una caldera de biomassa, però mai s’ha vist ningú que 
descarregués aquest combustible per la zona. Per aquest motiu demana si 
l’esmentada caldera funciona. Respon el Sr. Amadeu Clofent i Rosique, regidor 
de Mobilitat, informant que efectivament hi ha un camió que a primera hora del 
matí descarrega durant gairebé una hora l’esmentat combustible. S’ha pogut 
constatar, ja que en un principi el camió en qüestió aparcava sobre la vorera 
per descarregar, fins que es va arribar a l’acord de que ho descarregués a la 
part de davant. En aquest sentit, el Sr. Orts insisteix en que, si certament 
aquesta caldera de biomassa funciona, seria convenient que l’ajuntament es 
plantegés utilitzar aquest sistema en d’altres llocs degut al seu elevat estalvi 
energètic, sobretot tenint en compte que el 40% del municipi és massa forestal i 
alguns habitatges del municipi en breu hauran de fer canvi de caldera.  

 
 
 
 
Finalment, l’alcalde president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a 
secretari, aquesta acta. 
 
El secretari                         Vist i plau,     
      El President  
 

 

 


