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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PLE DE L'AJUNTAMENT DE 
SANT VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1a. CONVOCATÒRIA EL 
21de desembre de 2015. 
 
 
Identificació de la sessió 
Núm.PLE2015/12 
Caràcter: EXTRAORDINÀRIA 
Data: 21 de desembre de 2015 
Horari: 20:03 a 22:05hores 
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Sant Vicenç de Montalt. 
 
Assistents: 

- Sr   President MIQUEL ÀNGEL MARTÍNEZ I CAMARASA  (CIU) 
- Sr   Vocal AMADEU CLOFENT ROSIQUE  (CIU) 
- Sra. Vocal MARIA LLUÏSA GRIMAL I COLOMÉ  (CIU) 
- Sr   Vocal ENRIC MIRALLES TORRES  (CIU) 
- Sr   Vocal GEMMA DURAN FRANCH  (CIU) 
- Sr   Vocal ROBERT SUBIRON I OLMOS  (CIU) 
- Sr   Vocal JAUME ARCOS VINYALS  (9SV)  
- Sr   Vocal JAUME GUMÀ NOEL  (9SV) 
- Sra. Vocal BERTA SALA CASANOVAS  (ESQUERRA + AM) 
- Sr   Vocal ENRIC PARDO MATAS (ESQUERRA+AM) 
- Sr   Vocal JAVIER SANDOVAL CARRILLO  (PSC) 
- Sr   Vocal JACOBO GARCÍA-NIETO VIDEGAIN  (PP) 
- Sr.   Vocal BENITO PÉREZ GONZÁLEZ (CIUDADANS-PARTIDO DE LA 

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

O R D R E   D E L   D I A 
 
 

 
PRIMER.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE 
L'AJUNTAMENT PER A L'EXERCICI 2016 I APROVACIÓ INICIAL DE LA 
PLANTILLA DE PERSONAL. 
 
SEGON.-    RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA  
ORDENANCES GENERALS EXERCICI 2016. 
 
TERCER.- RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA 
ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2016 



 

PRIMER.-  APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE 
L'AJUNTAMENT PER A L'EXERCICI 2016 I APROVACIÓ INICIAL DE LA 
PLANTILLA DE PERSONAL. 
 

PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA 

El Sr. Amadeu Clofent, dóna lectura de la memòria explicativa de l’Alcaldia en 
relació al pressupost general de l’any 2016. 

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

Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA D'HISENDA 
Expedient:  2015/1243 59 PRESS  
Contingut: APROVACIÓ PRESSUPOST ANY 2016 
 
 
Format el Pressupost General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic 2016, 
així com, les seves Bases d’Execució i la Plantilla de Personal comprensiva de tots els llocs de 
treball, de conformitat amb allò que estableixen els articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei 
Reguladora d’Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i 
l’article 18 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el Capítol I del Títol VI 
de la Llei 39/1988 i tots els altres documents que, segons la llei, han d'integrar l'expedient 
corresponent. 

Vist l’informe d’Intervenció en relació al compliment dels objectius contemplats a la Llei 
Orgànica 2/2012 d’Avaluació del Compliment de l’Objectiu d’Estabilitat Pressupostària 
(LOEPSF), del qual   es desprèn el compliment dels objectius de la regla de la despesa, 
estabilitat pressupostària i sostre d'endeutament. 

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels acords següents: 

Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general de l'ajuntament per a l'exercici 2016, 
conjuntament amb la plantilla del personal, les bases d'execució i tots els altres documents que 
l'acompanyen, d'acord amb el resum següent: 
 

INGRESSOS 

Econ. Descripció Pressupost 2016 

CAPITOL I IMPOSTOS DIRECTES 3.420.466,84

CAPITOL II IMPOSTOS INDIRECTES 200.000,00

CAPITOL III TAXES I ALTRES INGRESSOS 1.684.606,00

CAPITOL IV TRANSFERENCIES CORRENTS 1.615.433,00

CAPITOL V INGRESSOS PATRIMONIALS 64.200,00

CAPITOL VI ALIENACIO D'INVERSIONS REALS 0,00



 

CAPITOL VII TRANSFERENCIES DE CAPITAL 169.000,00

CAPITOL VIII ACTIUS FINANCERS 0,00

CAPITOL IX PASSIUS FINANCERS 6.576,57
TOTAL 7.160.282,41

DESPESES

Econ. Descripció Pressupost 2016

CAPITOL I DESPESES DE PERSONAL 3.482.285,90

CAPITOL II 
DESPESES EN BENS CORRENTS I 
SERVEIS 2.671.762,00

CAPITOL III DESPESES FINANCERES 18.000,00

CAPITOL IV TRANSFERENCIES CORRENTS 376.951,05

CAPITOL VI INVERSIONS REALS 304.500,00

CAPITOL VII TRANSFERENCIES DE CAPITAL 0,00

CAPITOL XIX PASIUS FINANCERS 306.783,46
TOTAL 7.160.282,41

 
Segon.- Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de treball 
reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual, següent: 
 
A) PERSONAL FUNCIONARI             

Funcionaris d’habilitació estatal Grup PLACE
S EN 

PROPIE
TAT

VACA
NTS

VACANT
S 

OCUPAD
ES 

INTERIN
AMENT 

total 
place

s 

PLACES A 
EXTINGIR

Secretari/ària Interventor/a  A1 0 1 0 1 0

Secretari/ària Interventor/a  A2 1 0 0 1 1

Escala d’administració general         

     Subescala Tècnica (TAG) A1 0 2 0 2 0

     Subescala de gestió  A2 2 0 0 2 2

     Subescala administrativa C1 6 1 0 7 0

     Subescala auxiliar C2 2 0 3 5 0

     Subescala subalterna AP 0 0 1 1 0

Escala d’administració especial         

     Subescala tècnica         

Tècnic Superior  Enginyeria A1 0 1 0 1 0

Tècnic Superior Arquitectura A1 0 0 1 1 0

Tècnic mig Arquitectura A2 0 1 0 1 0



 

      Aux. Tècnic/a Inspec. i 
manteniment 

C2 0 1 0 1 0

      Oficial Tècnic/a Informàtic C1 1  0 0 1 0

     Subescala de serveis 
especials 

        

      Caporal C2 2 0 0 2 0

      Agent Policia Local C2 12 0 1 13 0

      Agents en pràctiques C2 0 0 3 3 0

         

B) PERSONAL LABORAL          

          Tècnic/a Superior  A1 0 1 0 1 1

          Professor/a (escola de 
música) 

A2 0 0 7 7 0

          Tècnic/a mitjà Treballador/a 
social 

A2 0 1 1 0

          Tècnic/a mitjà Educador/a 
social 

A2 1 0 0 1 0

          Tècnic/a mitjà Escola 
Bressol 

A2 1 0 0 1 0

          Tècnic/a mitjà Esports A2 1 0 0 1 0

          Tècnic/a mitjà Biblioteca A2 0 1 1 0

          Tècnic/a mitjà Inserció 
laboral 

A2 0 0 1 1 0

          Tècnic/a Educació Infantil C1 4 0 1 5 0

          Monitor/a activitat 
extraescolar 

C1 0 2 1 3 0

          Treballador/a familiar  C2 0 0 2 2 0

          Aux. Administratiu/va  C2 0 0 7 7 0

          Aux. Tècnic/a Inspec i 
manteniment 

C2 0 0 1 1 1

          Aux. Tècnic/a cultura  C2 0 0 1 1 0

          Oficial 1a.  C2 2 0 1 3 0

          Oficial 2a.  C2 0 0 2 2 0

          Operari/ària  C2 1 1 5 7 0

          Agent Civic AP 0 0 1 1 0

          Peó  AP 0 0 2 2 0

          Conserge AP 0 0 4 4 0

 
Tercer.-Obrir un període d'informació pública de 15 dies hàbils, amb la inserció d'un edicte en 
el BOP de Barcelona i en el tauler d'anuncis de l'ajuntament, per tal que qualsevol persona 
interessada pugui presentar reclamacions.  

Quart.-Disposar que l'aprovació inicial s'entendrà elevada a definitiva, sense necessitat d'un 
nou acord exprés, en el cas que durant el període d'informació pública no es presentin 
reclamacions, es donarà publicitat al pressupost i a la plantilla en la forma prevista per la llei i 
s'enviarà una còpia certificada dels documents aprovats a la Generalitat de Catalunya i a 
l'administració de l'estat. 

Cinquè.-Facultar expressament i tant àmpliament com en dret sigui necessari, el Sr. Alcalde 
perquè formalitzi en nom de l'ajuntament qualsevol document que sigui necessari en relació a 



 

l'efectivitat d'aquest acord. 

Sisè.- Remetre còpia a l’Administració de l’Estat, així com també a Direcció General 
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 

Això no obstant, la Corporació acordarà allò que consideri convenient. 

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 3 de desembre de 
2015, aprova per unanimitat els acords detallats anteriorment. 

 
La Comissió Informativa de Ple dictamina, per majoria absoluta, proposar al 
Ple l’adopció dels acords anteriorment detallats. 
 
 
INTERVENCIONS: A continuació es reflecteixen les  opinions sintetitzades de 
cada grup municipal d’acord amb l’article  109 del Reial Decret 2568/1986, de 
28 novembre, pel qual s’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, portaveu del Grup Municipal 9SV, pregunta i demana al 
Sr. Amadeu Clofent, si realment vol  que 9SV aprovi el pressupost. No està 
d’acord amb el procediment, opina que no el poden aprovar ja que no han 
pogut participar ni opinar en la creació del pressupost, que només va ser 
exposada en una comissió informativa de ple prèvia a l’aprovació inicial, tal i 
com s’havia fet en els darrers anys. Tampoc està d’acord amb las línees 
estratègiques, ja que creu que hi han molts joves que han de marxar del poble 
ja que no poden accedir a cap tipus d’habitatge i no veu reflectit en el 
pressupost  cap apartat a on quedi reflectit com es pot treballar en aquest tema. 
També creu que las instal·lacions del Centre Cívic estan desaprofitades i que 
s’hauria de fer quelcom per tal d’aprofitar aquest espai i ampliar les actuacions 
culturals al poble mitjançant el teatre, la dansa... i buscar la manera de poder 
augmentar l’espai d’oci del jovent del poble, segons el seu parer, tampoc queda 
reflectit en els pressupostos. Per últim, tenen dubtes sobre algunes de las 
partides. 
 
-El Sr. Enric Pardo, portaveu del Grup Municipal ERC, dóna les gràcies al Sr. 
Clofent per la lectura realitzada. Creu que han anat molt ràpid a l’hora de 
l’aprovació dels pressupostos tot i que tècnicament les explicacions han estat 
impecables troba a faltar una sessió informativa prèvia a on poder opinar i 
aportar idees. Te dubtes de si realment els ingressos son fidels a la realitat i 
també creu que hi ha contradiccions en els crèdits. Creu que s’hauria de 
replantejar la despesa que comporta el manteniment de l’Escola de Música. 
També opina que laboralment parlant la situació del personal interí de 
l’Ajuntament es precària. Per últim manifesta que les partides pressupostàries 
d’inversions haurien d’estar més definides i no haurien de ser tan genèriques. 
 



 

-El Sr. Benito Pérez, portaveu del Grup Municipal de C’S, creu que el 
pressupost tècnicament està ben fet, però que no li queda clar el que fa relació 
a les subvencions  de les entitats culturals. 
 
-El Sr. Javier Sandoval, portaveu del Grup Municipal PSC també troba a faltar 
una sessió informativa prèvia a l’aprovació del pressupost. Creu que el capítol II 
de serveis, sobrepassa el límits establerts per la Generalitat i per aquest motiu 
opina que haurien de passar a concurs, malgrat això, reconeix que es un tema 
que ja s’està treballant a les àrees de Secretaria i Alcaldia. Segons el seu criteri 
la resta del pressupost s’ajusta a les necessitats del municipi. 
 
-El Sr Jacobo García-Nieto, portaveu del Grup Municipal PP, aprofita per 
felicitar els Nadals, avança que votarà a favor de l’aprovació del pressupost, 
però demana que el govern tingui en compte el tema de seguretat en el 
municipi. En quan el tema laboral diu que s’hauria de disposar d’un millor Pla 
Local d’Ocupació. També li agradaria saber quins són els contenciosos que té 
l’ajuntament i quin cost podrien representar. Voldria tenir desgloçat el tema de 
les subvencions de les diferents entitats. Al igual que altres grups municipals 
opina que el cost de l’Escola de Música es molt elevat i se’n beneficia molt 
poca gent.  
 
-El Sr. Amadeu Clofent, regidor el Grup Municipal de CIU i responsable de la 
regidoria d’hisenda dóna resposta a les intervencions efectuades: 
 

• Demana disculpes per no haver fet cap presentació anterior a l’aprovació 
dels pressupostos, però creia que com aquest any tothom disposava 
dels mateixos des  del dia 1 de desembre si algú hagués tingut algun 
dubte s’hauria posat en contacte amb ell, tal i com ha succeït en altres 
ocasions. Com que ningú va presentar cap pregunta o aclaració no va 
creure necessari fer un a sessió informativa prèvia. 
 

• Referent al tema d’habitatge explica que s’han anat suprimint els ajuts 
per part de les administracions i sense aquets ajuts és impossible tirar 
endavant noves promocions d’habitatge social. Reconeix que es un 
problema del municipi i que evidentment els preocupa que els joves 
hagin de marxar perquè aquí el sol es molt car. 
 

• En quan al tema cultural del municipi, ell mateix n’està descontent, però 
la cultura es cara i en aquest poble quan es programa alguna cosa i no 
es 100% gratuïta la gent no hi participa. Està content amb la 
ignauguració del Casal de Cultura i tenen nous projectes per dinamitzar 
el Centre Cívic. 
 

• Les subvencions que reben les Entitats Culturals i Esportives es 
concedeixen per Decret d’Alcaldia, per tant, estan a l’abast de tots els 
Regidors. Estan regulades de diferent manera, les esportives  es regulen 
mitjançant un reglament aprovat en base al número d’inscrits que tenen, 
per les fitxes de la federació i els esportistes empadronats al municipi. 



 

Les Culturals es regulen mitjançant un conveni amb l’Ajuntament que 
fixen unes quantitats si es realitzen unes activitats concretes. Tenen 
aquest acord ja que moltes Entitats Culturals no tenen o no poden 
justificar ingressos. 

• En resposta a la consulta realitzada pel Sr. Enric Pardo explica que 
tenen acordat des de fa anys que el pressupost s’aprovi abans de final 
d’any, que en cap moment hi ha hagut cap interès per aprovar-lo a corre-
cuita. Li agraeix la pregunta sobre la liquidació del pressupost anterior i li 
dóna la raó en que l’haurien d’haver adjuntat. 
 

• L’Escola de Música es necessària pel municipi, forma part de la cultura i 
de l’educació i tot i que es cara de mantindre, per això paguem els 
nostres impostos. Aquest any, mitjançant un estudi intentaran fer-la més 
sostenible i participativa. 
 

• Reconeix que des de fa anys el tema de personal de l’Ajuntament s’ha 
fet malament, que amb l’antiga legislatura es va treballar i van arribar a 
acords per fer canvis a nivell intern, però que amb el canvi de legislatura 
es un tema que van haver de deixar aturat. 
 

• Està d’acord en que les partides d’inversions podrien haver estat més 
definides. Respecte a les del Parc dels Germans Gabrielistes n’hi ha dos 
ja que són diferent, una es per l’arranjament i neteja del talús, i l’altre per 
l’acondicionament general de tot el Parc, però en aquesta de moment no 
hi ha diners i per aquest motiu s’ha deixat oberta. 
 

• Respecte al tema del Capítol II comunica que s’estan fent les basses per 
treure a concurs la neteja, senyalització viària, manteniment i 
instal·lacions d’alarmes. Un cop establertes las bases es treuràn a 
concurs per així acabar amb la mala praxi feta fins ara. 
 

• Sobre el tema de seguretat explica que s’ha fet una aposta important en 
tecnologia, augmentant el número de càmeres de vigilància al municipi, 
per tal de facilitar mitjans a la policia. També s’ha signat un conveni de 
col·laboració policial amb els municipis veïns. 
 

• Referent al tema dels contenciosos es farà una relació de quins són i 
quin cost poden tenir per l’Ajuntament. 

 
-La  regidora Sra. Gemma Duran de CIU, explica que en la Memòria Anual 
s’exposa quines son les accions que es duran a terme referent al tema 
d’ocupació. Hi ha dos projectes nous que estan contemplats en el pressupost, 
Un es el “Santvi Contracte” per empreses, i un altre que fa referència a 
l’ocupació dels joves. 
 
-El Sr. Jaume Arcos agraeix totes les explicacions fetes i en particular la que fa 
referència a l’Escola de Música. Li agradaria veure amb més detall la partida 
dels ajuts a les Entitats Culturals i Esportives i que fossin mes transparents per 



 

evitar malentesos. També vol saber si els 3000€ que hi ha a la Partida de 
Radio, són per la que hi ha actualment o per la del nou projecte que hi ha de  
Radio Maresme. 
 
-El Sr. Enric Pardo manifesta la seva preocupació pel que fa a l’estimació de la 
liquidació del pressupost de l’any 2015 s’està al 50% dels ingressos i taxes i 
recorda que estem a finals d’any. Respecte a l’Escola de Música no discuteix si 
es un bé cultural o polític, ja que ara el que es discuteix son els pressupostos i 
aquesta té un cost molt elevat i és deficitària. 
 
-El Sr. Benito Pérez, explica que quan ell es refereix a les entitats era 
concretament a l’AMI, ja que és una subvenció a una entitat política i no cultual, 
per tant no està d’acord. 
 
-El Sr. Javier Sandoval recrimina al Sr. Benito Pérez García que es queixi 
d’aquestes minúcies i no dels recursos destinats a ensenyament i altres. Dóna 
las gràcies el Sr. Clofent per les explicacions. Dóna tot el suport que calgui per 
tirar endavant l’Escola de Música i l’Escola Bressol. 
 
-El Sr. Enric Pardo aclareix que ell no creu que l’escola de Música no sigui 
necessària, sinó que s’han de buscar recursos per tal de poder-la mantenir. 
 
-El Sr. Jacobo Garcia-Nieto agraeix també les explicacions fetes pel Sr. Clofent 
i sobretot en el tema de seguretat. Mostra també el seu agraïment i aprovació a 
la Regidora d’Ocupació per les accions que es duran a terme.  
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Finalment es procedeix a la votació: 

 
 GRUP N VOT 

CIU 6 SI 

9SV 2 NO 

ERC 2 NO 

PSC 1 SI 

C’s 1 NO 

PP 1 SI 

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



 

 
 

 
 
SEGON.-   RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA  
ORDENANCES GENERALS EXERCICI 2016. 
 

PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA 

El Sr. Amadeu Clofent, dóna lectura a la resolució i aprovació definitiva de les 
ordenances generals exercici 2016 

 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2015/1081 66 GENSVM  
Contingut: RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA  ORDENANCES 
GENERALS EXERCICI 2016 
 
L'Ajuntament Sant Vicenç de Montalt en sessió plenària de data 29 d'octubre de 2015 amb el 
quòrum legalment exigible va provar 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 
 
 
En data 11 de novembre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, es van 
sotmetre a informació pública els antecedents acords, durant un termini de trenta dies hàbils, 
als efectes de presentació de possibles al·legacions. 
 
Durant el termini d’exposició pública, s’han presentat al·legacions per part del Grup Municipal 
de 9SV i del Grup Municipal de Ciutadans. 
 
El secretari interventor ha emès informe corresponent i es troba oportunament arxivat a 
l’expedient. 
 
El detall de les al·legacions és el següent: 
 
El Grup Municipal de 9SV presenta al·legacions a l’Ordenança de Civisme. Proposa afegir un 
article 29 que reguli activitats alternatives a la sanció econòmica. Aquest Ajuntament ja ha 
valorat aquesta possibilitat en diverses ocasions i no es tenen mitjans per poder-ho portar a 
terme. És evident que les persones que cometen una infracció de caràcter cívic podrien prestar 
serveis a la comunitat, però cal que tinguin personal municipal que els dirigeixi i controli i cal 
que comptin amb la corresponent assegurança. Així mateix, la gran majoria d’infractors es 
troben o bé estudiant o bé treballant durant la jornada laboral del personal municipal i sol·liciten 
complir aquestes mesures alternatives a la sanció, fora d’aquest horari, ja sigui a la tarda o els 
caps de setmana. Tots aquests motius fan que aquest Ajuntament no disposa dels mitjans per 
tal de poder aprovar aquest tipus de mesures en el sentit que proposa 9SV i, per tant, l’Equip 
de Govern proposa desestimar l’al·legació. Val a dir que en el cas que la persona que cometi la 



 

infracció sigui menor d’edat, sempre es busca una alternativa a la sanció econòmica que sigui 
educativa i integradora, en col·laboració entre la Policia Local, els centres educatius, els 
Serveis Socials i les famílies. 
 
El Grup Municipal de 9SV també apunta un errada en el Reglament regulador del Centre Cívic, 
on apareix el Consell Sectorial de Cultura, que és un òrgan que ja no existeix. Cal que la seva 
referència sigui substituïda pel Consell de Vila i, per tant, s’accepta aquesta al·legació per part 
de l’Equip de Govern. 
 
 
El Regidor de Ciutadans presenta una al·legació al Reglament del Consell Escolar Municipal, 
concretament proposa que es pugui substituir un regidor, membre del CEM com a representant 
membre del Ple de l’Ajuntament per una persona de la seva confiança. El sector de 
representants de l’Ajuntament el formen persones que són escollides en unes eleccions 
municipals com a representants polítics, sense que puguin tenir aquesta condició persones que 
no han estat escollides democràticament. Per això, l’Equip de Govern recomana desestimar 
aquesta al·legació. 
 
 
ATÈS que el tràmit escaient és l’aprovació definitiva de l’Ordenança per part del Ple, amb 
resolució de les al·legacions i reclamacions presentades, per a la publicació i entrada en vigor 
posteriors de l’Ordenança, 
 
 
ACORDS: 
 
I. DESESTIMAR l’al·legació presentada pel Grup Municipal de Ciutadans al Reglament del 
Consell Escolar Municipal i desestimar l’al·legació presentada pel Grup Municipal de 9SV a 
l’Ordenança reguladora del Civisme i la Convivència Ciutadana, basant-se en els motius 
esgrimits en la part expositiva d’aquests acords.  
ESTIMAR l’al·legació presentada pel Grup Municipal de 9SV al Reglament regulador del Centre 
Cívic i modificar l’article 4 on apareix el Consell Sectorial de Cultura, que és un òrgan que ja no 
existeix. Per tant, es modifica la seva referència i és substituïda pel Consell de Vila. 
 
II. Elevar a definitius els acords provisionals d’aprovació d’Ordenances Generals per al 2016 
esmentats a la part expositiva. 
 
III. PUBLICAR els presents acords i el text íntegre del Text Refós de les Ordenances 
modificades en el Butlletí Oficial de la Província i a la pàgina web municipal. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 10 de desembre de 2015, 
acorda, per unanimitat, aprovar els acords transcrits anteriorment. 
 
La Comissió Informativa de Ple dictamina, per majoria absoluta, proposar al 
Ple l’adopció dels acords anteriorment detallats. 
 
INTERVENCIONS: A continuació es reflecteixen les  opinions sintetitzades de 
cada grup municipal d’acord amb l’article  109 del Reial Decret 2568/1986, de 
28 novembre, pel qual s’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. Enric Pardo explica que  no comparteix, en part, les ordenances per 
aquest motiu s’abstindrà. 
 



 

 
 
 
VOTACIÓ 
 
Finalment es procedeix a la votació: 

 
 GRUP N VOT 

CIU 6 SI 

9SV 2 NO 

ERC 2 ABS. 

PSC 1 SI 

C’s 1 ABS. 

PP 1 SI 

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

 

 
 
TERCER.-   RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA 
ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2016    
 

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:  2015/1079 66 GENSVM  
Contingut: RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANCES 
FISCALS EXERCICI 2016 
 
L'Ajuntament Sant Vicenç de Montalt en sessió plenària de data 29 d'octubre de 2015 amb el 
quòrum legalment exigible va provar 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 refós. Així mateix, va 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 
 
En data 4 de novembre de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, es van 
sotmetre a informació pública els antecedents acords, durant un termini de trenta dies hàbils, 
als efectes de presentació de possibles al·legacions. 
 
Durant el termini d’exposició pública, s’han presentat al·legacions per part del Grup Municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i del Grup Municipal de 9SV. 
 
El secretari interventor ha emès informe corresponent i es troba oportunament arxivat a 
l’expedient. 
 
El detall de les al·legacions és el següent: 
 
El Grup Municipal d’ERC manifesta que no ha tingut accés a l’estudi econòmic que sustenti la 
modificació de l’Ordenança Fiscal número 12, reguladora de la Taxa de Guals. L’estudi es troba 
arxivat oportunament a l’expedient administratiu. El Grup d’ERC proposa unes tarifes, sense 
aportar cap estudi econòmic i el basen en els metres lineals de gual. Aquest Ajuntament fa 
anys va variar de criteri per buscar tarifes unitàries, les que feien referència als usos particulars 
distingint-les dels guals comunitaris i dels comercials. Això ha provocat que hi hagi equitat entre 
els santvicentins, que anteriorment es queixaven per les diferències de tarifes existents en 
funció de les zones del poble on es trobaven. 
 
Per tant, l’Equip de Govern proposa desestimar aquesta al·legació per aquests motius. 
 
 
El Grup Municipal de 9SV proposa una bonificació del 25% de la quota de l’IBI  per instal·lació 
de sistemes per aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, per als qui no hi 
estiguin obligats per la normativa a la seva instal·lació.  Les construccions d’edificis i les grans 
reformes ja estan obligats a instal·lar sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia 
provinent del sol, per tant, el que podria suposar amb l’aprovació d’aquesta bonificació és que, 
amb la col·locació de petites instal·lacions per part de qualsevol propietari d’un immoble es 
gaudís d’una bonificació. La proposta està redactada d’una manera genèrica, la qual cosa 
podria donar lloc a supòsits injustos, perquè es gaudiria de la bonificació sense complir amb 
l’esperit de la norma.  
 
Per tant, l’Equip de Govern proposa desestimar aquesta al·legació pels motius esmentats. 
 



 

El Grup Municipal de 9SV proposa un recàrrec del 25% de la quota de l’IBI  per als habitatges 
desocupats amb caràcter permanent. Aquest Ajuntament no disposa dels mitjans ni les dades 
per poder saber quins immobles es poden considerar com a desocupats amb caràcter 
permanent, per la qual cosa aquest recàrrec no es podria aplicar. Per aquest motiu, l’Equip de 
Govern proposa desestimar aquesta al·legació. 
 
El Grup de 9SV també proposa concedir una bonificació del 50% de la quota de l’IAE per als 
qui iniciïn una activitat empresarial. Només estan obligades a pagar IAE les empreses que 
l’exercici anterior hagin facturat més d’un milió d’euros. Aquesta bonificació que preveu la Llei, 
per tant, afavoriria a empreses consolidades que s’instal·lessin a Sant Vicenç, quan en canvi, el 
que es pretenia afavorir era als emprenedors durant els seus primers anys d’activitat. Aquests 
no estan obligats a pagar aquest impost, fins que no facturin l’exercici anterior un milió d’euros. 
 
Per tant, l’Equip de Govern proposa desestimar aquesta al·legació. 
 
 
ATÈS que el tràmit escaient és l’aprovació definitiva de l’Ordenança per part del Ple, amb 
resolució de les al·legacions i reclamacions presentades, per a la publicació i entrada en vigor 
posteriors de l’Ordenança, 
 
 
ACORDS: 
 
I. DESESTIMAR les al·legacions i reclamacions formulades per part del Grup Municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ordenança Fiscal número 12 i DESESTIMAR les 
al·legacions i reclamacions formulades per part del Grup Municipal de 9SV a l’Ordenança 
Fiscal número 1 i a l’Ordenança Fiscal número 2, aprovades inicialment pel Ple d’aquest 
Ajuntament en la sessió de data 29 d’octubre de 2015, basant-se en els motius esgrimits en la 
part expositiva d’aquests acords.  
 
II. Elevar a definitius els acords provisionals d’aprovació d’Ordenances Fiscals per al 2016 
esmentats a la part expositiva. 
 
III. PUBLICAR els presents acords i el text íntegre del Text Refós de les Ordenances 
modificades en el Butlletí Oficial de la Província i a la pàgina web municipal. 
 
 
La Junta de Govern Local, en data 10 de desembre de 2015, acorda per 
unanimitat, aprovar els acords transcrits anteriorment. 
 
La Comissió Informativa de Ple dictamina, per majoria absoluta, proposar al 
Ple l’adopció dels acords anteriorment detallats. 
 
 
INTERVENCIONS: A continuació es reflecteixen les  opinions sintetitzades de 
cada grup municipal d’acord amb l’article  109 del Reial Decret 2568/1986, de 
28 novembre, pel qual s’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 exposa, pel que fa a l’al·legació de 9SV sobre la 
bonificació del 25% en la quota de l’IBI per instal·lació de sistemes per 
aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, l’argument jurídic 
que se li dóna es que les construccions d’edificis i grans reformes ja estàn 



 

obligades a instal·lar aquests sistemes d’aprofitament. Revisada l’ordenança 
fiscal de l’Impost de construccions ja figura aquesta bonificació del 25% per 
instal·lació tèrmica i elèctrica, per tant enten que no s’està obligat a fer-ho, i que 
per aquesta regla de tres també es podria bonificar l’IBI. 
Pel que fa al recàrrec del 25% de l’IBI en les vivendes desocupades creu que 
l’argument que se li dóna es una mica pobre. 
Segons la llei 14/2015 de data 21 de juliol, a l’article 5 defineix els habitatges 
buits com les vivendes desocupades permanentment sense causa justificada 
durant més de dos anys.  
Segons informe de l’Idescat (Institut d’Estadística de Catalunya) de l’any 2011, 
a Sant Vicenç de Montalt, hi ha 11 habitatges buits, i creu que no seria tant 
complicat tenir un registre d’habitatges buits per tal de fomentar una borsa de 
lloguer. 
 
-El Sr. Alcalde, Miquel Àngel Martínez Camarasa, li respon que cada any 
presenta una al·legació per la mateixa ordenança, i que cada Partit Municipal 
porta el Programa electoral que vol, però en tot cas, 9SV tampoc ho portava. 
Explica que hi ha una manca de recursos, per tant es millor no fer-ho que fer-ho 
malament. Li recorda que a Sant Vicenç de Montalt hi ha molts habitatges de 
segona residència, per tant, tampoc aprovaran l’al·legació perquè no lo poden 
dur a terme. 
 
-El Sr. Enric Pardo diu que no es manifestaran, no pel fet de que no hi ha un 
estudi econòmic o de que no hi hagin tingut excés, sinó perquè no l’han vist. 
L’al·legació que ells van presentar feia referència a la taxa dels guals i li ha 
quedat aclarida. Demana la progressivitat i equitat de l’ordenança. 
 
-El Sr. Alcalde, Miquel Àngel Martínez, respon al Sr. Pardo que es compromet a 
fer tot el possible perquè així sigui. 
 
-El Sr. Benito Perez García felicita la reducció de la taxa de guals. No està 
d’acord en el projecte presentat per 9SV d’augmentar l’IBI en les cases 
desocupades, però en quan al tema energètic els recolzaria.  
 
-El Sr Jacobo García-Nieto està d’acord amb les propostes fetes per 9SV, però 
entén que ara no es el moment de dur-les a terme, podent-les tenir en compte 
per més endavant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VOTACIÓ 
 
Finalment es procedeix a la votació: 

 
 GRUP N VOT 

CIU 6 SI 

9SV 2 NO 

ERC 2 NO 

PSC 1 SI 

C’s 1 ABS. 

PP 1 SI 

 
 
El Ple acorda, per majoria absoluta, aprovar la proposta anteriorment 
transcrita en tots els seus extrems 
 
 
 
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 
 


