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ACTA DE LA SESSIÓ PLE2016/3 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1a. CONVOCATÒRIA EL 28 DE 
JULIOL 2016   
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2016/6 
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 28 de juliol de 2016 
Horari: de 20:00 a 23:55 hores 
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) 
- Sr 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 GUMÀ NOEL, JAUME  (9SV) 
- Sr Vocal SALA CASANOVAS, BERTA  (ESQUERRA + AM) 
- Sr Vocal  PARDO MATAS, ENRIC  (ESQUERRA + AM) 
- Sr Vocal JAVIER SANDOVAL CARRILLO  (PSC) 
- Sr Vocal PÉREZ GONZÁLEZ, BENITO  (CIUDADANS-PARTIDO DE LA 

CIUDADANÍA) 
- Sr Vocal GARCÍA-NIETO VIDEGAIN, JACOBO  (PP) 

 
 
Secretària: 
 
- Sra. Cristina Marín Carcassona, secretària interventora accidental de la 
Corporació 
 
 
Obre la sessió el senyor President per tractar els assumptes inclosos en el 
següent: 
 
 

O R D R E   D E L   D I A 
 
 
PRIMER. ACTES PENDENTS D'APROVAR 
PLE2016/4 EXTRAORDINÀRIA 30/05/2016 
 
PLE2016/5 EXTRAORDINÀRIA 05/05/2016 
 



 

PLE2016/3 ORDINÀRIA 26/05/2016 
 
SEGON. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI 
 
TERCER. PRP2016/1023   DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET 
D'ALCALDIA NÚM. 793, DE DATA 28 DE JUNY DE 2016 DE LA 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'ANY 2015. 
 
QUART. PRP2016/1025   MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2016 
 
CINQUÈ. PRP2016/838   APROVACIÓ INICIAL DE LA DISSOLUCIÓ I 
LIQUIDACIÓ DEL CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL 
 
SISÈ. PRP2016/931   SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA EN MOTIU DE LES 
ELECCIONS GENERALS DEL 26 DE JUNY DE 2016 
 
SETÈ. PRP2016/949   VALORACIÓ CURRICULUMS PER A LA PLAÇA DE 
JUTGE DE PAU TITULAR 2016/2016 
 
VUITÈ. PRP2016/1021   APROVACIÓ DESAFECTACIÓ DE BÉNS 
DEMANIALS ACTUALMENT ADSCRITS ALS SERVEIS MUNICIPALS 
 
NOVÈ. PRP2016/861   APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A 
L'ANY 2017 
 
DESÈ. PRP2016/946   DONAR COMPTE DE LA CESSIÓ, REALITZADA PEL 
SR. JOAQUIM PALLARÈS MUNTANER, DE LES ESCULTURES DE 
BRONZE DE LA COL·LECCIÓ ANOMENADA "PERSONATGES CATALANS 
QUE HE CONEGUT". 
 
ONZÈ. PRP2016/1022   DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ 
ORDENANÇA NÚMERO 14 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL 
SERVEI D'ENSENYAMENTS ESPECIALS ESCOLA DE MÚSICA 
 

DOTZÈ. PRECS I PREGUNTES 

 
 
El senyor alcalde proposa als assistents un canvi en l’ordre dels assumptes a 
tractar, atès que en primer lloc vol donar compte de la resolució de la Direcció 
General d’Administració Local de la secretària interventora accidental, que 
actua en aquesta sessió plenària com a secretària. Tots els assistents ho 
aproven per unanimitat, 
 
SEGON. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI 
 



 

Pren la paraula la senyora Cristina Marín Carcassona, qui exposa que el 
senyor Secretari Interventor titular de la plaça, senyor Francesc Ortiz Amat, ha 
estat autoritzat per a ocupar un lloc d’interventor en un altre municipi en 
comissió de serveis. El seu cessament està datat del dissabte dia 23 de juliol 
de 2016. Per tal d’ocupar de forma accidental aquest lloc de treball, mentre duri 
l’esmentada situació, la Direcció General d’Administració Local, a petició del 
senyor alcalde, ha nomenat la senyora Cristina Marín Carcassona, funcionària 
de carrera de la Corporació. El nomenament data de 26 de juliol de 2016, amb 
efectes 24 de juliol de 2016. La presa de posessió es va celebrar el passat 
dimecres 27 de juliol de 2016. 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
 
Tot seguit, la senyora Secretària accidental llegeix totes les publicacions de 
més interès, aparegudes en el Diari Oficial de la Generalitat, Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona i el Boletín Oficial del Estado, des de la darrera 
sessió. Els/les senyors/es assistents es donen per assabentats/des. 
 
 
Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR. 

a) PLE2016/4 EXTRAORDINÀRIA 30/05/2016 
 
El senyor Alcalde pregunta als assistents si tenen alguna objecció a l’acta. 
 
Els assistents acorden, per majoria aboluta, l’aprovació de l’acta esmentada 
amb els vots a favor de CIU, PSC i C’s i el vot en contra de 9SV, PP i 
ERC+AM. 
 
 
b) PLE2016/5 EXTRAORDINÀRIA 05/05/2016 
 
El senyor Alcalde pregunta als assistents si tenen alguna objecció a l’acta. 
 
Els assistents acorden, per majoria aboluta, l’aprovació de l’acta esmentada 
amb els vots a favor de CIU, PSC, PP i C’s, l’abstenció de la senyora Berta 
Sala Casanovas, regidora d’ERC+AM i el vot en contra de 9SV i el senyor Enric 
Pardo Matas, regidor d’ERC+AM. 
 
 
c) PLE2016/3 ORDINÀRIA 26/05/2016 
 
 
El senyor Alcalde pregunta als assistents si tenen alguna objecció a l’acta. 
 
Els assistents acorden, per majoria aboluta, l’aprovació de l’acta esmentada 
amb els vots a favor de CIU, PSC, PP i C’s, l’abstenció d’ERC+AM i el vot en 
contra de 9SV. 



 

 
 
 
TERCER. PRP2016/1023 DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET 
D'ALCALDIA NÚM. 793, DE DATA 28 DE JUNY DE 2016 DE LA 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'ANY 2015. 

Pren la paraula el senyor Amadeu Clofent Rosique, regidor d’Hisenda, per 
exposar l’assumpte. 
 
Es transcriu tot seguit el Decret número 793 de data 28 de juny de 2016: 
 
“DECRET NÚM. 793 
 
 
Confeccionada la liquidació del Pressupost de l'exercici 2015, d'acord amb el 
que disposen els articles 89 i següents del Decret 500/90, de 20 d'abril, pel qual 
es desenvolupa el capítols I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les hisendes locals en matèria de pressupostos. 

 

Emès informe per la intervenció en relació a l'expedient de liquidació i 
compliment dels objectius previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'estabilitat pressupostaria i de sostenibilitat financera, capacitat de 
finançament, objectiu del deute i regla de la despesa. 

 

Vist el que disposa l'article 191,3 i 193 bis, del RDL 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, introduït 
aquest últim per la Llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i 
sostenibilitat de l'administració local, en el qual s'estableixen els límits mínim 
per a la determinació dels drets de difícil o impossible recaptació, 

 

LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
La Legislació aplicable és la següent: 
 

— Els articles 163, 191 i 193 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 



 

— Els articles 89 a 105 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desplega el capítol I del títol VI de la Llei 9/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

— Els articles 3, 11, 12, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

— Els articles 28 i 30 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 

— L’article 16 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament de desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 
d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.  

— L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura 
dels pressupostos de les entitats locals. 

— L’Ordre EHA/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la 
instrucció del model normal de comptabilitat local. 
 

 
Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb 
la legislació aplicable i el President de l’entitat local procedeix a la seva 
aprovació. 

RESOLC 
 

PRIMER. Aprovar la liquidació del Pressupost General de 2015. 
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A) Estat d'execució, pressupost de despeses 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI CORRENT 

Econ. Descripció Inicials Modificacions Definitius 
Despeses 
compromeses 

Obligacions 
reconegudes 
netes 

Pagaments 
Obligacions 
pendents de 
pagament 

1 DESPESES DE PERSONAL. 3250152,06 196419,47 3446571,53 3169214,6 3169214,6 3108439,28 60775,32 

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 2813865,03 27435,06 2841300,09 2796155,31 2776528,63 2359787,6 416741,03 

3 DESPESES FINANCERES. 18200 0 18200 5069,87 5069,87 5069,87 0 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 353880,25 10452,34 364332,59 317362,25 317362,25 252819,41 64542,84 

6 INVERSIONS REALS. 540400 1348963,68 1889363,68 936025,39 880505,96 794040,59 86465,37 

9 PASSIUS FINANCERS. 306783,46 0 306783,46 307233,5 307233,5 307233,5 0 

 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI TANCATS 

Econ. Descripció 
Obligacions 
inicials 

Modificacions 
saldo inicial i 
anul.lacions 

Total obligacions Prescripcions 
Pagaments 
realitzats 

Obligacions 
pdts. de 
pagament 

1 DESPESES DE PERSONAL. 55619,17 0 55619,17 0 55573,97 45,2 

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 471431,79 0 471431,79 0 395101,85 76329,94 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 61657,94 0 61657,94 0 53459,5 8198,44 

6 INVERSIONS REALS. 249368,13 0 249368,13 0 92574,15 156793,98 

8 ACTIUS FINANCERS. 12823,49 0 12823,49 0 12823,49 0 

 

 



 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS EXERCICI  CORRENT 

Econ. Descripció 
Previsions 
inicials 

Modificacions
Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts

Drets 
anul.lats 

Drets 
cancel.lats

Drets 
reconeguts 
nets 

Recaptació 
neta 

Drets 
pendents 
de 
cobrament 

Excés / 
defecte 
previsió 

1 Impostos directes. 3446400 0 3446400 3857119,34 43550,84 0 3813568,5 3530711,12 282857,38 367168,5 

2 Impostos indirectes. 90000 0 90000 592773,85 23340,16 0 569433,69 552285,48 17148,21 479433,69 

3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 1598612 0 1598612 1949013,74 113676,52 0 1835337,22 1677803,02 157534,2 236725,22 

4 Transferències corrents. 1564513,47 159419,47 1723932,94 1982425,16 29016,88 0 1953408,28 1650858,73 302549,55 229475,34 

5 Ingressos patrimonials. 68300 0 68300 634278,22 0 0 634278,22 34868,21 599410,01 565978,22 

7 Transferències de capital. 235000 502727,74 737727,74 429604,44 0 0 429604,44 362492,34 67112,1 -308123,3 

8 Actius financers. 0 467648,61 467648,61 0 0 0 0 0 0 -467648,61 

9 Passius financers. 280455,33 453474,73 733930,06 0 0 0 0 0 0 -733930,06 

 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS EXERCICI  TANCATS 

Econ. Descripció 
Pendents de cobrament 
inicial 

Modificacions saldo 
inicial 

Total drets anul.lats 
Total drets 
cancel.lats 

Recaptació 
Pendents de 
cobrament 

1 Impostos directes. 1070650,88 0 13434,68 60742,95 168783,1 827690,15 

2 Impostos indirectes. 2458,15 0 2450 0 8,15 0 

3 Taxes, preus públics i altres 
ingressos. 

486292,07 0 25571,58 20084,59 126704,1 313931,8 

4 Transferències corrents. 395137,11 0 0 0 239562,79 155574,32 

5 Ingressos patrimonials. 40587,17 0 0 0 0 40587,17 

6 Alienació d’inversions reals. 75 0 0 0 0 75 

7 Transferències de capital. 207042,27 0 0 0 206825,44 216,83 



 

 

 

B) AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT RESULTAT RESSUPOSTARI a 31/12/2015 

DRETS RECONEGUTS NETS OBLIGACIONS AJUSTOS RESULTAT 

 

 

RECONEGUDES 
NETES 

PRESSUPOSTARI 

a. Operacions corrents 8.806.025,91 6.268.175,35 2.537.850,56 

b. Operacions de capital 429.604,44 880.505,96 -450.901,52 

1. Total operacions no financeres (a+b) 9.235.630,35 7.148.681,31 2.086.949,04 

c. Actius financers 0,00 0,00 0,00 

d. Passius financers 0,00 307.233,50 -307.233,50 

2. Total operacions financeres (c+d) 0,00 307.233,50 -307.233,50 

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2) 9.235.630,35 7.455.914,81 1.779.715,54 

AJUSTOS: 

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de 
tresoreria per a despeses grals. 

245.762,52 

4. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici 0,00 

5. Desviacions de finançament positiu de l'exercici 0,00 



 

 
 
 
SANT VICENÇ DE MONTALT ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2015 

COMPONENTS IMPORTS 
ANY 2015 

1. (+) Fons líquids 2.816.299,92 

2. (+) Drets pendents de cobrament 2.946.108,26 

(+) del pressupost corrent 1.426.611,45 

(+) de pressupostos tancats 1.338.075,27 

(+) d'operacions no pressupostàries 181.421,54 

3. (-) Obligacions pendents de pagament 1.403.504,85 

(+) del pressupost corrent 628.524,56 

(+) de pressupostos tancats 241.367,56 

(+) d'operacions no pressupostàries 533.612,73 

4. (+) Partides pendents d'aplicació -26.688,54 

(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació 
definitiva 

35.330,16 

II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4+5) 245.762,52 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) 2.025.478,06 



 

(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació 
definitiva 

8.641,62 

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4) 4.332.214,79 

II. Saldos de cobrament dubtós 1.817.704,64 

III. Excés de finançament afectat 0,00 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 2.514.510,15 

Segon.- Prendre coneixement i aprovar els càlculs acreditatius dels compliment dels objectius de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 
pressupostaria i de sostenibilitat financera, dels que en resulta: 

 

Objectiu d'estabilitat: 

CAPACITAT / NECESSITAT DE 
FINANÇAMENT 

 

Ingressos dels capítols 1 a 7 9.235.630 

-Despeses dels capítols 1 a 7 7.148.681 

Ajustaments SEC 95 -582.119 

Ajustament consolidació operacions entre el grup  

Capacitat (+)/Necessitat(-) de finançament 1.504.830 



 

 

 

Regla de la despesa 

Límit a la Base de la despesa LIQUIDACIÓ

Base exercici anterior 6.101.054 

Taxa límit aprovada pel Ministeri 1,30% 

Valoració de canvis normatius sobre 
recaptació 

 

Valor màxim base de l'exercici 6.180.368 

Aplicacions no financeres, llevat 
interessos 

   

Despeses dels capítols 1 a 7, llevat 
d'interessos 7.143.611 

Ajustaments SEC95 0 

Alienació de terrenys i d'altres 
inversions reals 0 

Inversions realitzades per compte de la Corporació 
Local 0 

Reintegrament i execució d'avals 0 



 

Subscripció d'ampliacions de societats en pèrdues 0 

Assumir deutes 0 

Despesa pendent d'aplicar 0 

Contractes d'associació pública privada 0 

Inversions amb abonament total de preu 0 

Arrendaments financers 0 

Condonació de préstecs 0 

Ajust excepcional 2012  

Inversions realitzades per compte 
d'altres AAPP 0 

No execució (inejecución) 

Altres ajustaments SEC 95  

Aplicacions no financeres, llevat interessos 7.143.611 

 

Despesa finançada amb 
subvencions 

Ingressos Cap 4 i 7 procedents d'AAPP 1.111.251 

Desviacions 0 



 

Despesa finançada amb subvencions 1.111.251 

Base de la despesa 

Ajustament consolidació operacions entre el grup  

Base de la despesa exercici actual 6.032.361 

Marge a la Regla de la Despesa 148.007 

Taxa implícita d'increment -1,13% 

Objectiu del deute 

 Deute a Moviments 2015 Deute a 

 31/12/2014 Augments Disminucions Ajustaments 31/12/2015 

Deute Viu  

Arrendaments financers 0 0 0 0 0 

Contractes APP  0 0 0 0 0 

Preveïdors a llarg termini 0 0 0 0 0 

Altres operacions a llarg termini 2.134.918 0 307.234 0 1.827.685 

Bestretes de subvencions rebudes 0 0 0 0 

Valor actual de derivats financers 0 0 0 0 



 

Interessos meritats i no vençuts 0 0 0 0 

Operacions a curt termini 0 0 0 0 

Factoring sense recurs 0 0 0 0 

S1-suma 2.134.918 0 307.234 0 1.827.685 

Avals concedits fora del grup 0 

Total 1.827.685 

Sobre ingressos corrents 20.75% 

Deute Total  

S1- Suma  2.134.918 0 307.234 0 1.827.685 

Capitals pendents liquidacions negatives PIE 174.102 71.240 36.141 0 209.201 

Mecanisme de proveïdors 0 0 0 0 

Altres pagaments ajornats 0 0 0 0 

Ingressos anticipats 0 0 0 0 0 

Inversió realitzada per compte de l'ens local 0 0 0 0 

 2.309.020 71.240 343.375 0 2.036.886 

Sobre ingressos corrents 23,13% 
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TERCER. Comunicar al Ple de la Corporació en la primera sessió que aquest 
celebri, d’acord amb el que estableixen els articles 193.4 del Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, i 90.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril. 

QUART. Ordenar la remissió de còpia d’aquesta liquidació als òrgans 
competents, tant de la Delegació d’Hisenda com de la Comunitat Autònoma. 

El senyor Jaume Gumà Noel, regidor de 9SV, pren la paraula per fer constar 
que es dóna compte del decret d’aprovació de la liquidació del pressupost de 
2015 el 28 de juliol i que no cal afegir res més. 
 
El senyor Enric Pardo Matas, regidor d’ERC, manifesta que s’aprova tard. Li 
sobta que no hi hagi desviacions de finançament, la qual cosa mirarà a la 
Comissió Especial de Comptes. Afirma que no ha tingut accés a l’informe emès 
al respecte per l’interventor municipal, per veure si es compleix amb tots els 
criteris d’estabilitat pressupostària. 
 
El Ple es dóna per assabentat del contingut del Decret anteriorment transcrit. 
 
 
 

QUART.-  PRP 2015/1025 MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2016. 

PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA: El senyor Amadeu Clofent Rosique, 
regidor d’Hisenda, exposa la proposta d’acord. Dóna una explicació de cada 
una de les aplicacions pressupostàries que cal suplementar o habilitar, quines 
són les circumstàncies que les motiven i les seves fonts de finançament.  
 
Es transcriu tot seguit la proposta d’acord: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA D'HISENDA 
Expedient:  2016/805 59 MPRES  
Contingut: MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2016 
 
 
En relació amb l’expedient relatiu a l’aprovació de la modificació de crèdits 
núm. 3/2016, en la modalitat de crèdits extraordinaris i habilitació de crèdits 
finançats amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria, transferències entre 
aplicacions pressupostàries, noves subvencions rebudes i endeutament,  al Ple 
de la Corporació es proposa l’aprovació del present expedient en base als 



 

següents, 

ANTECEDENTS DE FET 

 
PRIMER. Davant l’existència de despeses que no es poden demorar fins a 
l’exercici següent per a les quals no existeix crèdit en el Pressupost vigent de la 
Corporació, i atès que es disposa de romanent líquid de Tresoreria segons els 
estats financers i comptables resultants de la liquidació de l'exercici anterior. 

SEGON. En data 6 de juliol, es va emetre Memòria de l’Alcalde en què 
s’especificaven modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l’operació 
i la seva justificació. 

TERCER. En data 12 de juliol  es va emetre informe de Secretaria sobre la 
Legislació aplicable i el procediment a seguir. 

QUART. En data 14 de juliol  es va es va informar favorablement la proposta 
d’Alcaldia i  es va emetre Informe d’Avaluació del Compliment de l’Objectiu 
d’Estabilitat Pressupostària.  

 
LEGISLACIÓ APLICABLE 

 
La Legislació aplicable és la següent: 

 
— Els articles 169, 170 i 172 a 177 del text refós de la Llei reguladora de 

les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004. 

— Els articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual 
es desplega el capítol I, del títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

— Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

— L’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei 18/2001, de 
12 de novembre, d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats 
Locals, aprovat pel Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre.1 

— El Reglament de la Unió Europea núm. 2223/96 relatiu al Sistema 
Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-95). 

— L’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local.  

                                                       

 



 

— L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 
l’estructura de pressupostos de les entitats locals. 

— L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, que desenvolupa les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

— L’article 28.j) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 

— Les Bases  d’execució del Pressupost de 2016, núms, 
8,9,10,11,12,14 i 15. 

 

Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb 
la Legislació aplicable i el Ple procedeix a la seva aprovació inicial de 
conformitat amb el que disposa l’article 177.2 del text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 
l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local. 

 

Per això, d’acord amb el que estableix l’article 175 del Reial decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals,  ES PROPOSA AL PLE 
l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 3/216,  
en la modalitat de crèdit extraordinari, finançat amb càrrec al romanent líquid de 
Tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior, d'acord amb el 
següent resum per capítols: 
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1.-DESPESES ORDINÀRIES    

   

   
A.- SUPLEMENTS DE CRÈDIT  

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIO Credit  inicial SUPLEMENT DEFINITIU
2016 05 330 2 2 7 0606 Drets d'Autor SGAE 10.000,00 € 1.200,00 € 11.200,00 €
2016 01 011 9 1 3 15 Prèstec Caixa Catalunya, 

Pressupost 2007 
44.271,50 € 451,00 € 44.722,50 €

2016 01 132 2 1 4 00 Reparació vehicles Policia Local 2.000,00 € 1.500,00 € 3.500,00 €
2016 18 15321 2 1 4 01 Reparació vehicles Brigada 5.000,00 € 7.000,00 € 12.000,00 €
2016 02 2319 4 8 0 01 Solidaritat i Cooperació 3.000,00 € 3.500,00 € 6.500,00 €
2016 11 4591 2 2 7 9904 Muntatge, desmuntatge i 

conservació infraestructures 
platja 

19.350,00 € 5.000,00 € 24.350,00 €

2016 01 920 2 2 6 9918 Inclassificables, imprevistos i 
indemnitzacions a tercers 

2.000,00 € 3.000,00 € 5.000,00 €

TOTAL SUPLEMENT DESPESA ORDINARIA  85.621,50 € 21.651,00 € 107.272,50 €
         
         

B.- HABILITACIÓ DE CRÈDIT  
   



 

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ IN ICIAL SUPLEMENT DEFINITIU
2016 05 3322 2 2 7 0612 Contractació serveis arxiver 0,00 € 9.000,00 € 9.000,00 €
2016 16 2410 4 7 0 00 Programa Santvi-Contracta 0,00 € 13.000,00 € 13.000,00 €
2016 01 920 2 2 7 0613 Serveis Jurídics Externs 0,00 € 4.500,00 € 4.500,00 €
2016 01 920 2 2 7 0603 Consell Comarcal, fiscalització 

Comptes SOREA 
0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

2016 20 920 2 2 7 0614 Serveis Jurídics Urbanisme 0,00 € 12.000,00 € 12.000,00 €
2016 01 920 2 2 7 0615 Consell Comarcal, 

assessorament econòmic 
0,00 € 19.602,00 € 19.602,00 €

2016 19 432 2 1 6 01 Manteniment Totem informatiu, i 
App's 

0,00 € 1.150,00 € 1.150,00 €

2016 20 1516 1 6 1 06 Indemnització Marta Pujol 0,00 € 48.000,00 € 48.000,00 €
2016 01 920 1 6 1 08 Indemnitzacions al personal 0,00 € 2.900,00 € 2.900,00 €
2016 20 150 2 3 3 01 Indemnització per sentència UA2 0,00 € 7.000,00 € 7.000,00 €
2016 19 432 2 2 6 0604 Organitzacions fires i jornades 

gastronòmiques 
0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €

2016 14 011 8 2 0 20 Prèstec a curt termini. Consell 
Comarcal del Maresme 

0,00 € 24.000,00 € 24.000,00 €

TOTAL HABILITACIO DESPESA ORDINARIA  0,00 € 149.152,00 € 149.152,00 €
   

TOTAL   DESPESA ORDINARIA   1A + 1B   170.803,00 €  

2.- DESPESES D’INVERSIÓ    
   
A.- SUPLEMENT  DE CRÈDIT  



 

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ IN ICIAL SUPLEMENT DEFINITIU

2016 11 4591 6 2 5 13 Adquisició Rètols i Mobiliari 
Platges 

4.000,00 € 25.000,00 € 29.000,00 €

2016 13 920 6 2 6 00 Ampliació equip informàtic 15.000,00 € 19.000,00 € 34.000,00 €
2016 12 4421 6 2 9 00 Adquisició mobiliari transport 

urbà 
19.000,00 € 9.200,00 € 28.200,00 €

TOTAL   DESPESA  INVERSIO 38.000,00 € 53.200,00 € 91.200,00 €
          
B.- HABILITACIÓ DE CRÈDIT  
   

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ IN ICIAL SUPLEMENT DEFINITIU
2016 20 1516 6 2 7 00 Treballs Addicionals Redacció 

POUM 
0,00 € 120.000,00 € 120.000,00 

€
2016 20 15321 6 0 0 11 Asfaltat diversos carrers 0,00 € 79.000,00 € 79.000,00 €
2016 05 336 6 2 2 07 Reforma Casa de Cultura 0,00 € 80.000,00 € 80.000,00 €
2016 01 130 6 2 2 06 Tancament Edifici Policia Local 0,00 € 23.000,00 € 23.000,00 €
2016 05 3380 6 2 4 08 Adequació Carroces Reis 0,00 € 30.000,00 € 30.000,00 €
2016 11 16223 6 2 9 01 Treballs tancament àrees 

contenidors 
0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €

2016 18 15322 6 2 4 02 Adquisició vehicles Brigada 
Municipal 

0,00 € 27.000,00 € 27.000,00 €

2016 13 920 6 4 1 06 Inversió en aplicacions 
informàtiques 

0,00 € 13.000,00 € 13.000,00 €

2016 05 3332 6 3 2 13 Adequació Centre Cívic 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €
2016 17 311 6 2 3 10 Adquisició desfibril·lador 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €

                     TOTAL  0,00 € 405.000,00 € 405.000,00 €



 

   

   
TOTAL   DESPESA INVERSIO   2A + 2B   458.200,00 €  

TOTAL   MODIFICACIO  1+2 629.003,00 €
 
Aquesta modificació es finança, de conformitat amb l’article 177, 180 i 181 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, així com els articles 34 i ss del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, 
amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria, calculat d'acord amb el que estableixen els articles 101 a 104 del mateix Reial 
decret,  per generació de crèdit, per endeutament i per transferències entre altres partides, en els termes següents: 

 

1- FINANÇAMENT DESPESES ORDINÀRIES   

  

  

A)   AMB CÀRREC AL ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA     

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA  DESCRIPCIÓ  IN ICIAL  SUPL  DEF 

8700                       
Romanent  líquid  de  tresoreria  per  a  despeses 
Generals no afecte a l'Art 32  813.859,38 € 157.803,00 €  656.056,38 € 



 

TOTAL      157.803,00 €    

    

               

 C) PER TRANSFRERENCIES DE CRÈDIT D'ALTRES PARTIDES     

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA  DESCRIPCIÓ  IN ICIAL  MINORACIÓ  DEF 

2279918 2410  16                   Programa Santvi‐Contracta  13.500,00 €  13.000,00 €  500,00 € 

TOTAL      13.000,00 €    

     

                           

TOTAL FINAÇAMENT ORDINARI   A+C    170.803,00 €    

                         

2 FINANÇAMENT DESPESES D’INVERSIÓ     

A) PER  GENERACIÓ DE CRÈDITS PER INGRESSOS     

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA  DESCRIPCIÓ  IN ICIAL  SUPL  DEF 

76110                        
Subvenció  Xarxa  Governs  Locals    2019‐19  reparació 
desperfectes vials públics 

   46.938,77 €    



 

76109                        
Subvenció  Xarxa  Governs  Locals    2019‐19  Segona 
reforma interior de la casa de cultura 

   47.957,20 €    

TOTAL      94.895,97 €    

D) CREDIT     

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA  DESCRIPCIÓ  IN ICIAL  SUPL  DEF 

911  0  2                   Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona 2016  6.576,57    168.423,43 €  175.000,00 € 

913  0  2                   Programa de Crèdit Local Diputació de barcelona 2016 0,00 €  194.880,60 €  194.880,60 €  

TOTAL   0,00 €  363.304,03 €  0,00 € 

    

TOTAL FINAÇAMENT INVERSIO A+D   458.200,00 €   

TOTAL   MODIFICACIO  1+2   629.003,00 €   
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SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, per un termini de quinze dies, durant els 
quals els interessats el podran examinar i presentar reclamacions davant del 
Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini 
esmentat no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà 
d’un termini d’un mes per resoldre-les. 

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

 
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. 
 
 
- Pren la paraula el senyor Jaume Arcos Vinyals, regidor de 9SV, qui vol donar 
en primer lloc la benvinguda a la senyora Secretària. 
En segon lloc fa una valoració global de la modificació. Manifesta que és un 
reflex de la mala gestió del govern. També hi consten diferents assessoraments 
jurídics a contractar, que són conseqüència dels errors que es comencen a 
pagar. Per això hi votaran en contra. 
Així mateix, quant a les partides, n’hi ha que experimenten un increment d’entre 
un 150-200%. Caldria que s’ajustés més el pressupost. 
Pregunta per la despesa de contractació d’un arxiver, si és amb motiu del 
conveni amb el Consell Comarcal i la Generalitat. 
 
El senyor Amadeu Clofent, regidor de Cultura, li respon que es tracta de la 
contractació de la feina interna de classificació i criba de la documentació. Es 
van sol·licitar tres pressupostos i es va escollir el més econòmic.  
 
El senyor Arcos prossegueix preguntant per si els serveis jurídics externs són 
els serveis de l’advocat Albert València. A la qual cosa el senyor Clofent li 
respon afirmativament. 
 
També pregunta pels serveis jurídics d’Urbanisme.  
 
El senyor Alcalde li contesta que es tractarà d’un lletrat especialista en 
Urbanisme que no prestarà els seus serveis a jornada completa. 
 
A continuació pregunta sobre la provisió de fons prevista per a la senyora Marta 
Pujol. Demana quines expectatives hi ha. 
 



 

El senyor Alcalde li respon que hi ha una sentència condemnatòria, però que 
s’ha recorregut. Es calcula que el procés duri un any i mig aproximadament. De 
moment, es provisiona la indemnització i ja es veurà. 
 
El senyor Arcos prossegueix preguntant per la indemnització prevista per a una 
treballadora. Pregunta de quin assumpte es tracta. 
 
El senyor Clofent li explica que es tracta d’una indemnització a una monitora de 
gimnàstica per acomiadament improcedent. 
 
Així mateix, vol saber quin sector és la UA2. El senyor Alcalde li respon que 
“Milans del Bosch”. 
 
El senyor Arcos pregunta a l’Equip de Govern si l’aplicació prevista per a 
treballs addicionals redacció nou POUM significa que es redactarà un nou 
POUM.  
 
El senyor Alcalde respon que no se sap encara, potser s’haurà de redactar un 
nou POUM o potser s’accepta el recurs parcialment. Caldrà esperar al 
pronunciament del Tribunal Suprem. 
 
El senyor Arcos pregunta quins carrers s’asfaltaran amb la partida d’inversió 
prevista per a l’asfaltat de diversos carrers.  
 
El senyor Clofent respon que són arranjaments puntuals que es faran a molts 
carrers del municipi. 
 
També pregunta per la partida de la segona fase del Casal de Cultura. 
 
El senyor Clofent li explica que és la darrera fase, la part de dalt de tot. 
 
El senyor Arcos demana què es farà amb les carrosses dels reis. 
 
El senyor Clofent aclareix que no és ben bé despesa en carrosses, sinó que es 
tracta de fer un tancament per a les carrosses al magatzem de la Brigada. 
 
Finalment, el senyor Arcos pregunta al senyor Robert Subiron, regidor de 
Serveis Municipals, com és que es compren vehicles. 
 
El senyor Subiron respon que es tracta de compra agregada de l’ACM i que el 
parc mòbil de la Brigada cal renovar-lo perquè està molt antiquat i porta molta 
despesa en reparacions. 
 
- El senyor Enric Pardo Matas, regidor d’Esquerra, manifesta que fa sis mesos 
que s’ha aprovat el pressupost i li sorprèn que la despesa ordinària creixi més 
de 170.000 euros. No es té en compte la indemnització real que caldrà pagar 
pel tema de la senyora Marta Pujol, només la indemnització, pujarà molt més. 



 

El temps li donarà la raó. També manifesta que es finança despesa ordinària 
amb romanent de tresoreria. 
Pel que fa la inversió, el més greu és que només hi ha previstes subvencions 
per import de 94.000 euros i la resta va a endeutament. Aquestes inversions 
podrien haver estat previstes al pressupost inicial. També li sorprèn l’import 
consignat per a la redacció del POUM per import de 120.000 euros.  
Afirma que es tracta d’una “macro” modificació de crèdit, ja que ascendeix a 
més de 600.000 euros. No ha vist l’informe d’intervenció, però ben segur que 
l’Ajuntament trencarà l’estabilitat pressupostària. Per tot això, hi votarà en 
contra. La considera precipitada, no valorada i no reuneix els requisits 
reglamentaris. 
 
- A continuació, pren la paraula el senyor Benito Pérez González, regidor de 
Ciutadans. Demana una sèrie d’aclariments. Pregunta per l’import dels serveis 
jurídics externs. També pregunta si la despesa de POUM fa referència a la 
tramitació anterior. Qüestiona quina publicitat s’ha fet per convocar els serveis 
jurídics externs d’urbanisme. Pregunta si la indemnització per la monitora és 
recent o ve de fa anys. Finalment pregunta per la indemnització al veí de la 
UA2, ja que considera que l’import és molt considerable per a un administrat. 
Prossegueix preguntant aclariments sobre els ordinadors del Centre Cívic, ja 
que recorda que no fa tant es va aprovar equipament per al Centre Cívic.  
Continua qüestionant si és millor la compra de vehicles per a la brigada o seria 
millor un altre sistema.  
Quant al POUM, pel que fa a l’aplicació pressupostària que es diu “treballs 
addicionals” entén que no és per un nou POUM. Aprofita per apuntar la notícia 
apareguda al Diario El Mundo en data d’avui i demana explicacions.  
Finalment, afirma que la part més important es finança amb endeutament. Els 
crèdits s’han de tornar, per tant, s’incrementa l’endeutament del poble. 
 
- Tot seguit, pren la paraula el senyor Javier Sandoval Carrillo, regidor del PSC. 
En primer lloc, dóna la benvinguda a la senyora Secretària. 
Continua la seva intervenció, afirmant que és molt complicat fer un pressupost. 
Encertar és impossible, és segur que sempre cal fer modificacions. No obstant, 
troba a faltar algunes partides que ell hagués tingut en compte, veu molta 
despesa a la platja i no als parcs. Creu que el parc de Can Boada necessitaria 
arranjament. Sap que és molt difícil quadrar un pressupost. 
Finalitza dient que la despesa per a la indemnització de la senyora Marta Pujol 
o la del POUM fan mal, però votarà a favor de la modificació. 
 
- Després pren la paraula el senyor Jacobo García-Nieto Videgáin, regidor del 
PP. Manifesta que el seu vot serà favorable per dues raons: la primera, perquè 
celebra que es prevegi la partida per al POUM, ja va dir des del primer dia que 
cal treballar en el nou POUM. En segon lloc, perquè va demanar una partida 
per a la indemnització de la senyora Marta Pujol i s’ha previst. La sentència 
serà impredecible, però almenys ja tindrem una partida. 
 
- A continuació, pren la paraula el senyor Amadeu Clofent per donar resposta a 
les preguntes formulades. 



 

Quant a l’afirmació feta per 9SV sobre la mala gestió, afirma que són prudents 
a l’hora de fer el pressupost, la llei marca molt, els agrada actuar amb cautela i 
no els espanta fer modificacions, no són errors. Si el mes d’octubre quan es 
prepara el pressupost es sabés tot, serien visionaris. Es tracta d’una 
modificació entenedora i s’ha explicat el perquè de cada cosa. Es pot estar 
d’acord o no, però creuen que s’ha de fer. 
Quant a la qüestió formulada per Ciutadans, recorda que l’equipament per al 
Centre Cívic eren projectors, etc. Ara es tracta d’ordinadors per al telecentre. 
Afirma que el parc de vehicles de la Brigada és molt vell i s’opta per la compra 
de nous, sense rènting. Pel que fa al POUM, no es tracta de deutes. És una 
previsió, tot i que encara no se sap què s’haurà de fer. Creu que han tirat llarg, 
tot i que potser s’equivoquin. Quant al finançament de la modificació, es va a 
crèdit per necessitat, perquè tenim crèdits a interès zero i els hauríem 
d’amortitzar. 
Dóna la raó als regidors perquè es tanca tard. Ell hagués volgut tancar abans, 
però es tanca bé, sense dificultats.  
Quant a la UA2, recorda que es tracta de quotes d’urbanització. Parlant de 
memòria, creu que es tracta d’un tros de vorera que el senyor va executar i 
també se li va girar la quota d’urbanització sencera. Va reclamar i el tribunal li 
va donar la raó per aquest tros executat. 
Quant als parcs i jardins, el senyor Clofent diu que la partida no es preveu 
suplementar. El senyor Rober Subiron, regidor de Serveis Municipals, apunta 
que la partida està gairebé sencera i es té la intenció de demanar pressupostos 
per a millorar els parcs. 
Pel que fa al POUM, estan més tranquils si hi ha pressupost, creuen que 
120.000 seran suficients. 
 
- El senyor Alcalde també pren la paraula per donar resposta als regidors. Nega 
que hi hagi hagut mala gestió, la considera excel·lent.  
Prossegueix afirmant que es fa tard la liquidació, però el resultat pressupostari 
és molt bo i l’Ajuntament està sanejat. Considera que les modificacions de 
crèdit s’han de fer i s’estava esperant a tenir les subvencions d’inversions, que 
acaben d’arribar. S’estimen més provisionar la inversió, ja que el crèdit és a 
zero interès, cada any es fa. Potser al final no caldrà gastar-lo. També explica 
que la Diputació ha resolt les meses de concertació, però es demanarà un 
suplement de la subvenció, ja va parlar-ho amb la presidenta. També comenta 
que cal veure què passarà amb el PUOSC i els ajuts de caixa, ja es veurà. 
Reconeix que potser sí que es trencarà l’estabilitat pressupostària. Els 
ajuntaments que han fet les coses bé estan farts de l’estabilitat i si cal trencar-
la, doncs es trenca. Està esperant que l’estat canviï la legislació, per deixar 
d’estar ofegats. Es trencarà per poder invertir, caldrà fer un pla econòmic 
financer i ja està.  Proposen la modificació de crèdit perquè poden.  
Quant al POUM, es compta amb l’assessorament i el suport de la Diputació de 
Barcelona. No se sap què passarà, però quan hi hagi un pronunciament 
judicial, caldran diners. 
Quant a la senyora Marta Pujol, han fet el que havien de fer. Manifesta que 
tothom sabia el que passaria en primera instància, però encara no sabem si la 
sentència serà ferma. Tardaran un any i mig. Amb el POUM també el 



 

procediment està anant molt més lent del que s’esperava. Es provisiona perquè 
hi ha diners i si no s’han de gastar, doncs millor.  
Pel que fa al parc de Can Boada, el tenen en ment. 
Recorda que al mandat que es va aprovar el POUM, va tenir un cost d’uns 
147.000 euros, dels quals 100.000 van ser subvencionats per la Diputació. 
Potser ara també es podrà aconseguir una altra subvenció. 
 
- El senyor Jaume Gumà Noel, regidor de 9SV, intervé per manifestar que els 
números són molt bons i viure a Sant Vicenç està molt bé, però no és mèrit del 
govern. A Sant Vicenç hi ha relativament pocs conflictes i això és fàcil de 
gestionar, els resultats sempre seran bons. 
La seva trajectòria professional ha estat sempre a l’empresa privada i si 
compara, això seria inviable. No creu que sigui justificable aquesta modificació, 
seria còmic. Li posa els pèls de punta.  
Es dirigeix al senyor García-Nieto, regidor del PP, quant al seu vot a favor de la 
modificació pel motiu exposat. Ells han preguntat directament si es farà un nou 
POUM i no els han assegurat que es faci de nou, és per si de cas. 
Posa de manifest també que hi ha partides en les quals els percentatges 
d’increment són molt alts. 
Pregunta si la despesa per cobrir la plaça d’interventor està prevista en aquesta 
modificació. 
 
El senyor alcalde li respon que de moment la plaça existent és de secretaria 
intervenció. Està previst reclassificar la plaça per fer-la de segona categoria, és 
a dir, una plaça de secretari, una d’interventor i una de tresorer. Per això 
s’haurà de fer una modificació de la plantilla pel Ple, exposar-la al públic, i 
després ja es veurà. Avança la intenció que té l’Equip de Govern és habilitar 
funcionaris de carrera de la casa. 
 
El senyor Gumà manifesta que li sembla perfecte. Pregunta si de moment hi ha 
tasca d’intervenció qui la farà i el senyor alcalde li respon que la secretària 
interventora accidental, amb assessorament d’un tècnic del Consell Comarcal 
que vindrà unes quinze hores a la setmana. 
 
- El senyor Enric Pardo Matas, regidor d’Esquerra, agraeix en primer lloc les 
explicacions del senyor Alcalde i el senyor Clofent sobre tot el tema del 
pressupost. No obstant, reitera que molta cosa es podria haver previst al 
pressupost inicial. No critica que es vagi a endeutament, li sembla bé, però 
s’haurà de mirar bé, perquè si la major part de l’endeutament és per a finançar 
la nova redacció o revisió del POUM, com que el programa de crèdit local de la 
Diputació funciona com un ajut, s’haurà de justificar el canvi de destí, si 
finalment s’aconsegueix una subvenció per al POUM. 
Està d’acord amb les explicacions donades sobre els controls d’estabilitat 
pressupostària, si es trenca la regla de la despesa, es fa un pla d’ajust a dos 
anys com a màxim i ja està. Si es trenca la capacitat de finançament, ja passa 
a cinc anys i no tenim interventor. Amb això la prudència és poca. 
Les dificultats s’expliquen amb la història. No entén que els Plans d’Ocupació 
no es puguin preveure. El préstec passa de previsió 0 a 24.000 euros. 



 

 
El senyor alcalde explica que els Consells Comarcals tenen problemes de 
liquidesa. Abans avançava els diners, però ara no ho poden suportar. Si algun 
ajuntament volia acollir-se al SOC, havia d’avançar els diners. S’ho han trobat 
ara, altres anys no passava. Agreuja encara més el problema que la Generalitat 
no se sap quan pagarà, ho farà tard. No es podia preveure al pressupost inicial 
i els va semblar que no es podia perdre l’oportunitat de donar feina a 
santvicentins. Hi ha hagut ajuntaments que no ho han aprovat, però ells han 
prioritzat aquesta oportunitat. 
També respon al senyor Pardo que no es podia haver previst la inversió, 
perquè fins fa ben poc no havien resolt les subvencions de les Meses de 
Concertació. Es va decidir fer algunes inversions i la Diputació ha manifestat 
que podrem demanar subvencions complementàries. 
 
- Tot seguit, el senyor Jacobo García-Nieto, regidor del PP, contesta al senyor 
Gumà que potser no l’ha entès, que potser no s’ha explicat bé. Formula un 
prec, que es faci un nou POUM el més aviat possible. 
 
El senyor Gumà explica que la partida no vol dir que comencin a treballar el 
nou POUM. 
 
- El senyor Benito Pérez, regidor de C’s, apunta que no s’ha respost la 
pregunta de com s’assabenta la gent de la convocatòria per a l’assessorament 
d’urbanisme. 
 
El senyor Clofent li respon que es tracta d’un assessorament puntual per 
capítol 2 i és un contracte menor, no una convocatòria de personal.  
 
- El senyor Gumà assenyala que el títol del punt de l’Ordre del Dia és 
incomplet, perquè no s’hi assenyala que es porta a aprovació. 
 
VOTACIONS 

 
 GRUP N VOT 

CIU 6 SÍ 

9SV 2 NO 

ERC 2 NO 

PSC 1 SÍ 

C’s 1 ABST 

PP 1 SÍ 

 
El Ple de la Corporació, per majoria absoluta, aprova la proposta d’acord 
anteriorment transcrita. 



 

 
 
CINQUÈ. PRP2016/838 APROVACIÓ INICIAL DE LA DISSOLUCIÓ I 
LIQUIDACIÓ DEL CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL. 
 
PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA: El senyor Amadeu Clofent Rosique, 
portaveu de CIU, exposa la proposta d’acord. Afirma que es tracta d’un tràmit. FA 
un resum, es dissol el Consorci i es crea una entitat, la Xarxa Audiovisual Local, 
SL. L’Ajuntament no  ha aportat mai diners a aquest Consorci. 
 
Es transcriu la proposta tot seguit: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2016/638 33 GENSVM  
Contingut: APROVACIÓ INICIAL DE LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DEL 
CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL 
 
 
Vista la proposta d’aprovació inicial de la dissolució i liquidació del Consorci de 
Comunicació Local. 
 
Vist que el Consorci de Comunicació Local, en sessió celebrada en data 26 de 
març de 2015, va adoptar els següents acords: 
 

Antecedents. 

El 19 de setembre de 1994 es va constituir el Consorci de Comunicació 
Local (CCL), amb la finalitat de promoure les activitats de les emissores de 
ràdio municipals, produint i fomentant les seves programacions i, en 
general, promovent i col·laborant en totes les activitats que condueixen al 
desenvolupament del món de la comunicació local. 

Per tal de gestionar directament els serveis relatius a l’àmbit de la 
comunicació local, el CCL va constituir el novembre de 1994 una societat 
mercantil, l’Agència de Comunicació Local, SA (ACL). 

Actualment les entitats que constitueixen el CCL són la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
173 ajuntaments de tota Catalunya i el Consorci EMUN Terres de Ponent. 
Les aportacions al Consorci provenen exclusivament de la Diputació de 
Barcelona. 

El sector industrial dels mitjans de comunicació, s’està veien 
simultàniament impactat pels canvis tecnològics i alhora per la profunditat 



 

de la crisis econòmica que afecta a l’estat espanyol i la resta d’estats de la 
Unió Europea. Aquest situació esta produint canvis en el mapa de la 
comunicació a Catalunya, que afecten a mitjans de tota mena de suports ; 
ràdio, premsa, televisió, internet, etc., i tan els de titularitat publica com els 
de privada. I en aquest difícil context els mitjans de comunicació locals no 
escapen a aquesta situació, dons tan el procés de canvi tecnològic, com la 
difícil conjuntura econòmica dels ajuntaments i consorcis públics titulars 
dels mitjans públics locals, els condiciona com a la resta del sector. 

Conseqüència d’aquesta situació de crisi, els darrers anys s’han anat 
produint canvis en el mapa de la comunicació a Catalunya, i la Diputació de 
Barcelona va respondre amb la reorganització de les estructures de suport 
a la comunicació local en les que participa de forma exclusiva o majoritària 
amb l’objectiu de potenciar el recolzament a les entitats de comunicació 
audiovisual del territori amb la finalitat de garantir la seva sostenibilitat i 
aconseguir un major grau d’eficiència en la prestació dels serveis, 
mitjançant el subministrament de continguts i serveis de qualitat i la 
col·laboració, si s’escau, amb d’altres entitats públiques del sector.  

En aquest sentit, la Diputació de Barcelona va unificar a través d’una única 
entitat els recursos econòmics que aporta cercant la major eficàcia i 
eficiència del seu ús dins un marc global que respon a una voluntat 
d’assignar més recursos econòmics de manera directa a la viabilitat i la 
sostenibilitat de l’activitat de servei públic dels mitjans locals. 

Aquest procés va culminar  amb  la creació  de l’entitat  Xarxa Audiovisual 
Local, SL (en endavant, XAL, SL) que és una societat mercantil limitada de 
capital íntegrament públic creada per la Diputació de Barcelona, la qual 
disposa del 100% de la participació,  a l’empara del que preveuen el Text 
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28.4 (art. 243 i següents), la Llei 
estatal 7/1985, reguladora de les bases del règim local (LBRL), de 2.4 (art. 
86), el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim 
local (TRRL), aprovat pel Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18.4 (art. 96 i 
concordants)  i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS), aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny (art. 136 i següents), 
per a la gestió del servei públic de caràcter econòmic de suport i foment de la 
comunicació audiovisual local.  

Emmarcat dins el procés de reestructuració de les estructures de suport a 
la comunicació local, el Consell d’Administració de l’Agència de 
Comunicació Local, SA, (ens instrumental del CCL) en data 19 de 
desembre de 2012 va aprovar el projecte de cessió dels actius i passius de 



 

la societat a favor de la nova entitat XAL, SL. L'acord va ser posteriorment 
aprovat pel Consell General del CCL constituït en Junta General de l'ACL. 

Durant l’any 2013 va finalitzar el procés de cessió global d’actius i passius 
d’aquesta societat a favor de la empresa pública XARXA AUDIOVISUAL 
LOCAL, SL i simultàniament ha estat dissolta i liquidada l’Agència de 
Comunicació Local, SA. Aquest procés legal es va allargar durant 
pràcticament tot l’any 2013 durant el qual l’Agència de Comunicació Local 
va subsistir com a persona jurídica però no va portar a terme cap mena 
d’activitat. La liquidació definitiva de l’ACL data de 9 de gener de 2014. 

Com a conseqüència d’aquest procés, el CCL, a partir de l’exercici 2013, va 
veure reduïda dràsticament les aportacions dels ens que en formen part, ja 
que les activitats de producció audiovisual, que es canalitzaven per mitja de 
l’Agencia de Comunicació Local,  entitat filial del Consorci,  varen ser 
assumides per la nova entitat  XAL, SL. 

Des de l’1 de gener de 2013, i per tant durant tot l’exercici 2014, els serveis 
del Consorci es presten a través de l’estructura de la Xarxa Audiovisual 
Local, SL. Les entitats adherides al Consorci han tingut la possibilitat 
d'adherir-se al Protocol General de serveis de la XAL fins al 31 de 
desembre de 2014; totes aquelles que ho han considerat convenient ho han 
fet.  

Actualment ens trobem en la nova fase d'ampliació de capital de la XAL 
mitjançant la incorporació de la resta de diputacions catalanes amb 
l'objectiu de concentrar i vehicular tota la política pública de foment a la 
comunicació local tant de ràdio com de televisió. 

 

Aquests factors, juntament amb la necessitat de reduir les estructures 
administratives fruit de la racionalització del sector públic fan convenient 
adoptar la decisió de dissoldre i liquidar el Consorci de Comunicació Local.  

Normativa aplicable  

Vista la regulació sobre consorcis locals continguda als articles 87 de la Llei 
75/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, 269 a 272 del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DL2/2003, de 
28 d'abril) i els articles 113 a 115 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim 
jurídic i de procediment de es administracions públiques de Catalunya. 

Vist allò que, d'acord amb allò que disposen els articles 313 i 324 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 



 

activitats i serveis dels ens locals, la dissolució del Consorci ha de ser 
acordada pel seu òrgan superior de govern i pels òrgans competents dels 
seus membres i que l'acord de dissolució, ha de determinar la forma en què 
s'hagi de procedir per a la liquidació dels béns del Consorci i la reversió de 
les obres i instal·lacions existents a les administracions consorciades, i ha 
de ser sotmès al tràmit d'informació pública. 

Vist el que disposa la Disposició addicional 20ª de la Llei 30/1992 de 26 de 
novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú (LRJPAC) en la redacció introduïda per la 
Llei 27/2013 de 27 de desembre de Racionalització y Sostenibilitat de 
l’Administració Local (LRSAL) i l’article 14 de la Llei 15/2014 de 16 de 
setembre de Racionalització del Sector Públic i altres Mesures de Reforma 
Administrativa quant a la dissolució i liquidació dels consorcis. 

Vist l'article 27.1 i 2 i l'article 28  dels Estatuts del Consorci de Comunicació 
Local que disposen que el Consorci es dissoldrà per acord dels membres 
que l'integren, amb el quòrum assenyalat a l'article 14.3 dels Estatuts o per 
impossibilitat legal o material de complir els seus objectius; l'acord de 
dissolució determinarà com s'haurà de procedir a la liquidació dels béns del 
Consorci i a la reversió de les obres o de les instal·lacions existents. En cas 
de dissolució del Consorci, el patrimoni es distribuirà entre els seus 
membres en proporció a les respectives aportacions. Igualment, respondran 
proporcionalment dels deutes contrets. 

Vist l'article 27.1 i 2 i l'article 28  dels Estatuts del Consorci de Comunicació 
Local que disposen que el Consorci es dissoldrà per acord dels membres 
que l'integren, amb el quòrum assenyalat a l'article 14.3 dels Estatuts o per 
impossibilitat legal o material de complir els seus objectius; l'acord de 
dissolució determinarà com s'haurà de procedir a la liquidació dels béns del 
Consorci i a la reversió de les obres o de les instal·lacions existents. En cas 
de dissolució del Consorci, el patrimoni es distribuirà entre els seus 
membres en proporció a les respectives aportacions. Igualment, respondran 
proporcionalment dels deutes contrets. 

Vist l’informe emès pel Gerent del Consorci de Comunicació Local en data 
20 de març d’enguany explicant la situació actual i justificant la proposta de 
dissolució, així com la proposta de liquidació formulada per la mateixa 
Gerència, que figuren en l’expedient. 

 

Vistos els informes emesos per la Secretaria i la Tresoreria del Consorci. 

ACORDS 



 

Primer. APROVAR inicialment la dissolució del Consorci de Comunicació 
Local així com la seva liquidació en els següents termes: 

1. LIQUIDACIÓ a 31 de març de 2015 

INGRESSOS PENDENTS DE COBRAMENT   

      

Institució         
Import 
pendent 

Diputació de Barcelona       3.000,00 

   Totals   3.000,00 

      

      

      

TRESORERIA     

      

Compte         Import 

Catalunya Caixa-0201977143     78.110,99 

Banc de Sabadell-001389340     32,48 

Caixa de mà         1.429,55 

   Totals   79.573,02 

      

      

NO HI HA DESPESES PENDENTS DE 
PAGAMENT   

 

2. APROVAR que les despeses que generi la liquidació del Consorci seran 
a càrrec de la tresoreria del propi Consorci i el sobrant un cop acabada la 
liquidació revertirà íntegrament a la Diputació de Barcelona, ateses les 
seves aportacions al finançament del Consorci al llarg de tots els anys de 
funcionament. 



 

3. Nomenar Liquidador únic del Consorci al Sr. Joaquín de la Calzada 
Fernández, amb DNI 46 230 036-J, amb domicili a Barcelona, a la Rambla 
Catalunya 126; qui fins ara a prestat els seus serveis com a tresorer del 
propi Consorci. El nomenament es produeix per a tot el període de liquidació. 

4. Denunciar de forma expressa els convenis i contractes subscrits pel 
Consorci de Comunicació Local i, en particular,  

Protocol de col·laboració entre la Delegació del Govern a Catalunya i el 
Consorci de Comunicació Local en matèria de protecció civil de 20 
d'octubre de 2009 

Acord de col·laboració pel qual es formalitza l'encomanda de gestió entre la 
Diputació de Barcelona i el Consorci de Comunicació Local en matèria de 
prevenció de riscos laboral de 15 de desembre de 2010. 

5. Sol·licitar la baixa del Consorci en la plataforma Eacat gestionada pel 
Consorci d'Administració Oberta de Catalunya. 

6. Fixar la data d'efectes de la dissolució el 31 de març de 2015. 

7. Sol·licitar la cancel·lació de la inscripció del Consorci en els Registres 
públics corresponents i, en particular, en el Registre dels ens locals de 
Catalunya. 
 
8. Sol·licitar la baixa la "Base de datos general de entidades locales de la 
Oficina para la coordinación financiera con las entidades locales del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas".    
 
Segon. SOTMETRE els anteriors acords i l’expedient a informació pública, 
mitjançant anuncis publicats als Butlletins Oficials de les Províncies de 
Barcelona (BOPB), Girona (BOPG), Lleida (BOPL) i Tarragona (BOPT) i en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i en el tauler 
d’anuncis del Consorci i de la Diputació de Barcelona, per un termini de 30 
dies hàbils, a comptar des de la publicació al BOPB, als efectes de la 
presentació de reclamacions o al·legacions. 

Tercer. ACORDAR que en el cas que no es presenti cap reclamació o 
al·legació en el termini d’informació pública, l’aprovació inicial dels anteriors 
acords esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit. 

Quart. DONAR trasllat a les entitats integrants del Consorci als efectes de 
la ratificació dels acords adoptats. 

Cinquè. ACORDAR que, aprovada definitivament la dissolució del 
Consorci, i ratificada per les entitats consorciades, es publiqui en el BOPB, 



 

BOPG, BOPL i BOPT i el de la referència d’aquesta publicació al DOGC, 
així com trametre a la Direcció General de l’Administració Local del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals per a la constància 
dels acords adoptats i de la dissolució del Consorci en el Registre dels ens 
locals de Catalunya. 

Sisè. FACULTAR el liquidador tan àmpliament com en dret sigui necessari 
per al més eficaç desenvolupament dels acords precedents, inclusiu per ala 
signatura de tots els documents que calgui. 

Setè. NOTIFICAR els presents acords a les entitats consorciades i a la 
Diputació de Barcelona, encarregant-li el tràmit d'informació pública i 
determinar, en conseqüència, que els anuncis relatius a la dissolució 
tindran caràcter col·lectiu i substituiran els que haurien de publicar 
separadament cadascuna de les entitats consorciades”. 

L’expedient podrà ser consultat per qualsevol persona interessada a la seu del 
Consorci (Travessera de Les Corts, núm. 131-159 – Pavelló Cambó, de la 
ciutat de Barcelona) i a la Secretaria de la Diputació de Barcelona (Rambla de 
Catalunya, 126 – 6ª planta, de la ciutat de Barcelona). 

El termini d’informació pública al llarg del qual es podran formular al·legacions, 
reclamacions i suggeriments serà de trenta dies hàbils, comptats des de 
l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 

És per tot això que, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents: 

ACORDS: 

Primer.- Aprovar inicialment la dissolució del Consorci de Comunicació Local 
així com la seva liquidació en els termes detallats a la part expositiva acordada 
pel Consorci de Comunicació Local en sessió celebrada en data 26 de març de 
2015. 

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci de Comunicació Local per al 
seu coneixement i efectes escaients. 

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. 
 
 



 

- Pren la paraula el senyor Jaume Gumà Noel, regidor de 9SV, per exposar que 
amb les dades de què disposen, no poden recolzar la proposta. Votaran en 
contra. 
 
- El senyor Enric Pardo Matas, regidor d’Esquerra, apunta que com és que s’ha 
aprovat tan tard, quan s’hauria d’haver fet el 31 de març de l’any passat? 
 
El senyor Amadeu Clofent explica que l’assumpte es va quedar penjat i van 
venir les eleccions. El servei que prestava aquest consorci era ajudar els 
ajuntaments amb la desconnexió i ara ja no té sentit. 
 
 
VOTACIÓ 
 
Finalment es procedeix a la votació: 

 
 GRUP N VOT 

CIU 6 SÍ 

9SV 2 NO 

ERC 2 ABST 

PSC 1 SÍ 

C’s 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

 
 

 
El Ple de la Corporació, per majoria absoluta, aprova la proposta d’acord 
anteriorment transcrita. 
 
 
SISÈ. PRP2016/931   SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA EN MOTIU DE LES 
ELECCIONS GENERALS DEL 26 DE JUNY DE 2016. 
 
PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA: El senyor Amadeu Clofent, portaveu de 
CIU, dóna lectura a la proposta. 
 
Es transcriu el text de la proposta a continuació: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2016/544 33 GENSVM  



 

Contingut: SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA EN MOTIU DE LES ELECCIONS 
GENERALS DEL 26 DE JUNY DE 2016 
 
Fets 

En data 26 de juny de 2016 es van celebrar Eleccions Generals. 

Un dels col·legis electorals del municipi va ser el local municipal ubicat al c/Pica 
d’estats número 2, que està cedit a l’Associació de veïns de Montalpark. 

Degut a l’afluència de gent durant la jornada electoral. 

A la vista de tot el que ha estat exposat, s’acorda per unanimitat,  PROPOSAR 
AL PLE l’adopció dels següents acords, 
 
Primer.- Concedir una subvenció extraordinària de 40€ a l’Associació de veïns 
de Montaltpark per poder fer-se càrrec de la despesa de la neteja del local en 
motiu de les Eleccions Generals del dia 26 de juny de 2016. 
 
Segon.- Aplicar la despesa a la partida pressupostària 2016/05/33734/8928 
anomenada “Subvenció Associacó de veïns” i realitzar transferència bancària al 
número de compte ES76 2100/0543/74/0200164211. 
 
Tercer.- Notificar-ho al President de l’Associació de veïns i al Departament de 
Tresoreria. 
 
 
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 senyor Jaume Arcos Vinyals, regidor de 9SV, assenyala que hi havia un 
Decret que aprovava aquesta despesa i el senyor Secretari va fer una 
diligència al respecte indicant que l’òrgan competent era el Ple. 
Pregunta si el local municipal cedit se’l neteja l’associació normalment. 
 
- El senyor Enric Pardo Matas, regidor d’ERC, demana si els 40 euros són 
puntuals o mensuals. Aprofita per proposar que es prevegi a les bases 
d’execució del pressupost una autorització a l’alcalde per a quanties petites i 
que no calgui aprovar-les pel Ple. 
 
- El senyor Clofent assenyala que els 40 euros són puntuals. 
 
- El senyor Javier Sandoval Carrillo, regidor del PSC, pregunta si no es podria 
preveure a la licitació del servei de neteja. El senyor Clofent respon 
afirmativament. 



 

 
 
VOTACIÓ 
 
Finalment es procedeix a la votació: 

 
 GRUP N VOT 

CIU 6 SÍ 

9SV 2 ABST 

ERC 2 ABST 

PSC 1 SÍ 

C’s 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

 
 
El Ple de la Corporació, per majoria absoluta, aprova la proposta d’acord 
anteriorment transcrita. 
 
 
 
SETÈ. PRP2016/949   VALORACIÓ CURRICULUMS PER A LA PLAÇA DE 
JUTGE DE PAU TITULAR 2016/2019. 
 
PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA: El senyor Amadeu Clofent Rosique, 
portaveu de CiU, pren la paraula per explicar l’assumpte. S’ha proposat la 
continuïtat del fins ara Jutge de Pau, perquè ell mateix va manifestar la seva 
intenció de tornar-se a presentar i l’Equip de Govern ho veu favorablement. 
 
Es transcriu tot seguit la proposta presentada: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2015/1460 33 GENSVM  
Contingut: VALORACIÓ CURRICULUMS PER A LA PLAÇA DE JUTGE DE 
PAU TITULAR 2016/2019 
 
 
Segons acord de Ple, en sessió celebrada, en data 28 de gener de 2016, es va 
acordar iniciar el procediment de nomenament de Jutge de pau titular, d’acord 
amb el Reglament 3/1995, de 7 de juny dels Jutges de Pau, aprovat per acord 
del Consell General del Poder Judicial de data 7 de juny de 1995. 



 

 
En data 14 de març de 2016, es va publicar al BOPB edicte d’exposició pública 
per a la presentació de sol·licituds per tal de cobrir la plaça esmentada. 
 
En data 2 d’abril de 2016, va finalitzar el termini per a la presentació de 
sol·licituds, a continuació es detallen: 
 

DNI DATA PRESENTACIÓ SOL·LICITUD
47085008Y (fóra de termini) 04/04/2016 

46106741K 01/04/2016 
38836368V 01/04/2016 
38123405P 16/03/2016 
36319197N 16/03/2016 
35082484D 31/03/2016 

 
Una de les persones aspirants ha presentat la sol·licitud fóra del termini 
establert. 
 
A la vista de les sol·licituds presentades, s’acorda per unanimitat, PROPOSAR 
AL PLE DE LA CORPORACIÓ, que aprovi els següents acords: 
 
Primer.- Designar com a Jutge de Pau titular de Sant Vicenç de Montalt al Sr. 
Juli Martín Moliné, degut a l’experiència i dedicació que ha demostrat durant 
l’anterior manament com a Jutge de Pau en aquest municipi. 
 
Segon. Trametre el certificat de l'acord del ple al jutjat degà de Mataró. El 
certificat de l'acord del Ple ha d'acreditar les circumstàncies de l'elecció, el 
compliment del quòrum necessari per adoptar-lo i les dades d'identificació, de 
condicions de capacitat i de compatibilitat de les persones escollides. També 
cal adjuntar-hi una fotocòpia de l'anunci de la convocatòria publicat al Butlletí 
Oficial de la Província. El jutjat de primera instància i instrucció trametrà la 
documentació a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, que és l'òrgan competent per nomenar els jutges de pau a 
Catalunya.  
 
La Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya examina la 
documentació i comprova que les persones escollides per l'ajuntament 
reuneixen les condicions legals de capacitat i de compatibilitat per ser jutge de 
pau. En cas afirmatiu, nomenarà el jutge de pau per un període de quatre anys.  
 
La Sala de Govern ordenarà la publicació dels nomenaments en el Butlletí 
Oficial de la Província i els comunicarà al Consell General del Poder Judicial i al 
jutjat de primera instància i instrucció que correspongui.  
 
Una vegada nomenat, el jutge de pau ha de jurar el càrrec davant el jutge degà 
i prendre possessió en el termini de 20 dies naturals des de la publicació del 
nomenament en el Butlletí Oficial de la Província. Si no ho fa i no hi ha cap 
causa que ho justifiqui, s'entén que la persona nomenada renuncia al càrrec.  



 

 
Les persones que ja hagin prestat jurament o promesa com a jutges de pau 
amb anterioritat no estan obligades a fer-ho.  
 
Una vegada el jutge pren possessió del càrrec, la Sala de Govern del Tribunal 
Superior de Justícia li expedeix el carnet que l’acredita, d'acord amb el model 
aprovat pel Consell General del Poder Judicial. 
 
Tercer. Donar publicitat de l’expedient a la pàgina web municipal per al seu 
general coneixement.  
 
Quart. Trametre una carta d’agraïment del Ple de la Corporació a tots els 
aspirants no proposats per al nomenament. 
 
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 senyor Jaume Arcos Vinyals, regidor de 9SV, pren la paraula per 
manifestar que el títol de la proposta és poc afortunat. El que es fa no és 
valorar currículums, sinó aprovar la proposta feta pel Govern. A més, als 
currículums hi consten dades de caràcter personal.  
No tenen inconvenient en la persona proposada, però si el que es valora és 
l’experiència, no calia fer aquest expedient, es podia haver fet de forma 
diferent. Pregunta si s’ha fet alguna entrevista o només s’han mirat els 
currículums. Té discrepàncies quant al procés seguit.  
 
El senyor alcalde li respon que el Ple ho ha d’aprovar. El Govern fa una 
proposta basant-se en l’experiència, però també per més raons, la relació 
d’empatia, que ha treballat bé, que és del municipi, que té disponibilitat perquè 
està jubilat, etc. No veu malament fer una entrevista. 
 
El senyor Arcos reitera que no treu mèrits al fins ara Jutge sinó que creu que 
s’hauria de donar un tracte millor als candidats, que s’han esforçat en presentar 
uns currículums i tenien expectatives en aquesta tasca. Caldria fer-ho diferent. 
L’anterior nomenament els candidats el van conèixer per la web, no se’ls va 
notificar res, creu que caldria fer notificació als candidats. 
 
El senyor Enric Pardo Matas, portaveu d’ERC, assenyala que els currículums 
van entrar el mes d’abril. No tenen res en contra del proposat ni de la resta de 
candidats, però no volen que es torni un càrrec vitalici. S’abstindran en la 
votació. També demanaria paritat home/dona en legislatures alternes. També 
demana que es contesti a tots els candidats de forma individualitzada. Es tracta 
d’una feina de caràcter gairebé altruista i molt poc remunerada. 
 



 

El senyor Benito Pérez González, regidor de Ciutadans, manifesta que tampoc 
està en contra de la persona proposada, però seria bo que fos un càrrec 
rotatori, amb tots els respectes, no pot ser que si la persona ho vol hi estigui 
sempre. Proposa fer un procediment previ sobre els currículums per a arribar a 
un consens previ. També es podria valorar que els candidats tinguessin estudis 
en dret i que siguin del municipi, tot i que ell no creu que calgui discriminar 
entre homes i dones, està en contra de qualsevol discriminació. S’abstindrà 
perquè hi ha persones que també desitgen ser jutges de pau. 
 
El senyor Javier Sandoval Carrillo, regidor del PSC, sense voler desmerèixer la 
resta de candidats, està molt content com a regidor i com a persona que sigui 
el senyor Juli Martín el proposat per a ocupar el càrrec de Jutge de Pau, li 
donarà tot el seu recolzament. 
 
El senyor Jacobo García-Nieto Videgain, regidor del PP, s’abstindrà en la 
votació perquè entén que el Govern, si una cosa funciona, no la toqui, però 
demanaria rotació. 
 
VOTACIÓ 
 
Finalment es procedeix a la votació: 

 
 GRUP N VOT 

CIU 6 SÍ 

9SV 2 NO 

ERC 2 ABST 

PSC 1 SÍ 

C’s 1 ABST 

PP 1 ABST 

 
El vot en contra de 9SV ve motivat pel procediment seguit i la presentació feta 
pel Govern, no per la persona proposada. 
 
El Ple de la Corporació, per majoria absoluta, aprova la proposta d’acord 
anteriorment transcrita. 
 
 
VUITÈ. PRP2016/1021 APROVACIÓ DESAFECTACIÓ DE BÉNS 
DEMANIALS ACTUALMENT ADSCRITS ALS SERVEIS MUNICIPALS. 
 



 

PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA: El senyor Amadeu Clofent Rosique, 
portaveu de CiU, exposa l’assumpte. Es tracta de desafectar del servei públic 
maquinària en desús per poder-la vendre. 

Es transcriu la proposta: 

 

Identificació de l’expedient :  

Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 

Expedient:  2016/637 33 GENSVM  

Contingut: APROVACIÓ DESAFECTACIÓ DE BÉNS DEMANIALS 
ACTUALMENT ADSCRITS ALS SERVEIS MUNICIPALS. 

 

En data 6 de juny de 2016, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, per 
unanimitat, s’acorda incoar expedient per a la desafectació dels béns 
demanials, actualment adscrits al servei públic municipal de Serveis Municipals, 
d’eines i màquinaria obsoleta que es troba en desús al magatzem de la Brigada 
amb el següent detall: 

 1 pala davantera hidràulica John Deere Model 6680-4HD ( amb cullerot i 
porta palets) 

 1 pulveritzador a TDF (sense marca) 
 1 estelladora Pezzolato Model PZ-140 

 

En data 20 de juny de 2016, es va publicar al BOPB anunci d’informació 
pública, durant 20 dies hàbils, per a la desafectació dels béns detallats 
anteriorment, el termini d’informació pública ha finalitzat en data 14 de juliol de 
2016, sense que s’hagi formulat cap al·legació. 

El Secretari Interventor va emetre informe sobre la legalitat i el procediment 
aplicable a la desafectació dels esmentats béns. Pel fet de tractar-se d’una 
desafectació de béns de domini públic, cal que l’acord plenari s’adopti amb el 
vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació, tal com estableixen els articles 47.3.k) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 112.3.n) LMC. 

Per tot el que s’ha exposat, es PROPOSA AL PLE l’adopció dels següents 
acords: 

 



 

Primer.- Aprovar la desafectació dels béns de domini públic fins ara adscrits al 
servei públic municipal de Serveis Municipals següents: 

 1 pala davantera hidràulica John Deere Model 6680-4HD ( amb cullerot i 
porta palets) 

 1 pulveritzador a TDF (sense marca) 
 1 estelladora Pezzolato Model PZ-140 

 
Segon.- Disposar la pertinent modificació a l’Inventari de Béns, fent constar la 
modificació de la qualificació jurídica dels béns esmentats, que passa a ser 
patrimonial. 

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 senyor Jaume Arcos Vinyals, regidor de 9SV, pregunta si aquest acord no es 
troba dins les competències delegades a la Junta de Govern Local, a la qual 
cosa se li respon negativament. 
 
El senyor Enric Pardo Matas, regidor d’ERC, demana que es desafecti per 
vendre aquesta maquinària, ja que se’n pot treure profit. 
 
 
VOTACIÓ 
 
Finalment es procedeix a la votació: 

 
 GRUP N VOT 

CIU 6 SÍ 

9SV 2 ABST 

ERC 2 SÍ 

PSC 1 SÍ 

C’s 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

 
El Ple de la Corporació, per majoria absoluta, aprova la proposta d’acord 
anteriorment transcrita. 
 



 

 
Vuitè.- PRP2016/861   APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A 
L'ANY 2017. 
 
PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA: Presenta la proposta el senyor Amadeu 
Clofent Rosique, portaveu de CiU, i es transcriu tot seguit: 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2016/662 66 GENSVM  
Contingut: APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A L'ANY 2017 
 
 
Atès el contingut de l’Article 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que 
de les catorze festes laborals destinaran caràcter local. 

Atès que per Decret de la Generalitat de Catalunya s’estableix que les dues 
festes locals de cada municipi són fixades per Ordre del Conseller de Treball, a 
proposta dels municipis respectius, i que l’acord d’aprovació d’aquestes dues 
festes locals ha de ser adoptat pel Ple, tal com estableix l’article 46 del RD 
2001/1983, de 28 de juliol. 

Atès que s'han de proposar les dates de les dues festes locals del municipi per 
l'any 2017, i comunicar-ho al Departament d’Empresa i Ocupació, Serveis 
Territorial del Govern,  

Atès que els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb 
cap dels dies festius que s’indiquen a l’Ordre TSF/137/2016, de 30 de maig, per 
la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 
2017. 

Per tot l’exposat aquesta Junta de Govern acorda, per unanimitat, proposar al 
Ple de la Corporació que adopti els acords següents: 

 

PRIMER. Aprovar com a festes locals per a l’any 2017 les dates següents: 

Dilluns 5 de juny de 2017, Segona Pasqua 

Divendres 13 d’octubre de 2017 

SEGON. Donar trasllat del present acord al Departament de Treball, Afers 
Socials i Família, donar-ne l’oportuna publicitat a través dels mitjans de 
comunicació local i notificar-lo als Centres Escolars del municipi. 

 
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. 



 

 
 
Pren la paraula el senyor Jaume Gumà Noel, regidor de 9SV, per manifestar 
que votarà en contra de la proposta. No està d’acord amb la festa proposada 
per al 13 d’octubre. Manifesta que estem en un procés de secessió i en un 
municipi com Sant Vicenç, no està d’acord que es proposi aquesta data, ja que 
el dia 12 d’octubre es celebra el dia de la “raza”. Preveu que potser el proper 12 
d’octubre es pugui estar celebrant una festivitat pròpia del país veí. Fins i tot 
proposaria que el 12 d’octubre es treballés. 
 
El regidor d’ERC, senyor Enric Pardo Matas, manifesta que el regidor de 9SV, li 
ha tret les paraules de la boca. Li fa remor el dia 12 d’octubre. 
 
 
VOTACIÓ 
 
Finalment es procedeix a la votació: 

 
 GRUP N VOT 

CIU 6 SÍ 

9SV (J. Arcos) 1 ABST 

9SV (J. Gumà) 1 NO 

ERC 2 NO 

PSC 1 SÍ 

C’s 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

 
 
El Ple de la Corporació, per majoria absoluta, aprova la proposta d’acord 
anteriorment transcrita. 
 
 
DESÈ. PRP2016/946   DONAR COMPTE DE LA CESSIÓ, REALITZADA PEL 
SR. JOAQUIM PALLARÈS MUNTANER, DE LES ESCULTURES DE 
BRONZE DE LA COL·LECCIÓ ANOMENADA "PERSONATGES CATALANS 
QUE HE CONEGUT". 
 
PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA:  El senyor Amadeu Clofent Rosique, 
regidor de Cultura, explica que vivim en un poble privilegiat, el millor del món. 
Fa falta molta feina i no es gestiona sol. 
 



 

El senyor Joaquim Pallarès ha fet una cessió de tres escultures de bronze de 
personatges il·lustres: Joan Brossa, JV Foix i Josep Tarradellas Joan. Explica 
breument la trajectòria dels tres personatges. 
 
Tot seguit es transcriu la proposta: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2016/729 66 GENSVM  
Contingut: DONAR COMPTE DE LA CESSIÓ, REALITZADA PEL SR. 
JOAQUIM PALLARÈS MUNTANER, DE LES ESCULTURES DE BRONZE DE 
LA COL·LECCIÓ ANOMENADA "PERSONATGES CATALANS QUE HE 
CONEGUT". 
 
 
Fets 
 
En data 9 i 15 de juny de 2016, el Sr. Joaquim Pallarès Muntaner, ha cedit a 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, les següents escultures de bronze: 
 

 Joan Brossa 
 J.V.Foix 
 Josep Tarradellas i Joan 

 
Aquestes tres escultures formaven part de l’exposició anomenada 
“Personatges catalans que he conegut”, la qual consta d’escultures i quadres 
dels personatges als que el Sr. Pallarès va arribar a conèixer. 
 
La Junta de Govern Local, acorda per unanimitat, 

Primer.- Agrair al Sr. Joaquim Pallarès la donació que ha realitzat de les 
escultures de bronze detallades a la part expositiva. 

Segon.- Donar compte del present acord, al proper ple ordinari que se celebri. 

 

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 senyor Enric Pardo Matas, portaveu d’ERC, agraieix la cessió al senyor 
Pallarès. Li preocupa la seva ubicació i pregunta on es pretén col·locar-les. 
Proposa que el senyor Tarradelles es posi sota la foto del Rei. 



 

 

 

El senyor Clofent li respon que la intenció és que els escriptors s’ubiquin a la 
Biblioteca i el bust de Tarradellas a l’Ajuntament, però li buscaran un lloc on 
destaqui. 

El Ple es dóna per assabentat de la cessió de les tres escultures. 
 

 
ONZÈ. PRP2016/1022   DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ 
ORDENANÇA NÚMERO 14 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL 
SERVEI D'ENSENYAMENTS ESPECIALS ESCOLA DE MÚSICA. 
 
PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA: La regidora d’Ensenyament exposa que es 
dóna compte de la modificació de preu públic que és la que es reflecteix en 
l’estudi que la Regidoria va passar a tots els regidors i que forma part de tota la 
reorganització global de l’escola i de les propostes de millora que s’indiquen. La 
regidora explica que amb el nou pla d’estudis es persegueix reforçar l’objectiu 
que durant aquests 20 anys ha tingut l’Oriola “el de ser un agent educatiu que 
doni l’oportunitat al màxim nombre de persones de fer pràctica musical i gaudir 
de la música , no com a espectadors sinó com a protagonistes”. 
 
Es transcriu la proposta a continuació: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2016/661 66 GENSVM  
Contingut: DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ ORDENANÇA NÚMERO 
14 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI D'ENSENYAMENTS 
ESPECIALS ESCOLA DE MÚSICA 
 
 
En data 20 de juny de 2016, mitjançant acord de Junta de Govern Local es va 
acordar, en sessió pública, per unanimitat, l’aprovació provisional de la 
modificació de l’article 4 de l’Ordenança Fiscal número 14, reguladora del Preu 
Públic pel servei d’ensenyaments especials en establiments municipals. Escola 
de Música. 
 
Així mateix, es va acordar, donar compte dels acords al Ple de la Corporació: 
 
 
La Regidora d’Ensenyament, senyora Maria Lluïsa Grimal, exposa que en data 
d’avui ha enviat l’estudi sobre l’Escola de Música a tots els Regidors. Es tracta 



 

d’un estudi econòmic, també laboral, de disseny de programes, en definitiva, un 
estudi global.  
 
Per tant des de la regidoria es proposa als assistents la modificació de 
l’Ordenança número 14 reguladora del Preu Públic pel servei d’ensenyaments 
especials en establiments municipals. Escola de Música, en el següent sentit. 
 
Modificació de l’article 4 de la següent forma 
 
Article 4. Tarifes 

 

QUOTA 
MATERIAL 

EMPADRONATS 

QUOTA 
MATERIAL 

NO 
EMPADRONATS 

QUOTA MENSUAL

EMPADRONATS 

QUOTA MENSUAL 

NO 
EMPADRONATS 

CORALETA  21  25  19  22  

MÚSICA I MOVIMENT  42  50  74  87  

BÀSIC (nens i adults)  42  50  88  103  

AVANÇAT  42  50  88  103  

INSTRUMENT SOL  42  50  77  91  

FORMACIÓ VOCAL O 
INSTRUMENTAL  42  50  19  22  

INSTRUMENT 
COMPLEMENTARI*  0  0  70  82  

TALLER CURTA 
DURADA 1 SESSIÓ  0  0  12  14  

TALLER CURTA 
DURADA 4 SESSIONS  0  0  35  41  

 

 

QUOTA MATERIAL. Es farà efectiva en el moment de formalitzar la matrícula. 

 

CORALETA 



 

Per a alumnes de 3 a 5 anys. La durada de l’activitat en grup serà d’ 1 hora 
setmanal. Aquest programa s’ofertarà directament als dos centres escolars de 
Primària. 

 

MÚSICA I MOVIMENT 

Adreçat a alumnes de 6 i 7 anys. La durada de les classes serà d’ 1 hora i 30m 
setmanals de llenguatge i coral i 30 minuts d’instrument, fent una roda 
d’instruments el primer curs (alumnes de 6 anys) i iniciació a l’instrument el 
segon curs (alumnes de 7 anys). 

BÀSIC 

Per a alumnes entre 8 i 12 anys. Es dividirà en llenguatge, cant coral, 
instrument i formació instrumental. La classe de llenguatge i cant coral serà d’ 1 
hora i 30 minuts setmanals, i la d’instrument de 30 minuts, 45 minuts o 1 hora 
en funció del nombre d’alumnes per classe. L’alumne podrà optar a formar part 
de les formacions instrumentals de l’escola. 

1 alumne 30 minuts classe instrument 

2 alumnes  45 minuts classe instrument 

3 alumnes  1 hora classe instrument 

NIVELL AVANÇAT 

Per a alumnes a partir dels 12 anys. Es dividirà en llenguatge, cant coral, 
instrument i formació instrumental. La classe de llenguatge i cant coral serà d’ 1 
hora i 30 minuts setmanals, i la d’instrument de 30 minuts, 45 minuts o 1 hora 
en funció del nombre d’alumnes per classe. L’alumne podrà optar a formar part 
de les formacions instrumentals de l’escola. Hi accediran els alumnes després 
del bàsic o bé per edat en cas d’alumnes nous al centre. 

1 alumne 30 minuts classe instrument 

2 alumnes  45 minuts classe instrument 

3 alumnes  1 hora classe instrument 

ADULTS BÀSIC 

Hi haurà classe de llenguatge col·lectiva d’1 hora i classe d’instrument en grup 
complementada amb formacions instrumentals i vocals. Les classes 
d’instrument en les mateixes dedicacions horàries abans detallades.  



 

1 alumne 30 minuts 

2 alumnes  45 minuts 

3 alumnes  1 hora 

INSTRUMENT SOL  

Aquest programa està adreçat a alumnes a partir dels 12 anys, tot i que 
excepcionalment es pot aplicar a alumnes de menys edat. 

Inclou instrument en grup i la possibilitat d’assistir a les formacions 
instrumentals de l’escola. 

1 alumne 30 minuts 

2 alumnes  45 minuts 

3 alumnes  1 hora 

FORMACIÓ VOCAL  O INSTRUMENTAL  

Per aquells alumnes que assisteixin només a una o diverses formacions de 
l’escola. 

 

*Instrument complementari no és un programa. En funció de la disponibilitat de 
places es podrà estudiar un segon instrument a l’escola. 

Tots els programes de grup s’obriran amb un nombre mínim d’inscrits. 

Descomptes en les quotes mensuals:  
 
 15% per família nombrosa i monoparental (caldrà lliurar fotocòpia del carnet 

acreditatiu). 
 La família amb un fill amb NEE (necessitats educatives especials) es 

considerarà com a família nombrosa. Caldrà lliurar la documentació 
corresponent que ho acrediti. 

 30% per a jubilats. 
 Aquests descomptes no són acumulables. 
 
 
Per tant, s’acorda, per unanimitat, en sessió pública de Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’article 4 de l’Ordenança 
Fiscal número 14, reguladora del Preu Públic pel servei d’ensenyaments 



 

especials en establiments municipals. Escola de Música, d’acord amb la 
proposta transcrita. 

Segon. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, així com el text complet de les modificacions durant el 
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de 
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. Transcorregut el 
període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords 
adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Tercer. Donar compte dels presents acords al Ple de la Corporació a la propera 
sessió que se celebri. 
 
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 senyor Jaume Arcos Vinyals, regidor de 9SV, explica que hi ha una instància 
de persones de Caldes que fa anys que són alumnes de la nostra escola. Fins 
ara se’ls havia tractat com a empadronats i ara tindran un increment de preu. 
Se’ls donarà alguna resposta? Proposa la idea de fer una escola 
mancomunada amb Caldes. Demana quins motius donarà l’Equip de Govern. 
 
La senyora Grimal manifesta que s’està recolzant l’escola. Cal regularitzar la 
situació dels no empadronats. Ara bé, no descarta que es signi algun conveni 
de col·laboració amb Caldes, no obstant, hauria de ser Caldes qui subvencioni 
els seus vilatans. 
 
El senyor Jaume Gumà Noel, regidor de 9SV, exposa que potser sí que es 
podria bonificar els qui portin molts anys a l’escola, és una dada quantificable. 
 
La senyora  Maria Lluïsa Grimal manifesta que podria ser una opció, pèro han 
optat per la via dels empadronats i no empadronats. No descarten parlar amb 
l’Ajuntament de Caldes. 
 
El senyor Arcos apunta que potser es perdran aquests alumnes i eren molt 
actius dins l’escola. 
 
Pren la paraula el senyor Enric Pardo Matas, portaveu d’ERC, per felicitar 
l’Equip de Govern per l’esforç en buscar unes tarifes adients. Ara bé, s’ha de 



 

tenir compte amb distingir tarifes diferents per a empadronats i no 
empadronats, perquè és impugnable. També defensa que no és un preu públic, 
ell creu que és una taxa perquè no es cobreix el cost del servei i lluitarà perquè 
així sigui, per poder fiscalitzar millor. 
 

 
Quan són les 21:52 el senyor alcalde suspèn la sessió per fer un recés. 
 

 
Quan són les 22:00 hores, es reprèn la sessió 
 

 
DOTZÈ. PRECS I PREGUNTES. 
 
https://www.svmontalt.cat/document.php?id=5398 
 
 

 
No havent més assumptes a tractar, l’alcalde 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 

 


