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Carrer Sant Antoni, 13 

08394 Sant Vicenç de Montalt 

Tel. 93 791 05 11 - Fax: 93 791 29 61 

http://www.svmontalt.cat 

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT 

 

Identificació de la sessió 

Núm.: JGL2018/7 

Caràcter: ORDINÀRIA 

Data: 15/02/2018  

Horari: 18:15 a 18.50 hores. 

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

 

Assistents 

 

President: MARTINEZ CAMARASA MIQUEL ÀNGEL , CIU 

 

Vocal: CLOFENT ROSIQUE AMADEU , CIU 

 

Vocal: GRIMAL COLOMÉ M. LLUÏSA , CIU 

 

Vocal: MIRALLES TORRES ENRIQUE , CIU 

 

Oient: SUBIRON OLMOS ROBERT , CIU 

 

Oient: DURAN FRANCH GEMMA , CIU 

 

 

Secretària 

 

Cristina Marín Carcassona, Secretària Accidental 

 

 

    ORDRE DEL DIA 

 

 

Primer.- ACTES PENDENTS D’APROVAR 

 

- JGL2018/5 de l’1/02/2018 

- JGL2018/6 del 7/02/2018 

Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 

 

Tercer.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONCESSIÓ DE LLICENCIA PER 

8 CARTELLS INDICADORS "RESTAURANT RACÓ 19" 

http://www.svmontalt.cat/
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Quart.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RECLAMACIÓ PATRIMONIAL 

PRESENTADA PER MÒNICA MARTORELL PONCET, ACTUANT EN 

REPRESENTACIÓ DE LIBERTY SEGUROS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y 

REASSEGUROS, PER DANYS EN VEHICLE. 

 

Cinquè.- ASSUMPTES DE TRÀMIT. 

 

Sisè.- PRECS I PREGUNTES. 

 

 

 

Primer.- ACTES PENDENTS D’APROVAR 

 

- JGL2018/5 de l’1/02/2018 

- JGL2018/6 del 7/02/2018 

La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, aprovar les actes de les 

sessions celebrades en data 1 i 7 de febrer de 2018. 

 

 

Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 

 

La senyora secretària pregunta si els/les senyors/es regidors/es es donen per 

assabentats/des de les publicacions de més interés, aparegudes en el Diari 

Oficial de la Generalitat, butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el Boletín 

Oficial del Estado, a la qual cosa reponen afirmativament. 

 

 

Tercer.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA PER 

8 CARTELLS INDICADORS "RESTAURANT RACÓ 19" 

 

Identificació de l’expedient :  

 

Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE MOBILITAT 

Expedient:  2018/206 79 GENSVM  

Contingut: LLICÈNCIA PER 8 CARTELLS INDICADORS "RESTAURANT 

RACÓ 19" 
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Fets 

 

VISTA la sol·licitud de la senyora Mònica Oleart Nonell, amb DNI: 38809811W, 

(R/E: 2017/8026), en representació de l’empresa NIGORE SL, amb domicili en 

el carrer Port Balís, 24-25-26 de Sant Andreu de Llavaneres (08392), en que 

demana col·locar plafons informatius del comerç de restauració: Restaurant 

“RACÓ 19” en el terme municipal de Sant Vicenç de Montalt, i concretament en 

els mateixos llocs on estan ubicades les del Golf Sant Vicenç,  

Des de l’àrea de Mobilitat s’emet el següent INFORME, 

Ordenança núm. 67 

Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per a la instal·lació de cartells 

indicadors de llocs d’interès. 

Article 1. Fonament i naturalesa 

A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.o) de la Llei 39/1988, de 28 de 

desembre, reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que 

disposen els articles 15 al 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la 

taxa per la instal·lació de cartells indicadors de llocs d’interès, que es regirà per 

aquesta ordenança. 

Article 2. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable la instal·lació de cartells indicadors de llocs 

d’interès a tot el terme municipal de Sant Vicenç de Montalt. 

Tots els elements regulats per aquesta Ordenança seran objecte de l’obtenció 

d’un permís d’instal·lació municipal. 

S’entén per cartells indicadors de llocs d’interès aquells que anuncien serveis 

públics, serveis municipals, activitats de restauració i d’hoteleria, i d’altres 

activitats públiques i/o privades amb caràcter lúdic ubicades al terme municipal 

de Sant Vicenç de Montalt, amb l’aprovació expressa de la Junta de Govern 

Local. 

Article 7. Quota tributària 

Cartells indicadors amb la instal·lació inclosa: Cartell + instal·lació: 290,00 €/ut 

La renovació dels cartells indicadors, com a conseqüència del desgast propi del 

material, canvi de normativa o d’actes vandàlics, anirà a càrrec de l’anunciant, 

segons els preus del subministrador. Quan l’anunciant es dóna de baixa del 

servei, té obligació de comunicar-ho a l’Ajuntament. 
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S’incorpora una taxa de 30 € anuals en concepte de utilització de béns de 

domini públic per cada cartell indicador. 

Article 8. Acreditament i període impositiu 

1. La taxa s’acreditarà en el moment de sol·licitar el corresponent permís 2. Si 

es produís una instal·lació sense sol·licitar autorització, l’acreditament de la 

taxa tindrà lloc en el moment en què se’n tingui coneixement, i es liquidarà amb 

efectes retroactius des de la data en que s’executés la instal·lació. 

Article 9. Règim de declaració i d’ingrés 

1.- La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 

El Caporal de Mobilitat ha emès el següent informe al respecte: 

- Que per part d’aquest comandament no hi ha cap inconvenient. 

- Que el número de cartells indicadors respecte a la petició que fa la 

senyora Monica Oleart, seran: 8. 

- Que una vegada autoritzat, i amb el vist i plau de la interessada, se’m 

comuniqui per fer l’actuació que correspon a aquest departament. 

 

A la vista de tot el que ha estat exposat,  

La Junta de Govern Local, acorda, per unanimitat, 

Primer.- Concedir la llicència per a la instal·lació dels cartells indicadors 

sol·licitats a la senyora Mònica Oleart Nonell, amb Dni 38809811W, que actua 

en representació de l’empresa NIGORE SL, amb domicili en el carrer Port 

Balís, 24-25-26 de Sant Andreu de Llavaneres (08392), respecte al comerç de 

restauració: Restaurant “RACÓ 19” en el terme de Sant Vicenç de Montalt, i 

concretament en els mateixos llocs on estan ubicades les del Golf Sant Vicenç, 

CONDICIONADA al pagament de les següents taxes: 

Article 7è.- Quota tributària.   

Cartell + instal·lació 290,00 €/ut (8 cartells) 2.320,00€ 

 

Total 

 

2.320,00€ 
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S’incorpora una taxa de 30€ anuals en concepte de utilització de béns de 

domini públic per cada cartell indicador. 

Segon.- Notificar la present resolució a l’interessat, a la Regidoria de Mobilitat i 

a l’Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona. 

 

Quart.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RECLAMACIÓ PATRIMONIAL 

PRESENTADA PER MÒNICA MARTORELL PONCET, ACTUANT EN 

REPRESENTACIÓ DE LIBERTY SEGUROS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y 

REASSEGUROS, PER DANYS EN VEHICLE. 

 

 

Identificació de l’expedient :  

 

Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 

Expedient:  2017/1474 33 GENSVM  

Contingut: APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RECLAMACIÓ PATRIMONIAL 

PRESENTADA PER MÒNICA MARTORELL PONCET, ACTUANT EN 

REPRESENTACIÓ DE LIBERTY SEGUROS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS, PER DANYS EN VEHICLE 

 

La companyia LIBERTY SEGUROS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A amb registre d’entrada 5302, ha presentat una reclamació 

patrimonial a l’Ajuntament per uns danys causats en el seu vehicle a causa 

d’uns treballs efectuats per la brigada municipal realitzant feines de 

desbrossament al Camí antic del cementiri núm. 1. 

 

L’import de la reclamació es de  SETANTA-CINC EUROS AMB QUINZE 

CÈNTIMS (75,15€). 

 

En data 13 de febrer de 2018 el cap de la brigada ha emès l’informe que es 

transcriu a continuació: 

“Vista la reclamació patrimonial presentada per la companyia LIBERTY 

SEGUROS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A en relació a uns 

danys causats a un vehicle estacionat al Camí Antic del Cementiri núm. 1, 

provocats per les feines de desbrossament que es va realitzar a la zona, 

concretament el dany és el trencament d’un vidre del vehicle model Citroën 

Jumpy amb matrícula 1518FPV. La companyia sol·licita: 
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• L’abonament de la reposició del vidre del 

vehicle trencat que ascendeixen l’import total de 75.15€. 

Realitzades les comprovacions oportunes, informo que es van complir totes les 

mesures de seguretat i de senyalització oportunes per a realitzar els treballs de 

desbrossament.  

Per tant, INFORMO favorablement l’abonament de l’import reclamat.” 

 

L'article 54 de la LBRL estableix que: «Les Entitats locals respondran 

directament dels danys i perjudicis causats als particulars en els seus béns i 

drets com a conseqüència del funcionament dels serveis públics o de l'actuació 

de les seves autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts en la 

legislació general sobre responsabilitat administrativa».  

 

Per tant, atès que existeix relació de causalitat entre el dany produït i el 

funcionament dels serveis públics, com és en aquest cas, l’enllumenat públic. 

 

S’acorda, per unanimitat 

 

Primer.- Estimar la reclamació patrimonial interposada per la companyia 

LIBERTY SEGUROS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A amb 

NIF A48037642, pel trencament del vidre del seu vehicle a causa dels treballs 

de desbrossament realitzats per la Brigada Municipal, per import de SETANTA-

CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS (75,15€). 

 

Segon.- Notificar el present acord a l’interessat i a la Tresoreria Municipal per 

al seu pagament. 

 

 

 

Cinquè.- ASSUMPTES DE TRÀMIT. 

 

PRP2018/184   BESTRETA EQUIVALENT A LES DUES PAGUES 

EXTRAORDINÀRIES D'ENGUANY    

 

Identificació de l’expedient :  

Departament/ Sol·licitant: RECURSOS HUMANS (RRHH) 

Expedient:  2018/208 88 RRHH  

Contingut: BESTRETA EQUIVALENT A LES DUES PAGUES 

EXTRAORDINÀRIES D'ENGUANY 
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Amb data 9/02/18, el senyor B.S.G., treballador en actiu d’aquest Ajuntament, 

ha sol·licitat una bestreta per import de l’equivalent a les dues pagues 

extraordinàries d’enguany, i a descomptar de les mateixes en el seu moment, 

(r/e 1085/18).  

 

Fonaments de dret 

 

L’Acord de condicions dels Empleats Públics de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 

Montalt estableix el següent: 

““Article 29 

Avançaments o bestretes 

 

29.1L’empleat públic de la plantilla que ho necessiti, tindrà dret a sol·licitar per 

escrit una bestreta sobre les seves retribucions fins un màxim de dues nomines 

mensuals a l’any a retornar mitjançant descomptes a la nòmina durant un 

màxim de dotze mensualitats. La concessió d’una bestreta haurà de ser 

aprovada per la Junta de Govern de l'Ajuntament.  La sol·licitud serà per escrit. 

Les denegacions hauran de ser motivades en base a criteris pressupostaris i de 

tresoreria. 

29.2 No es concediran bestretes en aquells supòsits en els quals ja se n'hagi 

concedit anteriorment fins que s’hagi reintegrat la seva totalitat.  

 

29.3 Abans que es produeixi la finalització i interrupció de la relació amb la 

corporació, serà necessari acreditar el reintegrament íntegre de la bestreta 

concedida...””  

  

Vist l’import net rebut a la Paga extraordinària de Nadal de 2017, el qual va ser 

de 1.188 Euros. 

 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat, 

Primer.- Aprovar la concessió d’una bestreta de 2.200 euros al senyor  B.S.G., 

a reintegrar de les dues pagues extraordinàries d’enguany, a raó de 1.100 

euros a cadascuna, d’acord amb allò que disposa l’article 29 de l’Acord de 

condicions dels empleats públics de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 

  

Segon.- Donar trasllat a la Regidoria de Recursos Humans i a l’interessat. 
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Sisè.- PRECS I PREGUNTES. 

 

No es formulen ni precs ni preguntes. 

 

 

 

Finalment, l’alcalde president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a 

secretària, aquesta acta. 

 

La Secretària                         Vist i plau,    

       El President   

 


