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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.: JGL2018/15 

Caràcter: ORDINÀRIA 

Data: 19/04/2018  

Horari: 18.15 A 18.34 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 

 

• JGL2018/13 ORDINÀRIA 05/04/2018 

• JGL2018/14 ORDINÀRIA 12/04/2018 

Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 

 

Tercer.- PRP2018/512   APROVACIO, SI ESCAU, DEL TANCAMENT 

EXPEDIENT OBRES, DEVOLUCIO ICIO I PLACA D'OBRES C/BAIX NÚM. 

31. 

http://www.svmontalt.cat/
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Quart.- ASSUMPTES DE TRÀMIT. 

 

Cinquè.- PRECS I PREGUNTES. 

 

 

 

 

Primer.- Actes pendents d'aprovar 

 

• JGL2018/13 ORDINÀRIA 05/04/2018 

• JGL2018/14 ORDINÀRIA 12/04/2018 

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

sessions celebrades en data 5 i 12 d’abril 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.- PRP2018/512   APROVACIO, SI ESCAU, DEL TANCAMENT 

EXPEDIENT OBRES, DEVOLUCIO ICIO I PLACA D'OBRES C/BAIX NÚM. 31    

 

VIST l’escrit presentat amb registre d’entrada número 2018/2776 a nom de 

LLUIS SCHNEIDER RIERA, instant DESISTIMENT DE LA LLICÈNCIA 

D’OBRES MAJORS PER LA CONSTRUCCIÓ D’EDIFICACIÓ AUXILIAR EN 

HABITATGE UNIFAMILIAR AL C/DE BAIX 31, Expedient General número 

2017/693 17. 

 

VIST l’informe emès al respecte pels Serveis Tècnics Municipals d’Urbanisme, 

que assenyalen, però, les següents prescripcions: 
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Fetes les comprovacions oportunes es comprova que no s’han iniciat les obres 

corresponents a la llicència de referència i per tant es pot informar 

favorablement la devolució de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres d’un import de 377,93€ de placa d’obres majors 24,62€ dipositades per a 

garantir la restitució dels possibles desperfectes a la via pública ocasionats en 

el transcurs de l’obra i a la correcta gestió dels residus d’obra respectivament.  

  

Segons sol.licitud amb re 2018/2766, les obres realitzades han estat obres 

Menors, susceptibles de COMUNICACIÓ PRÈVIA OBRES MÍNIMES.   

 

Per tant, la Junta de Govern Local, acorda, per unanimitat, 

 

Primer.- La concessió de la devolució de l’impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres d’un import de 377,93€, de placa obres majors 24,62€ de 

l’expedient d’Obres Majors 2017/693 17. 

 

Segon.- Donar per tancat l’expedient d’Obres majors número 2017/693 17. 

 

Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat. 

 

Quart.-  Notificar el present decret a l’Organisme de Gestió Tributària de 

l’Ajuntament. 

 

 

 

Quart.- ASSUMPTES DE TRÀMIT. 

 

En aquest punt de l’ordre del dia es tracta el tema que es detalla a continuació: 

 

PRP2018/540   APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ ACORD DE JUNTA 

DE GOVERN LOCAL DE DATA 15/02/2018 CONCESSIÓ LLICÈNCIA 

CARTELLS INDICADORS RESTAURANT RACÓ 19.    

 

 

Identificació de l’expedient :  

 

Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE MOBILITAT 

Expedient:  2018/206 79 GENSVM  

Contingut: APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ ACORD DE JUNTA DE 

GOVERN LOCAL DE DATA 15/02/2018 CONCESSIÓ LLICÈNCIA CARTELLS 

INDICADORS RESTAURANT RACÓ 19. 
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Fets 

 

En sessió de Junta de Govern Local celebrada en data 15 de febrer de 2018, 

es va concedir la llicència  per a la instal·lació de 8 cartells indicadors del 

Restaurant “RACÓ 19” en el terme de Sant Vicenç de Montalt, condicionat 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€ 

 

Així mateix aquesta resolució resta condicionada també al pagament d’una taxa 

de 30€ anuals en concepte de utilització de béns de domini públic per cada 

cartell indicador. 

La Sra. Mònica Oleart Nonell, actuant en representació de l’empresa NIGORE 

SL, manifesta que finalment sol·liciten la instal·lació de 4 cartells indicadors del 

Restaurant, en comptes de 8 com havien sol·licitat inicialment. 

El cap de la Policia Local informa favorablement la present sol·licitud. 

 

Fonament de dret 

Ordenança núm. 67 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. 
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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. 

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. 

A la vista de tot el que ha estat exposat,  

La Junta de Govern Local, acorda, per unanimitat, 

Primer.- Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern Local celebrada en 

data 15 de febrer de 2018, pel que fa a la concessió de la llicència inicialment 

concedida per a la instal·lació de 8 cartells indicadors del RESTAURANT 

RACÓ 19. 
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Segon.- Concedir la llicència per a la instal·lació de 4 cartells indicadors 

sol·licitats per la senyora Mònica Oleart Nonell, 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 RESTAURANT “RACÓ 19” en el 

terme de Sant Vicenç de Montalt CONDICIONADA al pagament de les 

següents taxes: 

Article 7è.- Quota tributària.   

Cartell + instal·lació 290,00 €/ut (4 cartells) 1.160€ 

Taxa 30€ anuals / per cada cartell 120€ 

 

Total 

 

1.280€ 

 

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

a la Tresoreria Municipal i a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 

Barcelona. 

 

Cinquè.- 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   

 


