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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: JGL2018/22 
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 11/06/2018  
Horari: 18:15 a 19.00 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. 

 

• JGL2018/20 ORDINÀRIA 24/05/2018 

 

Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 

 

Tercer.- PRP2018/757   APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SEGONA 

PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEI DE NETEJA VIÀRIA. 

 

Quart.- PRP2018/763  APROVACIÓ, SI ESCAU, D’AUTORITZACIO DE PAS 

PEL NOSTRE TERME MUNICIPAL EN MOTIU DE LA 30ª EDICIÓ MARXA 

DELS TERMES. 
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Cinquè.- ASSUMPTES DE TRÀMIT. 
 
Sisè.- PRECS I PREGUNTES. 
 

 
 
Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR. 

 

• JGL2018/20 ORDINÀRIA 24/05/2018 

 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió 
celebrada en data 24/05/2018. 
 

 
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.- PRP2018/757   APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SEGONA 
PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEI DE NETEJA VIÀRIA.    
 

 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE SERVEIS MUNICIPALS 
Expedient:  2016/353 42 CMAJO  
Contingut: APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SEGONA PRÒRROGA DEL 
CONTRACTE SERVEI DE NETEJA VIÀRIA. 
 
Fets 
 
En data del 4 de juliol de 2016, es va formalitzar contracte del servei de neteja 
viària urbana a la via pública de Sant Vicenç de Montalt amb l’empresa 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., en el qual es feia 
constar que la durada del contracte era per 1 any, comptador des del dia de la 
seva signatura, prorrogable per terminis iguals, fins un màxim de 4 anys. 

Des del Departament de Serveis Municipals s’ha emès un informe 
FAVORABLE, del servei de la neteja viària, a l’empresa FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. 

Per tant, 
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La Junta de Govern, acorda, per unanimitat, 

Primer.- Aprovar una segona pròrroga d’un any, del contracte de serveis de 

neteja viària a l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, 

S.A., mantenint invariables tots els drets i obligacions contractuals.  

Segon.- La durada de la pròrroga tindrà una vigència del 4 de juliol de 2018 al 

3 de juliol de 2019.  

Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat i per a la seva formalització 

donar-ne trasllat a la Tresoreria Municipal. 

 

 

Quart.- PRP2018/763   APROVACIÓ, SI ESCAU, D’AUTORITZACIO DE PAS 
PEL NOSTRE TERME MUNICIPAL EN MOTIU DE LA 30ª EDICIÓ MARXA 
DELS TERMES.    
 

Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2018/920 66 GENSVM  
Contingut: APROVACIÓ, SI ESCAU, D’AUTORITZACIÓ DE PAS PEL 
NOSTRE TERME MUNICIPAL EN MOTIU DE LA 30ª EDICIÓ MARXA DELS 
TERMES. 
 
Fets 
 
VISTA la sol·licitud de FRANCESC SALVADO SANCHEZ, en representació del 

GRUP DE MUNTANYA D’ARENYS DE MUNT (NIF: G63238109), amb domicili 

en el carrer de la Verge de Montserrat núm. 2 d’Arenys de Munt (08358), amb 

R/E: 2018/3942, en que demana autorització per passar pel nostre terme 

municipal, en motiu de la 30ª Edició de la Marxa dels Termes, el proper dia 7 

d’octubre de 2018, i concretament segons el plànol que adjunta per: la Riera de 

Torrentbó fins Can Delàs i els espais forestals denominades: Calders, el 

Canyadell i les Fraderes. També creuaran pel torrent del Sot de Torrentbó que 

passa per sota la carretera BV-5031. Que en cap moment hi ha afectació al 

trànsit.  

El Caporal de Mobilitat, Via Pública i Medi Ambient, emet el següent informe al 

respecte: 

“1.- Que no hi ha cap inconvenient, sempre i quan disposi de l’autorització 

d’aquesta marxa, per part de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la 

Diputació de Barcelona, si fos el cas, o d’altres organismes si s’escau. 
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2.- Que l’empresa organitzadora, vetllarà l’activitat referenciada, perquè es 

duguin a terme una sèrie condicions: 

- Es transitarà en tot moment per l’itinerari proposat (plànol adjunt). 
- Els participants tindran un comportament respectuós envers les 

persones, els bens i les propietats. 
- Un cop finalitzada l’activitat, els indrets utilitzats es deixaran nets i lliures 

de qualsevol  possible resta. 
- Els vehicles motoritzats de suport, si s’escauen, la velocitat màxima 

permesa en les vies rurals i forestals, no asfaltades, de la xarxa viària 
bàsica municipal és de 30 km/h (Decret 166/1998, de 8 de juliol, de 
regulació de l’accés motoritzat al medi natural). 

- Als punts d’avituallament i controls, si s’escauen, evitaran aglomeracions 
que puguin  malmetre l’entorn. 

- Pel que fa a la senyalització, no esta permesa l’alteració o modificació 
dels elements. Per aquest motiu, s’evitarà fer marques de qualsevol 
tipus, fins i tot provisionals per senyalitzar el recorregut. En cas d’utilitzar 
cintes, aquestes hauran de ser col·locades amb la mínima antelació 
possible i retirades amb la màxima celeritat. 

- Resta prohibida qualsevol conducta que pugui augmentar el risc 
d’incendi forestal. 

- Es responsabilitat de l’organització el compliment d’aquestes condicions, 
així com tots aquells aspectes relatius a la seguretat i danys que es 
puguin produir durant l’execució de l’activitat. 

- Que respecte a les zones exclusivament privades, l’ajuntament no pot fer 
cap mena d’autorització. En tot cas, haurà de comunicar de la prova 
esportiva als titulars de les finques afectades. Tot i així, us demanem 
que sigueu respectuosos amb el medi natural. 

- Que qualsevol incident, l’organització es farà responsable de tots els 
danys causats, envers el medi natural, les persones, els bens i les 
propietats, per la qual, disposarà de l’Assegurança de Responsabilitat 
Civil, que caldrà aportar prèviament a la realització de la cursa.” 

 

Per tot el que ha estat exposat,  

La Junta de Govern Local, acorda, per unanimitat: 

Primer.- Concedir autorització al GRUP DE MUNTANYA D’ARENYS DE MUNT 

amb NIF G63238109 per a la realització de la 30ª Edició de la Marxa dels 

Termes, el proper dia 7 d’octubre de 2018, CONDICIONADA a les 

prescripcions establertes a la part expositiva, i a l’obtenció de tots els permisos 

per part d’altres organismes, si s’escaigués. 

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

Medi Ambient i a la Policia Local. 
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Cinquè.- ASSUMPTES DE TRÀMIT. 
 
No es tracta cap tema en aquest punt de l’ordre del dia. 
 

 
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   
 


