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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 LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 
SANT VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1a. CONVOCATÒRIA EL 31 
DE GENER DE 2013. 
 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 1 
Caràcter: ordinari 
Data: 31 de gener de 2013 
Horari: de 20:03 a 22:36 hores 
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Sant Vicenç de Montalt. 
 
Assistents: 
 
- Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa (CIU) 
- Sr. Amadeu Clofent Rosique (CIU) 
- Sra. Maria Lluïsa Grimal i Colomé (CIU) 
- Sr. Enric Miralles Torres (CIU) 
- Sra. Gemma Duran i Franch (CIU) 
- Sr. Robert Subiron i Olmos (CIU) 
- Sr. Jaume Arcos Vinyals (9SV) 
- Sr . Antoni José i Casas (9SV) 
- Sr. Jordi Castaños i Plana (9SV) 
- Sra. Maria Villalta i Morro (9SV) 
- Sr. Lluis Bisbal i Pujol (PSC) 
- Sr. Pere Orts i Cubillo, Regidor (ESQUERRA+ENTESA-AM) 
- Sra. Glòria Aymerich Gázquez, regidora del PP 
 
 
Secretari: 
 
- Sr. Francesc Ortiz Amat, secretari interventor 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. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE DATA 20 DE DESEMBRE DE 2012. 
 
SEGON. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
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TERCER. DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME SOBRE LA MOBILITAT 
DEL CARRER GINESTA. 
 
QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA SOBRE LA 
PROPOSTA D’ACORD AL PLE DE LA CORPORACIÓ D’APROVACIÓ DE 
LA PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD PER A CONCÓRRER AL PLA 
ÚNIC D’OBRES I SERVEIS 2013-2016, PEL QUE FA A LA LÍNIA 
D’INVERSIONS AMB LES CORRESPONENTS ACTUACIONS, PRIORITATS 
I PROGRAMACIÓ PER ANUALITATS. 
 
CINQUÈ. DICTAMEN SOBRE LA COMISSIÓ INFORMATIVA SOBRE LA 
PROPOSTA D’ACORD AL PLE D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE 
L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT 
EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT PER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DE 
CENTRES EDUCATIUS DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL DE 
TITULARITAT MUNICIPAL PER AL CURS 2011-2012 I ACCEPTACIÓ DE LA 
SUBVENCIÓ CORRESPONENT. 
 
SISÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA SOBRE LA PROPOSTA 
D’ACORD AL PLE PER DONAR CONFORMITAT AL TEXT REFÓS DEL PLA 
ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL NUCLI HISTÒRIC. 
 
SETÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA SOBRE LA 
PROPOSTA D’ACORD AL PLE D’ACCEPTACIÓ LA CESSIÓ D’UNA FINCA 
DE ZONA VERDA A ‘LES BILBENYES’ CEDIDA L’ANY 2003. 
 
VUITÈ. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU I ERC 
D’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA I EL DRET A DECIDIR 
DEL POBLE DE CATALUNYA. 
 
NOVÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA SOBRE LA 
SOL·LICITUD AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA DE LA INSTAURACIÓ DEL BATXILLERAT 
A L’INSTITUT DE SANT VICENÇ DE MONTALT. 
  
DESÈ. PRECS I PREGUNTES. 
 
 
 
 
 
PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE 20 DE DESEMBRE DE 2012. 
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El senyor Alcalde pregunta als assistents si tenen alguna objecció a l’acta de la 
sessió ordinària de 20 de desembre de 2012. 
 
Els assistents acorden, per unanimitat, la seva aprovació. 
 
 
SEGON. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
  
 
El senyor secretari llegeix totes les publicacions de més interès, aparegudes en 
el Diari Oficial de la Generalitat, Butlletí Oficial de la Província i el Boletín Oficial 
del Estado, des de la darrera sessió. Els/les senyors/es assistents es donen per 
assabentats/des. 
 
 
TERCER. DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME SOBRE LA MOBILITAT 
DEL CARRER GINESTA. 
 
Exposa l’assumpte el Regidor de Mobilitat, senyor Amadeu Clofent Rosique. 
 
En la Comissió Informativa de Ple de data 22 d’octubre de 2012 es va acordar 
que el Grup Municipal de 9SV retirés una proposta al Ple de peatonalizació de 
part del carrer Ginesta, amb el compromís de l’Equip de Govern que la Policia 
Local emetés un informe sobre la qüestió i que es comuniqués aquest informe 
als regidors i regidores de l’oposició. 
 
El Regidor de Mobilitat presenta l’informe sobre la Mobilitat del carrer Ginesta, 
emès pel Cap de la Policia Local:   
 
Assumpte: Estudi mobilitat carrer Ginesta 
  
Qui subscriu, Joaquim Buch Puig, Cap de la policia local, en relació a 
l’assumpte indicat en  l’encapçalament, emet el següent: 
 
I N F O R M E 
 
En resposta a la sol·licitud de la regidoria de Mobilitat, petició que li arriba a 
traves del partit polític 9 Sant Vicenç, us haig de dir: 
 
.- la modificació de la vorera per donar més espai als vianants en el tram on 
tenim ubicats els comerços, és possible, però tingueu en compte que es perden 
estacionaments en una zona amb un percentatge elevat de vehicles.  
 
.- com a mesura alternativa de seguretat de la circulació, es podria instal·lar 
reductors de velocitat des del principi de l’àrea de comerços i d’aquesta manera 
reduïm la velocitat dels vehicles quan entren en aquesta zona comercial. 
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El que us faig saber per al seu coneixement i efectes pertinents. 
 
La Junta de Govern Local va acordar el següent: 
 
Primer. Instal·lar reductors de velocitat des del principi de l’àrea de comerços i 
d’aquesta manera reduïm la velocitat dels vehicles quan entren en aquesta 
zona comercial, d’acord amb l’informe anteriorment transcrit. 
 
Segon. Trametre el present expedient al Ple de la Corporació per al seu 
coneixement. 
 
Els membres de la Comissió Informativa es donen per assabentats de 
l’assumpte. 
 
El senyor Jaume Arcos Vinyals, portaveu del Grup Municipal de 9SV, dóna 
lectura a l’escrit següent: 
 
“Aquest informe intenta donar resposta a la proposta d’acord que 9SV va 
presentar per el ple d’octubre de 2012 en la que sol·licitàvem fer un estudi de 
mobilitat amb l’objectiu de determinar quines propostes eren les més 
adequades amb l’objectiu de guanyar espai per els vianants en l’últim tram del 
carrer Ginesta. 

Nosaltres varem enretirar la moció amb el compromís que l’equip de govern 
encarregues a la policia local un informe per determinar quines propostes eren 
més adequades per assolir l’objectiu abans esmentat (guanyar espai pels 
vianants a l'últim tram del carrer Ginesta)  

L’encàrrec que s’ha fet a la policia local  no respon a l'objectiu plantejat, perquè 
únicament estudia una única proposta; l'ampliació de la vorera. Aquesta és 
únicament una de les possibles solucions, però n'hi ha d'altres que ni s'han 
plantejat ni s'han estudiat; restricció trànsit diferents hores, circulació per el 
pàrking, ... 

El regidor Clofent va dir textualment i així consta a l’acta de la comissió 
informativa d’octubre "que l'equip de govern s'ho havia mirat i que era inviable." 
Ara l'informe de la Policia Local ho desmenteix perquè diu textualment que "és 
possible" fer aquesta ampliació de voreres.  

Es obvi que quant els vianants guanyen espais el perden els vehicles. Això es 
com l'energia, que no es crea ni es destrueix únicament es transforma. Per tan 
això no és un motiu per desestimar cap proposta si es té la voluntat de que els 
vianants mica en mica vagin guanyant espais als cotxes. 
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I de fet es el que ha passat en la recentment inaugurada plaça del poble on 
s’han suprimit totes les places d’aparcament. 
 
Instal·lant reductors de velocitat, que segurament aniran bé per la seguretat no 
en tenim cap dubte i celebrem la iniciativa,  no farà guanyar espais als vianants 
per tan és una proposta que no respon a l’objectiu plantejat per 9SV. 
 
Volem deixar clar que no estem dient que l’estudi s’hagi fet malament per part 
de la policia local, sinó que qui ha encarregat aquest estudi no ha entès el 
motiu que justificava aquesta demanda. 
 
Si per part de l’equip de govern no es vol que el vianant guanyi espai en aquest 
carrer o si que és vol però com que la proposta ve de 9SV ja no es pot aprovar, 
cal que es digui clarament i no s’intenti justificar la negativa amb informes de 
mobilitat i fent perdre hores a la policia i a aquest regidor.” 
 
Els membres del Ple de al Corporació es donen per assabentats. 
 
 
 
QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA SOBRE LA 
PROPOSTA D’ACORD AL PLE DE LA CORPORACIÓ D’APROVACIÓ DE 
LA PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD PER A CONCÓRRER AL PLA 
ÚNIC D’OBRES I SERVEIS 2013-2016, PEL QUE FA A LA LÍNIA 
D’INVERSIONS AMB LES CORRESPONENTS ACTUACIONS, PRIORITATS 
I PROGRAMACIÓ PER ANUALITATS. 

Pren la paraula el senyor Amadeu Clofent Rosique, portaveu del Grup 
Municipal de CiU. 

La proposta d’acord és la següent: 

El Govern de la Generalitat ha aprovat el decret de les bases reguladores i 
d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per al 
quadrienni 2013-2016 i n’ha obert la convocatòria única per a aquest període.  

L’objectiu és facilitar als ens locals una eina més eficaç, amb una estructura 
més sistemàtica i més adaptada a les necessitats actuals, provocades per una 
disminució generalitzada dels seus ingressos corrents. El Departament de 
Governació i Relacions Institucionals destina 200 milions d’euros al PUOSC 
2013-2016. A aquesta xifra cal afegir-hi les quantitats que les diputacions 
aportaran al programa, que es preveu que superin els 200 milions d’euros més. 

Com a novetats principals destaca que el sistema de programació torna a ser 
de 4 anys i que el programa recupera el seu esperit unitari, establint les eines i 
principis perquè la coordinació entre departaments i administracions sigui 
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exemplar. Així mateix, inclou per primera vegada les despeses corrents de 
reparacions, manteniment i conservació, previstes a la classificació econòmica 
de l’estructura dels pressupostos locals amb un triple objectiu: contribuir a 
l’impuls local promovent accions de suport al sector de la construcció; alliberar 
despesa corrent dels ens locals per permetre destinar recursos a altres accions 
que garanteixin l’estat del benestar; i fomentar la cultura del manteniment de 
les inversions fetes abans de l’inici de les obres. 

El pla també preveu la possibilitat d’efectuar noves inversions, però sota uns 
criteris de prioritat: infraestructures bàsiques, obres ben dimensionades, 
garantia de viabilitat, mancomunació de serveis i creació de riquesa i llocs de 
treball. 

De la mateixa manera, augmenten els límits màxims de percentatge de 
subvenció per a cada actuació, per contrarestar la dificultat dels ens locals per 
acumular recursos propis o accedir a crèdits. En el cas que l’ens beneficiari es 
trobi en situació de desequilibri financer, pot optar entre sol·licitar ajornar 
l’execució de l’actuació fins que assoleixi l’equilibri o bé renunciar a la 
subvenció atorgada. En aquest cas pot rebre fins a un 50% de la subvenció 
prevista per destinar l’import a sufragar despeses d’inversions o obres ja 
efectuades. 

En la planificació del PUOSC per al període 2013-2016 s’introdueix la Comissió 
de Valoració, encarregada d’aplicar els criteris de selecció per a la línia 
d’inversions i de proposar a la Comissió de Cooperació Local de Catalunya la 
planificació i la formulació dels plans. 

A la vista de tot l’esmentat, es proposa al Ple de la Corporació l’aprovació de la 
presentació de la sol·licitud per a concórrer al Pla Únic d’Obres i Serveis 2013-
2016 pel que fa a la línia d’inversions amb les següents actuacions, prioritats i 
programació per anualitats: 

 
PRIORITAT 1 
REFORMA INTERIOR CASA DE CULTURA DE SANT VICENÇ DE MONTALT 
ANUALITAT 2014 
 
 
PRIORITAT 2 
REFORMA I CONSOLIDACIÓ DE LA COBERTA I SOSTRE PLANTA PRIMERA DE 
L’EDIFICI DE LA CASA DE LA VILA DE SANT VICENÇ DE MONTALT 
ANUALITAT 2013 
 
 
PRIORITAT 3 
RENOVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC SECTOR MONTALMAR I SECTOR CAN 
BOADA. 
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ANUALITAT 2014 
 
 
PRIORITAT 4 
DIPÒSIT DE RESTES FUNERÀRIES I OSSARI I TANCAMENT CEMENTIRI 
ANUALITAT 2015 
 
 
PRIORITAT 5 
SUBSTITUCIÓ DE LA FUSTERIA EXTERIOR DE L’AJUNTAMENT 
ANUALITAT 2013 
 
 
PRIORITAT 6 
SUBSTITUCIÓ DE FUSTERIA EXTERIOR ESCOLA SANT JORDI 
ANUALITAT 2014 
 
 
PRIORITAT 7 
CONDICIONAMENT DE LES ÀREES DE RECOLLIDA SELECTIVA AMB 
PANTALLES AMAGA CONTENIDORS 
ANUALITAT 2013 
 
 
PRIORITAT 8 
REFORMA BRIEFFING I RECEPCIÓ POLICIA LOCAL – FASE 1 
ANUALITAT 2015 
 
 
PRIORITAT 9 
VESTIDORS PER A PISCINA MUNICIPAL – FASE 2 
ANUALITAT 2015 
 
 
La línia de manteniment i conservació està per determinar, fins que la 
Generalitat no informi de la quantitat de subvenció que s’assignarà al nostre 
municipi. 
 
La qual cosa es tramet al Ple de la Corporació per a la seva aprovació.” 
 
El senyor Jaume Arcos Vinyals, portaveu del Grup Municipal de 9SV, dóna 
lectura al document que es transcriu tot seguit: 
 
“En primer lloc dir que celebrem que un tema tan important com aquest es porti 
a debat en el Ple. Les inversions del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) 
condicionaran bona part de les inversions que es facin en el període 2013-
2016. Es convenient doncs buscar el màxim consens de totes les forces 
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polítiques i que el document final sigui fruit d’un anàlisi acurat i doni resposta a 
les necessitats i mancances que te Sant Vicenç en el futur més immediat.  

 
Per tant, no es pas un tema menor i  més tenint en compte que aquest PUOSC, 
un cop aprovat el pla de cada anualitat, no admetrà cap canvi de destinació de 
la subvenció com passava en els anterior plans. Cal que ens ho mirem molt 
bé!! 
 
Entenem que les inversions d’un PUOSC no s’improvisen d’un dia per l’altre i 
que aquestes actuacions han d’estar pensades, meditades i haurien d’estar 
recollides en el document, que fa tot just 3 mesos, es va aprovar en aquest 
plenari; el Pla d’Actuació Municipal (el PAM). 
 
El PAM, tal com escrivia, senyor alcalde, a la presentació del document: 
 
“es el full de ruta i l’instrument de planificació de les actuacions que l’equip de 
govern ha dissenyat pels propers quatre anys”. 
 
Jo m’ho vaig creure que el PAM era el full de ruta, però ja he vist que vaig 
pecar d’ingenu. 
 
Quant he anat a buscar en el PAM les inversions que ara s’acaben d’explicar 
he vist amb sorpresa que únicament una de les 9 actuacions previstes en el 
PUOSC hi està contemplada, la referent a fer pantalles amaga contenidors (és 
la prioritat número 7 i una actuació diguéssim menor). 
 
Com pot ser que en el full de ruta, com és el PAM,  no es contemplin les 
actuacions que se sol·licitaran en el PUOSC? 
 
O bé el Pla d’Actuació Municipal no està ben fet i ja ha caducat al cap de tres 
mesos d’aprovar-se o bé les inversions del PUOSC han estat fruit de la més 
absoluta improvisació.  
 
De veritat li dic sr. Alcalde, tinc la sensació que aquest equip de govern aprova 
documents, com és ara el PAM, per publicar-ho a l’Infomontalt i a la web, per 
dir que “nosaltres ja ho tenim” però que llavors ningú mai més s’ho mira i 
queden ben guardats en un calaix i ni s’ho creuen ni serveixen per res. Però té 
una oposició que si que es llegeix els documents i els compara i els estudia i 
se’ls creu.  
 
Dit això, parlem del llistat d’actuacions. No hi cap actuació fora senyada i 
celebrem que les diferents propostes d’aquest PUOSC siguin de manteniment i 
de millora de les instal·lacions ja existents (del casal de cultura, de l’edifici de 
l’ajuntament, etc), ja que en aquests moments de crisi, embrancar-se en 
construir noves infraestructures seria si més no una irresponsabilitat. 
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Algunes d’aquestes actuacions són propostes que 9SV va fer en el seu 
programa electoral, motiu que celebrem que ara s’hagin incorporat en el 
PUOSC. 
 
Però trobem a faltar alguna actuació al passeig marítim, una zona que si no es 
fa cap inversió important al llarg d’aquests 4 anys quedarà molt degradada. 
 
Des de 9SV se’ns fa molt difícil valorar de forma objectiva les inversions 
d’aquest PUOSC únicament amb el títol de l’actuació i sense un informe 
justificatiu de la seva necessitat i viabilitat. Ja li vaig demanar a la comissió 
informativa d’aquest dilluns però suposo que encara no està elaborat. Per tant, 
tenint en compte que el termini s’ ampliat fins el 27 de febrer, li demano que 
retiri el punt de l’ordre del dia per a major estudi, que se’ns faciliti l’informe de 
viabilitat i que es porti novament a un ple extraordinari el dia 21 o que s’avanci 
el Ple ordinari de febrer, amb el compromís de que 9SV (a no ser que hi hagi 
errors importants als informes) hi votarà a favor després d’estudiar tota la 
documentació. 
 
Una última qüestió; el PUOSC és planifica per el període 2013 - 2016 i hem vist 
que l’últim any no hi ha cap inversió programada.  Per quin motiu no s’ha 
sol·licitat cap actuació el 2016?” 
 
El senyor Alcalde pren la paraula i replica que el PAM és el full de ruta del 
Govern, però critica que l’oposició desconeix moltíssim l’acció del govern i les 
subvencions que poden rebre els ajuntaments. Una d’aquestes és el PUOSC, 
però n’hi ha d’altres com la Xarxa de Governs Locals, FEDER, etc. i altres que 
l’Equip de Govern té apalaurades amb òrgans supramunicipals i de les quals no 
en tenen coneixement. Referent al PAM, ja es veurà al final de la legislatura si 
s’acompleix o no, però ara no toca. Li sorprèn perquè no s’ha criticat cap obra 
de les que han portat al PUOSC. El govern al principi de legislatura el que fa és 
demanar projectes als Serveis Tècnics i, quan els té, es poden portar a terme o 
no, en funció de les ajudes que pot rebre. Aquest PUOSC s’aguanta “pels pèls”. 
Aquí s’aprova una línia d’inversió, però també hi ha la línia de conservació i 
manteniment, que consistirà en l’assignació de fons de la Generalitat i de la 
Diputació, però encara es desconeix l’import. 
Necessitats n’hi ha moltes, i la majoria són de conservació i manteniment. Li 
demana quines d’aquestes inversions no comparteix. Li comenta que aquest 
PUOSC és molt estricte quant a les línies a subvencionar, està determinat per 
una sèrie de criteris que s’han d’acomplir, o sigui que no hi cap tot. 
També explica que hi ha hagut canvis molt sobtats, al principi el PUOSC i la 
XGL havien de sortir de forma conjunta, finalment no ha estat així. La Diputació 
s’ha despenjat demanant projectes executius, però quan es tenia la feina feta, 
s’allarga el termini de presentació i ja no és necessària la presentació de 
projectes executius, només memòries valorades i motivades segons uns 
criteris, que a més no s’acaben d’entendre molt. 
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Manifesta que una cosa és el PAM i altra el programa electoral, que ha de ser 
flexible. Hi ha moltes obres que estan dintre del PAM, però també que aquestes 
s’ha de prioritzar, per això els demana que siguin partícips d’aquestes 
actuacions i votin a favor. 
 
El senyor Arcos manifesta que no pot votar a favor únicament i exclusiva amb 
els títols dels projectes, volen veure les memòries de viabilitat i la seva 
justificació. Demana que es suspengui el punt de l’ordre del dia per estudiar-les 
en una comissió extraordinària i, després, en un ple extraordinari, puguin ser 
aprovades. 
 
El senyor Alcalde respon que és diferent. Ara s’aprova la sol·licitud i, després, 
es presentarà la valoració. Quan estiguin fetes, se li faran arribar. S’han 
demanat aquestes actuacions perquè són les que poden tenir la màxima 
puntuació.  
 
El senyor Arcos pregunta per què no hi ha prevista cap actuació per al 2016.  
 
El senyor Alcalde respon que algunes d’aquestes actuacions estan 
cofinançades per altres subvencions, que marquen la seva anualitat. 
 
El senyor Pere Orts Cubillo, regidor d’Esquerra, pren la paraula i afirma que el 
que li preocupa és que desconeix el contingut dels projectes executius. Podria 
estar d’acord amb l’actuació en general, però li falta el contingut. Per exemple, 
no sap si s’utilitzen fonts d’energia alternatives als edificis, enllumenat, etc. Per 
això, demana que entrin una mica més al detall i que si es tingués, es podria 
sumar el seu vot. 
 
El senyor Alcalde respon que es portaran els projectes a la Comissió 
Informativa d’Urbanisme en forma executiva i si es poden aportar més 
justificacions, millor. Quan estiguin totes les memòries valorades, ja els hi faran 
arribar i es podran resoldre dubtes. 
 
El senyor Orts el que pretén és poder participar en l’elaboració del projecte de 
forma prèvia, no en el projecte executiu, que el marge per a poder intervenir és 
mínim. 
 
La senyora Glòria Aymerich Gázquez, regidora del PP, pregunta amb quin 
criteri s’han condicionat les àrees de recollida selectiva. 
 
El senyor Robert Subiron Olmos, com a regidor de Medi Ambient, respon que a 
través d’un informe de la tècnica de Medi Ambient. S’ha donat prioritat a les 
àrees més conflictives. No s’han fet totes, només 16 de 77. La intenció és anar 
completant les actuacions i tancant totes les àrees. 
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La senyora Aymerich pregunta pel que fa a l’enllumenat  de Can Boada i de la 
part baixa, si s’ha finalitzat. 
 
Li respon el senyor Amadeu Clofent que el projecte contempla canvi de 
llumeneres, línies i quadres i es canviarà o adaptarà tot, per obsolet o per 
deteriorament. 
 
La senyora Aymerich li pregunta si està contemplat l’enllumenat del Passeig 
Marítim. 
 
El senyor Clofent li respon que hi ha un projecte de fa molt de temps que ha de 
fer el Ministerio de Fomento i s’espera a veure si es decideixen a tirar-lo 
endavant. Tot el que es pugui fer ara, poden ser diners llençats. 
 
La senyora Aymerich demana que en un futur hi hagi més informació del 
PUOSC. 
 
Finalment, s’acorda, per majoria absoluta, amb el vot a favor de CIU (6), PSC 
(1) i PP (1), i l’abstenció de 9SV (4) i Esquerra (1), aprovar la proposta 
presentada en tots els seus extrems. 
 
 
 
 
CINQUÈ. DICTAMEN SOBRE LA COMISSIÓ INFORMATIVA SOBRE LA 
PROPOSTA D’ACORD AL PLE D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE 
L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT 
EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT PER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DE 
CENTRES EDUCATIUS DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL DE 
TITULARITAT MUNICIPAL PER AL CURS 2011-2012 I ACCEPTACIÓ DE LA 
SUBVENCIÓ CORRESPONENT. 
 
Exposa l’assumpte la senyora Maria Lluïsa Grimal Colomé, regidora 
d’Ensenyament. 
 
Ha arribat la proposta de conveni de funcionament de l’Escola Bressol per al 
curs 2011-2012. 
 
“CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I 
L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT PER AL SOSTENIMENT 
DEL FUNCIONAMENT DE CENTRES EDUCATIUS DE PRIMER CICLE 
D’EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL PER AL CURS 2011-
2012 
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Barcelona, 
 
D’una part, l’Honorable Sra. Irene Rigau i Oliver, en virtut seu càrrec, d'acord 
amb el nomenament fet pel Decret 166/2012, de 27 de desembre, i en ús de les 
facultats que li atribueix l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 
d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
D’altra banda Il·lm. Sr. Miquel Angel Martínez Camarasa, Alcalde President de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, que actua en nom i representació de 
l’esmentat Ajuntament, en ús de les facultats atribuïdes en virtut de l’article 
53.1ª) del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Ambdues part es reconeixen mútuament poders i facultats suficients per a 
formalitzar el present conveni i 
 
EXPOSEN: 
 
L’article 198.2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Ensenyament, disposa que 
el Departament d’Ensenyament ha de subvencionar el sosteniment de places 
per a infants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat de municipal. 
 
D’acord amb les disponibilitats pressupostàries del Departament 
d’Ensenyament, l’import que s’atorga és de 1.300 euros per alumne equivalent i 
curs. 
 
Aquest conveni ha estat aprovat per l’òrgan competent de la corporació local, 
tal i com es certifica en el document que s’annexa a aquest conveni. 
 
El capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002 de 24 de desembre, regula les subvencions 
i les transferències de la Generalitat de Catalunya. 
 
El capítol II del títol IX de la llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya regula els convenis 
de col·laboració entre administracions públiques. 
 
En conseqüència ambdues parts consideren adient la formalització d’aquest 
conveni, mitjançant l’adopció de les següents 
 
CLAUSULES: 
 
PRIMERA.- L’objecte d’aquest conveni és atorgar una subvenció a l’Ajuntament 
de Sant Vicenç de Montalt destinada a minorar les quotes que suporten les 
famílies pel servei d’ensenyament, per un import de 114.400,00 €. L’activitat 
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que se subvenciona és l’escolarització corresponent al curs escolar 2011-2012, 
a raó de 1.300,00 euros per alumne equivalent, amb el límit de la capacitat 
autoritzada, amb el següent detall: 
 
Centre      Alumnes  Amb límit   Import  

Equivalents  capacitat 
08045461 Llar d'infants Els Garrofers   88   88   114.400,00€ 
 
SEGONA.- L’aportació del Departament d’Ensenyament és el resultat d’aplicar 
el mòdul de 1.300,00 euros per a cada alumne equivalent, amb el límit de la 
capacitat autoritzada. La subvenció atorgada anirà a càrrec al crèdit EN0119 
D/460000700/421A/0000 del pressupost de l’any 2012 prorrogat per a l’any 
2013. 
 
TERCERA .- Per al pagament de la subvenció l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt haurà de trametre a la Direcció General de Centres Públics - Servei de 
Règim Econòmic i Administratiu de Centres Públics, abans del 30 d’abril de 
2013, la documentació següent: 
 
- Acord del ple de la Corporació Local pel qual s’accepta la subvenció. 
- Certificació del secretari/a o interventor/a de la corporació sobre la despesa 
de capítol I i II del servei prestat del curs escolar 2011-2012, indicant els 
ingressos percebuts pel servei prestat. 
- Declaració relativa a altres subvencions rebudes pel mateix concepte, 
concedides per altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals. 
 
L’import de la subvenció concedida en cap cas no pot ésser una quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats públiques o 
privades, nacional o internacionals, superi el cost de l’activitat a desenvolupar 
pel beneficiari. 
 
L'Ajuntament ha acreditat el compliment dels requisits necessaris per a ser 
beneficiària d’una subvenció, mitjançant la presentació de les declaracions 
responsables corresponents previstes a la normativa aplicable en matèria de 
subvencions. 
 
QUARTA.- L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt se sotmet al control 
financer i facilitarà tota la informació que li sigui requerida per la Intervenció 
General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres 
òrgans competents d’acord amb el que disposa l’article 92.2.h del text refós de 
la llei de finances públiques de Catalunya i haurà de facilitar tota la informació 
requerida pels òrgans de control de l’Administració. 
 
L’incompliment de l’objecte de la subvenció per causes directament imputables 
al beneficiari, així com la resta de les causes previstes a l’article 99 del Text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i a l’article 37 de la Llei 
general de subvencions, podrà donar lloc a la revocació de la subvenció. 
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CINQUENA.- Aquest conveni està sotmès als requisits establerts en el capítol 
IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2002 de 24 de desembre, i allò previst a la Llei 38/2003 
general de subvencions, de 17 de novembre. El control del compliment de 
l’objecte, les condicions i la finalitat de les quantitats rebudes s’efectuarà 
d’acord amb allò previst en el Text refós i en la Llei anteriorment esmentats. 
 
SISENA.- La vigència d’aquest conveni és des de la data de la seva signatura i 
fins el 30 de novembre de 2013. 
 
SETENA.- Són clàusules de resolució d’aquest conveni: 
 
a) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
b) La denúncia per incompliment d’alguna de les parts. 
c) Les causes generals establertes per la legislació vigent. 
 
VUITENA.- Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la 
modificació, la resolució i els efectes d’aquest conveni seran resoltes per la 
consellera d’Ensenyament. Contra els seus actes que posen fi a la via 
administrativa podrà interposar-se recurs contenciós administratiu d’acord amb 
la normativa reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
 
I en prova de conformitat, ambdues parts signen el present document per 
duplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc i data indicats a l’encapçalament.” 
 
 
La Junta de Govern Local va emetre dictamen favorable. 
 
La Comissió Informativa va emetre dictamen favorable. 
 
El senyor Jaume Arcos Vinyals, portaveu del Grup Municipal de 9SV, pregunta 
si arrel  d’aquesta disminució d’ingressos que es preveu al pressupost té previst 
modificar tarifes o no. 
 
La senyora Grimal respon que ara és molt difícil planificar com anirà el següent 
curs, però en tot cas la intenció és augmentar el mínim possible. 
 
El senyor Arcos aprofita per preguntar si se sap alguna cosa de la subvenció de 
l’Escola de Música.  
 
La senyora Grimal respon que respecte el 2013 no en té cap notícia, s’haurà 
d’esperar. 
 
Finalment, s’acorda, per unanimitat, l’acceptació de la subvenció esmentada 
així com el conveni anteriorment transcrit. 
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SISÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA SOBRE LA PROPOSTA 
D’ACORD AL PLE PER DONAR CONFORMITAT AL TEXT REFÓS DEL PLA 
ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL NUCLI HISTÒRIC. 
 
Exposa l’assumpte el senyor Enric Miralles Torres, regidor d’Urbanisme. 

La Comissió Informativa d’Urbanisme va aprovar l’acord següent: 

“VIST el projecte consistent en Text Refós del Pla Especial de Reforma Interior del 
Nucli Històric. 
 
VIST que en data 11 de desembre de 2012, en sessió de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, va acordar l’aprovació de “l’expedient de modificació 
puntual del Pla especial de reforma interior del nucli històric per a la connexió 
del carrer de Baix amb el de Can Rams, de Sant Vicenç de Montalt”, condicionada 
a la incorporació en el PERI d’una memòria descriptiva i justificativa de la necessitat o 
conveniència del pla i de l’ordenació que aquest preveu amb l’abast que estableix 
l’article 118 del Reglament de la Llei d’Urbanisme. Així mateix, caldrà que el document 
incorpori com a normativa i plànols d’ordenació únicament aquells aspectes objecte de 
modificació, en els termes del mateix article 118 del Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

 
VIST que els Serveis Tècnics Municipals d’Urbanisme de Sant Vicenç de Montalt, han 
realitzat les modificacions esmentades en l’acord de la CTUB, es pot informar 
favorablement per a poder seguir amb la seva tramitació. 
 
S’acorda, per unanimitat, informar favorablement l’expedient de referència i recomanar 
al Ple de l’Ajuntament la seva aprovació.” 

 
La Comissió Informativa va emetre dictamen favorable. 
 
Per tant, s’acorda, per unanimitat,  
 
Primer. Donar conformitat al Text Refós del Pla Especial de Reforma Interior 
del Nucli Històric. 
 
Segon. Trametre el present expedient a la Direcció General d’Urbanisme per a 
la seva aprovació definitiva. 
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SETÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA SOBRE LA 
PROPOSTA D’ACORD AL PLE D’ACCEPTACIÓ LA CESSIÓ D’UNA FINCA 
DE ZONA VERDA A ‘LES BILBENYES’ CEDIDA L’ANY 2003. 
 
Exposa l’assumpte el senyor Enric Miralles Torres, regidor d’Urbanisme. 

Es transcriu la proposta d’acord: 
 
“En data 3 de juliol de 2003, amb RE 2279, els propietaris de la parcel·la 
cadastral 8736601DG5083N0001PD, varen fer-ne cessió unilateral a 
l’Ajuntament atesa la seva condició de ‘zona verda’ i, degut a les seves 
reduïdes dimensions i amplada, de ‘parcel·la sobrera’. 
 
Degut a motius que s’ignoren, possiblement per la poca entitat de la finca, no 
es va prosseguir amb el tràmit i no es va portar a terme l’acceptació de la 
cessió. Tot i que, en l’esmentada parcel·la hi ha instal·lat un servei públic. 
 
Amb l’aprovació de la tributació dels solars en la taxa de recollida 
d’escombraries, figura l’esmentada finca a nom dels cedents i, per tant, se’ls ha 
girat el corresponent import. 
 
Procedeix, per tant, regularitzar la titularitat de la finca amb l’acceptació formal 
de la cessió i posterior inscripció a l’inventari de béns municipal, tot tramitant-ne 
la baixa al padró de la taxa d’escombraries. 
 
Per tot el que ha estat esmentat, es proposa al Ple l’acceptació de la cessió de 
data 3 de juliol de 2003, de la propietat de la finca cadastral 
8736601DG5083N0001PD i la seva inscripció a títol de domini públic en 
l’inventari de béns municipals.” 
 
S’acorda, per unanimitat, trametre el present expedient al Ple per a la seva 
aprovació. 
 
 
VUITÈ. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU I ERC 
D’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA I EL DRET A DECIDIR 
DEL POBLE DE CATALUNYA. 
 
Llegeix el text de la proposta el senyor Pere Orts Cubillo, regidor d’Esquerra. 
 
“El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 23 de gener de 2013, 
aprova la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, 
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amb el contingut següent: 
 
“Preàmbul 
 
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la 
voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la 
igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva 
identitat col·lectiva. 
 
L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble català, 
en les seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El parlamentarisme 
català té els seus fonaments en l’Edat Mitjana, amb les assemblees de Pau i Treva i 
de la Cort Comtal. 
 
Al segle XIV es crea la Diputació del General o Generalitat, que va adquirint més 
autonomia fins actuar, durant els segles XVI i XVII, com a govern del Principat de 
Catalunya. La caiguda de Barcelona el 1714, arran de la Guerra de Successió, 
comportà que Felip V abolís amb el Decret de Nova Planta el dret públic català i les 
institucions d’autogovern. 
 
Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres territoris, fet que ha configurat un 
espai comú lingüístic, cultural, social i econòmic, amb vocació de reforçar-lo i 
promoure’l des del reconeixement mutu. 
 
Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els catalans ha 
estat una constant. La creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 suposà un 
primer pas en la recuperació de l’autogovern, que fou abolida per la dictadura de Primo 
de Rivera. Amb la proclamació de la Segona República espanyola es constituí un 
govern català el 1931 amb el nom de Generalitat de Catalunya, que es dotà d’un 
Estatut d’Autonomia. 
 
La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel general Franco, que instaurà un 
règim dictatorial fins al 1975. La dictadura va comptar amb una resistència 
activa del poble i el Govern de Catalunya. Una de les fites de la lluita per la 
llibertat és la creació de l’Assemblea de Catalunya l’any 1971, prèvia a la 
recuperació de la Generalitat, amb caràcter provisional, amb el retorn el 1977 
del seu president a l’exili. En la transició democràtica, i en el context del nou 
sistema autonomista definit per la Constitució espanyola de 1978, el poble de 
Catalunya aprovà mitjançant referèndum l’Estatut d’Autonomia de Catalunya el 
1979, i celebrà les primeres eleccions al Parlament de Catalunya el 1980. 
 
En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les 
forces polítiques i socials catalanes han impulsat mesures de transformació del 
marc polític i jurídic. La més recent, concretada en el procés de reforma de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya iniciat pel Parlament l’any 2005. Les 
dificultats i negatives per part de les institucions de l’Estat Espanyol, entre les 
quals cal destacar la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, comporten 
una negativa radical a l’evolució democràtica de les voluntats col·lectives del 
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poble català dins de l’Estat Espanyol i crea les bases per una involució en 
l’autogovern, que avui s’expressa amb total claredat en els aspectes polítics, 
competencials, financers, socials, culturals i lingüístics. 
 
De diverses formes, el poble de Catalunya ha expressat la voluntat de superar 
l’actual situació de bloqueig en el si de l’Estat Espanyol. Les manifestacions 
massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres 
decidim» i la de l’11de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat 
d’Europa» són expressió del rebuig de la ciutadania envers la manca de 
respecte a les decisions del poble de Catalunya. 
 
Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament 
de Catalunya constatà la necessitat que el poble de Catalunya pogués de-
terminar lliurament i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una 
consulta. Les darreres eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de 
novembre de 2012 han expressat i confirmat aquesta voluntat de forma clara i 
inequívoca. 
 
Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament de Catalunya, reunit en la 
primera sessió de la X legislatura, i en representació de la voluntat de la 
ciutadania de Catalunya expressada democràticament a les darreres eleccions, 
formula la següent:  
 
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya 
 
D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del 
poble de Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer 
efectiu l’exercici del dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de 
Catalunya puguin decidir el seu futur polític col·lectiu, d’acord amb els principis 
següents:  
 
– Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, 
caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà. 
 
– Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà 
escrupolosament democràtic, garantint especialment la pluralitat d’opcions i el respec-
te a totes elles, a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb 
l’objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l’expressió majoritària de la voluntat 
popular, que en serà el garant fonamental del dret a decidir. 
 
– Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la 
població i la societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per a 
l’exercici del dret a decidir i es promogui la seva participació en el procés. 
 
– Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions europees i 
el conjunt de la comunitat internacional. 
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– Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat 
expressada en múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com 
un sol poble. 
 
– Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió 
Europea, particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el 
compromís amb l’estat del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles d’Europa i 
l’aposta pel progrés econòmic, social i cultural. 
 
– Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment 
democràtic i l’exercici del dret a decidir. 
 
– Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que representa 
el poble de Catalunya té un paper principal en aquest procés i per tant s’hauran 
d’acordar i concretar els mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin 
aquest principi. 
 
– Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer 
partícips actius en tot aquest procés el món local, i el màxim de forces polítiques, 
agents econòmics i socials, i entitats culturals i cíviques del nostre país, i concretar els 
mecanismes que garanteixin aquest principi. 
 
El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser actius i 
protagonistes d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir del poble de 
Catalunya.” 
 
Per tot això, els grups municipals de CiU i ERC proposen al Ple municipal 
l'adopció dels acords següents, amb el vot a favor de CiU, ERC i 9SV, 
l’abstenció del PSC i el vot en contra del PP: 
 
Primer.- Donar ple suport a la Declaració de sobirania i el dret a decidir del 
poble de Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya el 23 de gener de 
2013. 
 
Segon.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol.” 
 
La senyora Glòria Aymerich Gázquez, regidora del PP, llegeix el text que es 
transcriu  a continuació. 
 

“La democràcia no existeix sense legalitat, i la legitimitat democràtica no 
existeix sense legalitat que doni empara en aquesta democràcia. Això és 
la democràcia i això es el que nosaltres defenem. 

Aquesta declaració solidaria que vostès presenten  cap a l’adhesió de 
sobirania i dret a decidir,   és el pitjor missatge que podem transmetre als 
nostres socis europeus per seguir mantenint la seva confiança, l’estabilitat 
com a país i la credibilitat d’unió  i  cohesió amb la resta dels països veïns. 
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És un missatge contra l’Estat de Dret, fonament de la democràcia i de la 
convivència, que va contra la Constitució espanyola. No oblidin, que “la 
sobirania nacional resideix en el poble espanyol, del qual emanen els 
poders de l’Estat”. 

Es cert  que en aquests moments, Catalunya té el millor i el major 
autogovern de la seva història. Tenim competències que s’han d’exercir 
de manera exemplar i no podem permetre que el Govern actuï fora de les 
seves competències, intentant modificar la Constitució per la porta del 
darrere.  

El dret a decidir, s’ha d’emparar en les lleis. Si volen canviar la Constitució 
que vam votar entre tots, s’han de pronunciar tots els espanyols. Perquè 
igual que els catalans, els espanyols també son sobirans i tenen 
l’obligació de decidir sobre aquest tema que representa els seus drets i 
deures. 

 Tampoc cal buscar al Dret Internacional, un marc jurídic que legitimi el 
dret de secessió, perquè no trobaran cap interès més enllà dels Pirineus. 
La construcció europea es basa en la lògica d’aconseguir una unió cada 
vegada més estreta entre els estats europeus, i no a crear noves fronteres 
o ha segar territoris d’un país.  

La declaració de sobirania és un parany per embolicar a la societat 
catalana, en una declaració fora de la llei, que persegueix l’objectiu de 
trencar amb la resta d’Espanya i que genera divisió entre els catalans, 
repercutint  negativament, en l’economia catalana. A més a més, d’utilitzar 
com instrument i indegudament el Parlament, per fer creure els catalans el 
que no és i proclamar unilateralment la independència. 

Quan els catalans hem apostat per sumar i liderar hem estat una 
comunitat forta i sòlida, dins d’Espanya. Si algun s’empeny  en trencar i 
dividir, serem una comunitat petita, feble i sense influencia, perquè encara 
que algú no ho cregui, Espanya fa gran a Catalunya.  

Aquesta aventura no té només riscos per a la imatge de Catalunya a 
Europa, sinó riscos per les conseqüències que pot suposar aquest 
desgavell, afectant les empreses catalanes, als llocs de treball, les 
famílies i tot, en detriment de la nostra economia. 

 
Som coneixedors de que hi han coses que s’han de millorar i per això 
creiem possible avançar per aconseguir un millor finançament per a la 
Generalitat, articulant un sistema que alhora faci possible la indispensable 
solidaritat i respecti els principis d'ordinalitat i corresponsabilitat fiscal.  
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Senyors!, és possible afrontar els problemes, sense trencadisses ni 
divisions. Cal evitar la inestabilitat i treballar plegats per aconseguir un 
millor sistema de finançament. 

 
 

Creiem que és possible treballar pel bé comú amb una visió reformista, 
canviant el que calgui canviar per el bé de tots, amb l’ajuda i compromís 
de tots el partits polítics i amb la voluntat de dialogar i voler-ho fer.  
 
Nosaltres, optem per atendre les necessitats dels catalans, treballar per la 
concòrdia i reformar les nostres institucions perquè millorin en el seu 
paper al servei de la societat i buscant vies de solució als seus problemes, 
sense agreujar més la seva situació. 

 
Dit això i pel que fa a nosaltres, creiem que els nostres esforços hem de 
centrar-los  al treball i política municipal i deixar-nos de proposar i 
reproduir debats tractats al parlament.” 
 

El senyor Orts vol aclarir que en aquests moments ens trobem en una situació 
de litigi, i per tant, es va recórrer a instàncies superiors, si no ens trobem que 
qui jutja a més és part, es refereix a les Nacions Unides, el Tribunal de la Haya. 
Aquests organismes han reconegut el dret dels pobles a decidir i el Govern 
Espanyol no ho vol veure, forma part del Dret Natural. 
 
Finalment, s’acorda, per majoria absoluta, amb el vot a favor de CIU (6), 9SV 
(4) i Esquerra (1), i l’abstenció del PSC (1) i el vot en contra del PP (1), aprovar 
la proposta anteriorment transcrita. 
 
 
NOVÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA SOBRE LA 
SOL·LICITUD AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA DE LA INSTAURACIÓ DEL BATXILLERAT 
A L’INSTITUT DE SANT VICENÇ DE MONTALT. 
 
La senyora Maria Lluïsa Grimal Colomé, regidora d’Ensenyament, exposa 
l’assumpte. 

La Comissió Informativa va emetre el dictamen següent: 

“El Consell Escolar de l’Institut de Sant Vicenç de Montalt en la sessió de data 
25 de gener de 2013 aprovà per unanimitat sol·licitar la implantació del 
batxillerat per al curs 2013-2014. 

Actualment hi ha 68 alumnes a 4t d’ESO a l’Institut de Sant Vicenç de Montalt, 
dels quals, més de 40 han manifestat la voluntat de continuar els seus estudis 
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en el centre. Fins fa pocs anys, els alumnes de Sant Vicenç de Montalt es 
desplaçaven fora del municipi per cursar la secundària. Certament eren pocs, 
però la consolidació de tres línies d’ençà del curs 2009-2010 ha canviat les 
necessitats educatives de la població. 

L’Institut de Sant Vicenç encara no disposa d’un edifici i manté la seva activitat 
en mòduls prefabricats. Aquesta situació precària, però, no és obstacle per 
completar els estudis d’ensenyaments post obligatoris. 

L’Associació de Famílies d’Alumnes i la Direcció del centre han recollit el 
malestar de les famílies, que veuen com la possibilitat d’haver de cercar altres 
centres pot ser una realitat, ja que des del Departament d’Ensenyament encara 
no s’ha pres la decisió pel que fa a la continuïtat d’aquests estudis per al proper 
curs 2013-2014 i consideren prioritària en aquest moment la implantació del 
batxillerat. 

Els alumnes de Sant Vicenç de Montalt, com també els de Caldes d’Estrac, 
tenen dret a continuar els seus estudis de batxillerat en el mateix centre on han 
cursat l’ESO, com ho fa la immensa majoria de l’alumnat a Catalunya, per la 
qual cosa insta aquesta Corporació perquè adopti un acord Plenari amb el 
consens de totes les forces polítiques que el conformen. 

Per tot l’esmentat es proposa al Ple de la Corporació que adopti els acords 
següents: 

Primer. Sol·licitar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya la instauració del batxillerat a l’Institut de Sant Vicenç de Montalt, 
amb la dotació de les infraestructures i equipament necessàries, per tal de 
garantir l’ensenyament d’òptima qualitat que es mereixen els estudiants de 
Sant Vicenç de Montalt. 

Segon. Trametre la present sol·licitud als Serveis Territorials Maresme-Vallès 
Oriental del Departament d’Ensenyament així com a la Direcció General de 
Centres Públics del Departament d’Ensenyament. 

Tercer. Instar al Parlament de Catalunya per dotar aquesta partida dins dels 
seus pressupostos 2013. 

No obstant, el Ple de la Corporació, decidirà el que estimi més adient.” 

La senyora Maria Villalta Morro, regidora de 9SV, pregunta com es preveu la 
implantació d’aquest batxillerat, si hi ha algun tipus de comissió mixta per poder 
informar, debatre o negociar com es podria portar a terme. 
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El senyor Alcalde respon que el primer de tot és que ens concedeixin el 
batxillerat. S’ha parlat amb el Director General que ho ha traslladat al 
Departament d’Ensenyament i el que ens han demanat és el nombre de 
famílies interessades. Ens diran alguna cosa abans de l’obertura dels 
processos de matriculació dels centres. 

Finalment, s’aprova, per unanimitat, aprovar la proposta anteriorment 
transcrita en tots els seus extrems. 

 
  

PUNTS INCORPORATS FORA DE L’ORDRE DEL DIA 

Es procedeix a votar la urgència de la inclusió del següent punt fora de l’Ordre 
del Dia i s’acorda incloure’l per unanimitat. 

RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL 
PRESSUPOST GENERAL PER AL 2013 I LA PLANTILLA DE PERSONAL A 
DATA 1 DE GENER DE 2013. 

El senyor Jaume Arcos Vinyals va presentar per Registre d’Entrada amb 
número 251 de data 14 de gener de 2013 un escrit en el qual presenta unes 
esmenes al pressupost de 2013. 

El senyor Lluís Bisbal Pujol, regidor de Gestió Econòmica, dóna resposta a 
l’escrit presentat amb els següents arguments. 

La primera esmena fa esment a la diferència entre 2013 i 2012 de 26.000 euros 
menys principalment per la reducció de personal de l’Escola Bressol i l’Escola 
de Música. Aquesta quantitat es proposa que reverteixin a Educació a les 
partides d’inversió, com mobiliari i projectes i adquisició d’instruments musicals. 

El senyor Bisbal manifesta que l’Equip de Govern ja ha previst una quantitat en 
aquestes partides i creu que són suficients per 29.000 euros. No veu la 
necessitat d’incrementar-les. En el seu cas, si fos així, es podria fer una 
modificació de crèdit. 

En segon lloc, es proposa mantenir les subvencions a les entitats culturals per 
a les quals està prevista una reducció del 5% i que es tregui de la partida de 
protocol. 

El senyor Bisbal explica que, tal i com va dir al Ple d’aprovació del Pressupost, 
amb la crisi econòmica s’ha de repercutir una part a les entitats. Si la situació 
millorés en un futur, es restauraria. El cost de la partida de protocol ha baixat, el 
2006 es van gastar 27.000 euros i el 2007 van ser 31.000 euros, en canvi el 
2008 van ser 20.000 i el 2009 gairebé uns 10.000, el 2010 van ser 13.000, el 
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2011 van ser 11.000 i el 2012 finalment 13.000 euros. Aquesta quantitat es 
manté de cara el 2013 en previsió d’un possible agermanament, que s’hauria 
d’imputar a aquesta partida. 

 

El senyor Jaume Arcos creu que aquesta quantitat, que és d’uns 3.000 euros, 
és un gest de cara a les entitats, sobre un pressupost de 7 milions d’euros, és 
una quantitat insignificant. 

El senyor Alcalde replica que no només s’han de mirar les subvencions, sinó 
tots els serveis que dóna l’Ajuntament indirectament quant a personal propi i 
despeses indirectes que sufraga i que algunes surten des de protocol. No hi ha 
cap entitat que s’hagi queixat.  

Es procedeix a la discussió sobre si les al·legacions s’han de votar una a una o 
es poden votar de forma conjunta, a la qual cosa el senyor Secretari respon 
que el resultat és el mateix, però es tracta d’una decisió política, en tot cas, 
s’haurà de reflectir a l’acta si es desestimen totes o algunes i/o si s’accepten 
totes o alguna. 

El senyor Lluís Bisbal continua la seva exposició en relació a l’esmena que 
proposa un augment d’un 20% de les actuacions d’estalvi energètic, 4.000 
euros. Ha parlat amb responsable de la gestió de l’estalvi energètic i li ha 
manifestat que és suficient. En tot cas, si hi hagués alguna actuació 
extraordinària, com va passar l’any passat, es faria una modificació de crèdit. 

En quart lloc, es proposa mantenir la dotació de 10.000 euros de la partida de 
foment de la participació ciutadana. El senyor Bisbal explica, com ja es va fer 
en el Ple del Pressupost, la diferència que hi ha respecte el 2012 és perquè 
aquest any no se celebra la Mostra d’Entitats, que es fa cada dos anys, i  que 
igualment es faran  les cinc actuacions programades. 

El senyor Jaume Arcos replica que aquest any hi ha una Agenda de 
Participació que no s’ha fet mai i que tindrà un cost, per això, juntament amb 
les 5 actuacions, s’hauria de mantenir l’import de 2012. 

El senyor Lluís Bisbal li rebat manifestant que creu que és un import suficient el 
que s’ha pressupostat. 

En cinquè lloc, l’escrit proposa mantenir amb 5.000 euros, igual que el 2012, la 
partida de solidaritat i cooperació, tenint en compte que s’ha de fer el projecte 
d’agermanament. 

El senyor Bisbal explica que el cost d’aquesta despesa ha d’anar a protocol, 
per la qual cosa no veu necessari incrementar la partida. Igualment, l’any 2012 
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hi ha una despesa de 3.135 euros, inferior al que preveu el pressupost de 
2013. 

El senyor Jaume Arcos Vinyals creu que seria més adient aplicar la despesa de 
l’agermanament a aquesta partida i no a protocol. 

El senyor Bisbal replica que se segueix el consell dels experts comptables.  

El senyor Alcalde comenta que altres agermanaments d’altres pobles han 
costat 6.000 euros i creu que seria millor contemplar la despesa interna. 

El senyor Arcos creu que aquest comentari dóna una falta de valor a l’Agenda 
de Participació. 

El senyor Bisbal prossegueix la seva exposició, fent referència a la sisena 
al·legació. No la troba procedent, ja que és un apunt d’on han de sortir diners 
per a les altres partides, però com ha comentat que no les creu necessàries, no 
procedeix aquesta al·legació. 

Pren la paraula el senyor Pere Orts Cubillo, regidor d’Esquerra, qui no 
comparteix algunes coses, entén que la partida de participació vagi en funció 
de la Mostra, a l’igual que on s’ha d’aplicar la despesa de l’agermanament. 
Però quant als altres apartats, critica que tot l’estalvi que es pogués produir per 
l’estalvi energètic hauria de repercutir en inversions d’estalvi, no entén que 
diguin que ja n’hi ha prou, li costa molt d’entendre. 

El senyor Alcalde interromp per dir que moltes peticions a Xarxa i PUOSC van 
dirigides a l’estalvi energètic, però no són contemplades al pressupost, perquè 
encara no estan concedides. Quan sigui el moment, caldrà fer una modificació 
de crèdit. 

El senyor Bisbal afegeix que en matèria d’estalvi energètic hi ha dues línies 
d’actuació, la despesa ordinària i la d’inversió. 

Referent a Educació, al senyor Pere Orts també li costa d’entendre que es 
redueixi, s’hauria de mantenir, no pas al pagament de despesa de personal, 
però sí per la resta. Li agradaria que s’apliqués a “cultura científica”, que és un 
dels dèficits greus que es té en Ensenyament. 

Finalment, es porta a terme la votació i s’acorda, per majoria absoluta, amb el 
vot en contra de CiU (6) i PSC (1), l’abstenció del PP (1) i el vot favorable de 
9SV (4) i Esquerra (1): 
 

Primer. Desestimar les al·legacions presentades en la seva totalitat d’acord 
amb els antecedents exposats i aprovar definitivament el Pressupost General 
de l' Ajuntament per al 2013, Bases d'Execució, Plantilla de Personal 
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funcionari, laboral i eventual, de conformitat amb l'article 169 del Text Refós de 
la Llei Reguladora d' Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març i l' article 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d' abril, es 
publica el resum del mateix per capítols i la Plantilla General a data 1 de gener 
de 2013. 
 
Segon. Donar publicitat a l’anterior acord per al seu general coneixement, 
mitjançant la inserció d’un anunci al Butlletí Oficial de la Província. 
 

 
 
DESÈ. PRECS I PREGUNTES. 
 
1.- El senyor Alcalde recorda la pregunta formulada l’anterior ple pel Sr. Antoni 
José i Casas, la qual va quedar per respondre al ple actual i feia referència a la 
possibilitat d’arreglar dos punts de la vorera de la Riera del Gorg i demanava si 
l’Ajuntament ho havia estudiat.  

Respon el Sr. Amadeu Clofent i Rosique, regidor de Mobilitat, informant que les 
dues úniques vies per poder arreglar aquests dos punts són esperar que els 
propietaris demanin que se’ls concedeixi fer alguna obra, la qual cosa implicaria 
l’arranjament de la vorera, o bé procedir a l’expropiació. Ambdues alternatives 
tenen un cost elevat segons els Serveis Tècnics. Anteriorment, ja s’havia 
intentat treballar amb aquest temes: un dels propietaris no acceptava 
l’expropiació però sí que demanava la concessió d’un garatge, cosa que 
resultava encara més cara que l’expropiació. El cas de l’altre propietari, 
l’habitatge està llogat i no es va presentar.  

L’Equip de Govern entén que és una tasca que s’ha de realitzar, ja que l’estat 
del terreny resulta perillós, però donada la situació de crisi que es viu 
actualment, no es considera la possibilitat de fer-ho durant aquest 2013. 

 

2.- El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, en nom de 9SV, proposa l’adhesió de 
l’Ajuntament a la xarxa “Consensus Ciutadans en Xarxa”, de Localret, per tal 
d’afavorir la participació ciutadana, complementant les opcions que actualment 
ja hi ha disponibles a tal efecte. L’adhesió a aquesta xarxa, així com també la 
distribució del material per utilitzar-la, l’assistència i el manteniment són 
totalment gratuïts. Llegeix la següent proposta que formula com a prec: 
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“Del que portem de legislatura fins ara s’ha avançat molt pel que fa a crear l’estructura de la 
participació ciutadana en el nostre municipi; hem aprovat per unanimitat el Reglament de 
participació, s’ha creat el Consell de Vila i s’ha redactat l’agenda de participació.  

 
Amb la finalitat d’ajudar a tirar endavant els diferents processos participatius programats per 
aquest any i que contempla l’agenda de participació; la millora del Parc dels Germans 
Gabrielistes, l’elecció del nom de l’Institut, etc. i que aquests processos siguin exitosos i això 
estimuli la realització de noves experiències presentem aquesta proposta d’acord. 
 
Actualment la majoria de les propostes de participació ciutadana complementen la presa de 
dades més convencional (per exemple mitjançant enquestes en paper) i els mètodes més 
presencials amb la utilització de les noves tecnologies per exemple amb l’eina Consensus.  

Consensus és una plataforma dissenyada per facilitar i impulsar la participació ciutadana a 
través d`internet en el món local. Amb més de 10 anys d’experiència i utilitzada per desenes 
d’ajuntaments catalans Consensus ofereix diferents opcions i formes de participació online com 
a complements d’espais de debat i participació presencials o com espais de participació 
integrament a Internet. Consensus pot contenir qüestionaris, documents i multimèdia, espais de 
debat, blocs, ...  i adaptar-se a les necessitats del municipi i del procés participatiu en concret. 

Actualment, la institució impulsora del projecte Consensus, ciutadans en xarxa és Localret. 
Consorci local format per prop de 800 ajuntaments de Catalunya, que agrupen el 98% de la 
població.  

Es tracta, a més, d’un recurs gratuït per els ens locals i per formar-ne part únicament cal signar 
el conveni d’adhesió i acceptar les condicions generals d’ús. 

Els impulsors del projecte consensus ofereixen: 

 Formació tècnica i metodològica per a l’ús correcte de l’eina. 
 Distribució de materials. 
 Hostatjament, manteniment i millores d’actualització de l’eina. 
 Suport i assistència permanent. 

Per això, des de 9SV presentem per al seu debat, votació i aprovació, si s’escau, l’adopció del 
següent, 
 

ACORD 

1.- L’adhesió al projecte Consensus, ciutadans en xarxa de Localret amb l’objectiu de 
complementar i enriquir els processos i òrgans presencials de participació amb la utilització de 
les noves tecnologies. 

Amb tot, el ple municipal acordarà allò que sigui més adient.”    
  
 

Respon el Sr. Amadeu Clofent i Rosique, regidor de Participació ciutadana, 
informant que el proper dia 26 de febrer es realitzen unes jornades per 
comprovar com funciona aquesta xarxa i com es pot adaptar a la vila. Afirma 



 

 - 28 - 

que tot el que sigui per donar publicitat i millorar la participació del poble es 
tirarà endavant i està convidat a la reunió que es farà. 

 

3.- EL Sr. Jaume Arcos i Vinyals, en nom de 9SV formula un prec per reduir les 
despeses municipals d’assegurances. Creu que es podrien reduir els 45000 
euros i per això, a través de l’Associació catalana de Municipis, que dona 
assessorament gratuït, es podrien analitzar els costos i cobertures de cara a 
optimitzar aquesta despesa. Llegeix la següent proposta que formula com a 
prec: 

“La despesa prevista en els pressupostos 2013 pel que fa a primes d’assegurances municipals 
ascendeix a 45.000 €. En aquests moments de forta crisi econòmica convé fer un anàlisi curós 
de partides com aquestes, amb l’objectiu de rebaixar costos sense que això signifiqui rebaixar 
prestacions. 

 
El que proposem amb aquesta proposta d’acord es que s’analitzi la situació asseguradora de 
l’Ajuntament (recopilant totes les pòlisses que hi ha contractades), fer un anàlisis de costos i 
cobertures de cara a l’optimització dels mateixos, i elaborar un estudi amb les alternatives que 
siguin més beneficioses per a l’Ajuntament. 
 
Renegociar amb les companyies actuals, presentar alternatives d’altres companyies o fins hi tot 
redactar un plec de bases per treure a licitació pública aquesta despesa són possibles 
alternatives que cal tenir en compte i que estem segur aconseguirien rebaixar l’actual cost. 
 
Per tot això, el Grup Municipal 9SV, demana al Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 
l’adopció del següent ACORD: 
 
1.-S’analitzi la situació asseguradora de l’Ajuntament, es faci un anàlisis de costos i cobertures 
de cara a l’optimització dels mateixos i s’elabori un estudi amb les alternatives que siguin més 
beneficioses per a l’Ajuntament. 
 
 
Amb tot, el ple municipal acordarà allò que sigui més adient.” 
 

 

4.- La Sra. Glòria Aymerich i Gàzquez comenta que no és correcte que hi hagi 
penjada la bandera estelada a un edifici l’ajuntament, concretament a la Casa 
de Cultura durant aquestes Festes de la Vila, insta a què l’Equip de Govern 
s’atengui a la Llei de Banderes i s’hi posin les banderes que legalment 
corresponen. 

Respon el Sr. Pere Orts i Cubillo, regidor d’Esquerra, fent constar que 
l’aplicació de la Llei de Banderes en aquest municipi es contempla 
escrupolosament, no es pot anar mes enllà del que marca la Llei. 
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5.- El Sr. Jordi Castaños demana en quin estat es troba la venda de la finca de 
Can Delàs.  

Respon el Sr. Francesc Ortiz i Amat, Secretari de la Corporació,  que s’ha 
procedit a denunciar el Contracte d’arres subscrit entre ambdues parts per 
incompliment del mateix,  i que passat un temps prudencial s’haurà de recórrer 
per la via civil per a reclamar la part que resta pendent.   

6.- El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, en nom de 9SV, observa que els nous rètols 
que s’han posat al municipi s’haurien de modificar, fent-hi constar Escola Sant 
Jordi i Escola Sot del Camp enlloc de CEIP Sant Jordi i CEIP Sot del Camp, 
Institut de Sant Vicenç de Montalt enlloc d’IES Sant Vicenç de Montalt i afegir el 
rètol de l’Escola Municipal de Música l’Oriola que no hi és.  

Respon el Sr. Amadeu Clofent i Rossique, regidor de mobilitat, disculpant-se 
per no haver-s’hi fixat i assegurant que ho tindran en compte. 

7.- El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, en nom de 9SV, demana justificació per als 
10.000 euros d’inversió i de canvi inicials que s’atorguen a la licitació del bar de 
la piscina, i per quin motiu es formula un contracte de 2 anys prorrogable en 3 
mesos. 

Respon el Sr. Francesc Ortiz i Amat, Secretari de la Corporació, argumentant 
que l’anterior concessionari tenia un deute pendent amb l’ajuntament força 
important i va manifestar la seva intenció de deixar el bar abans del període 
previst al contracte. Degut a l’esmentat deute, va fer un inventari del material 
que tenia a l’interior del bar i que li corresponia, així com també de les 
despeses que havia fet en reformes. Es va signar un conveni que a 
l’ajuntament li suposava un esforç, ja que deixava de cobrar un cànon i s’havia 
de fer càrrec del material que l’anterior concessionari havia deixat. Per aquest 
motiu, el nou concessionari se li demana aquesta quantitat de 10.000 euros, ja 
que accedeix al bar amb tot posat. Quant als dos anys i 3 mesos de contracte 
que es formulen per al nou concessionari, és degut a la competència que hi ha 
amb el bar del camp de futbol, que es troba molt a prop del bar de la piscina i 
que, en aquest període de temps, finalitza també el conveni que l’ajuntament té 
amb el futbol. 

EL Sr. Jaume Arcos i Vinyals respon que el passat 26 de gener es va publicar 
un article al web municipal  informant de la licitació del bar de la piscina, on 
s’informava a més del deute que l’anterior concessionari havia contret amb 
l’ajuntament, a més a més al web municipal també s’hi havia publicat el conveni 
amb les dades personal de l’esmentat concessionari, per la qual cosa 9SV va 
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presentar una instància demanant que es retirés l’article en qüestió, 
argumentant que era un descrèdit i un menyspreu cap al concessionari. 

El senyor Alcalde respon que la notícia no lesiona els interessos de la persona i 
que reflexa la realitat actual. D’altra banda, fa constar que des de bon principi, 
l’anterior concessionari havia incomplert els acords expressats en el conveni 
signat amb l’ajuntament i que, com s’ha comentat, l’acord a què finalment s’ha 
arribat amb ell, ha costat unes despeses i un esforç a l’ajuntament. Quant a la 
publicació de les dades de l’anterior concessionari, el Sr. Secretari de la 
Corporació va demanar que es retiressin immediatament. 

8.- El Sr. Jordi Castaños, regidor de 9SV recorda que en el Ple d’octubre es va 
aprovar la cessió de la Pastilla de Telefònica, acordant que una part del 
tancament de la finca l’havia de realitzar el propietari i fa constar que encara no 
s’ha fet.  

Respon el Sr. Robert Subiron i Olmos, regidor de Serveis Municipals, afirmant 
que parlarà amb els Serveis Tècnics perquè es duguin a terme les tasques 
acordades. 

 

9.-El Sr. Jordi Castaños Plana, regidor de 9SV, demana informació sobre l’estat 
del plet que es manté referent al projecte d’obres del pas de la xata.  

Respon el Sr. Francesc Ortiz i Amat, Secretari de la Corporació, amb el permís 
del Sr. Alcalde. El projecte està en execució de sentència. Anteriorment, es va 
anul·lar ja que faltaven alguns documents, entre ells uns plànols. Actualment el 
pèrit està elaborant uns informes que trametrà a l’Ajuntament i posteriorment, el 
jutge resoldrà d’acord amb la documentació que aportin l’ajuntament i la part 
actora. 

10.- El Sr. Antoni José i Casas, regidor de 9SV, demana quines gestions s’han 
fet per sol·licitar a Autopistes una subvenció per aconseguir una gratuïtat per 
als vilatans, tal com es va votar en una moció aprovada en un Ple anterior.  

Respon el senyor Alcalde per informar que s’està gestionant des del Consell 
Comarcal, on s’ha creat una comissió de Mobilitat, formada pel Director de 
Carreteres i tots els portaveus polítics del Maresme, la qual sol·licitava les 
rondes que estaven promeses amb una dotació de 400 milions d’euros, la 
gratuïtat dels autopistes, etc. L’esmentada comissió no s’ha tornat a reunir més 
i la situació ha empitjorat, ja que alguns ajuntaments que anteriorment tenien la 
gratuïtat sol·licitada, actualment han de pagar a l’autopista. El principal 
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inconvenient que hi ha és que, en sortir a licitació pública la concessió, la 
Generalitat demana a Abertis un tram més de carreteres. Per tant, en concedir-
se a un privat, aquest aplica les mesures que considera convenients. D’altra 
banda, les bonificacions que alguns ajuntaments tenien procedien de la 
Generalitat. Per tant, en el moment que la Generalitat no pot sufragar les 
esmentades bonificacions, els vilatans han de tornar a pagar l’import 
corresponent a les autopistes. 

11. El Sr. Jaume Arcos Vinyals, regidor de 9SV, observa que després del boom 
inicial del mercat municipal dels dijous i dissabtes, l’afluència de clients ha anat 
decreixent, per la qual cosa pregunta si des de la regidoria de Comerç es té 
previst iniciar alguna campanya per incentivar-hi les compres.  

Respon la Sra. Gemma Duran i Franch, regidora de Promoció Econòmica i 
Comerç, afirmant que es tenia previst dins del pla anual dur a terme una 
campanya de promoció del mercat municipal i que ja s’hi està treballant, 
malgrat que encara no pot concretar quines són les actuacions que es faran. 

 

 

No havent més assumptes a tractar, l’alcalde dóna per acabada la sessió i 
l’aixeca, de la qual estenc, com a Secretari, aquesta acta. 

El Secretari                 Vist i plau, 

    L’alcalde president 


