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ACTA DE LA SESSIÓ PLE2013/3 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1A. CONVOCATÒRIA EL 26 DE 
SETEMBRE DE 2013   
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2013/3 
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 26 de setembre de 2013 
Horari: de 20:00 a 22:16 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) 
- Sr   MARIA LLUÏSA GRIMAL I COLOMÉ  (CIU) 
- Sr   ENRIC MIRALLES TORRES  (CIU) 
- Sr   ROBERT SUBIRON I OLMOS  (CIU) 
- Sr   GEMMA DURAN FRANCH  (CIU) 
- Sr   LLUÍS BISBAL I PUJOL  (PSC) 
- Sr   JAUME ARCOS VINYALS  (9SV) 
- Sr   ANTONI JOSE I CASAS  (9SV) 
- Sr   JORDI CASTAÑOS I PLANA  (9SV) 
- Sr   MARIA VILLALTA I MORRO  (9SV) 
- Sr   PERE ORTS I CUBILLO  (ESQUERRA+ENTESA+AM) 
- Sr   GLORIA AYMERICH GAZQUEZ  (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 25 DE JULIOL DE 2013. 
 
SEGON. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
 



 

TERCER.  DICTAMEN DE MODIFICACIÓ DE LA SUPERFÍCIE CEDIDA A 
FAVOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DEL TERRENY PER A LA 
CONSTRUCCIÓ DE L’INSTITUT, EFECTUADA PEL PLE DE LA 
CORPORACIÓ DE DATA 26 DE JULIOL DE 2007. 
 
QUART. DICTAMEN D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSELL 
COMARCAL PER A LA COMPRA AGREGADA DE GASOIL. 
 
CINQUÈ. DICTAMEN D’APROVACIO DE LA PRÒRROGA DEL TERMINI 
DEL CONTRACTE DE GESTIÓ I RECOLLIDA DELS RESIDUS MUNICIPALS. 
 
SISÈ. DICTAMEN D’APROVACIÓ DEL CONVENI D’ADHESIÓ ECOEMBES 
2013-2018. 
 
SETÈ. DICTAMEN DE RATIFICACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE LA VIVENDA SITUADA AL CARRER 
TRAMUNTANA, 27. 
 
VUITÈ. DICTAMEN D’APROVACIÓ DE L’ADAPTACIÓ DEL TEXT REFÓS 
DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE LA GLORIETA CIRCULAR I PAS 
DE VIANANTS A LA CARRETERA N-II PK 653+056 EN COMPLIMENT DE 
LA PEÇA SEPARADA D’EXECUCIÓ FORÇOSA DE SENTÈNCIA – 
INCIDENT NÚM. 9-2011 DEL RECURS ORDINARI 414-2008. 
 
NOVÈ. DICTAMEN D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE 2012. 
 
DESÈ. DICTAMEN D’APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER AL 2014. 
 
ONZÈ. DICTAMEN D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ 
PRESENTADA CONJUNTAMENT PER CIU, 9SV, PSC I ESQUERRA 
ANOMENADA “MOCIÓ EN DEFENSA DE L’ESPORT AMATEUR CATALÀ I 
SANTVICENTÍ”. 
 
DOTZÈ. PRECS I PREGUNTES. 
 
 
PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE DATA 25 DE JULIOL DE 2013. 
 
El senyor Alcalde pregunta als assistents si tenen alguna objecció a l’acta de la 
sessió ordinària de 25 de juliol de 2013. 
 
Els assistents acorden, per unanimitat , l’aprovació de l’acta de la sessió 
ordinària de data 25 de juliol de 2013. 
 
 



 

SEGON. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
 
El senyor secretari  manifesta que es donarà compte de les publicacions de 
més interès, aparegudes en el Diari Oficial de la Generalitat, Butlletí Oficial de 
la Província i el Boletín Oficial del Estado, a la propera  sessió.  
 
 
TERCER.  DICTAMEN DE MODIFICACIÓ DE LA SUPERFÍCIE CEDIDA A 
FAVOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DEL TERRENY PER A LA 
CONSTRUCCIÓ DE L’INSTITUT, EFECTUADA PEL PLE DE LA 
CORPORACIÓ DE DATA 26 DE JULIOL DE 2007. 
 
Exposa l’assumpte el senyor Enric Miralles Torres, regidor d’Urbanisme. 

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha requerit que 
es reajustin els límits del projecte de construcció de l’Institut de Sant Vicenç, 
perquè s’envaïa un espai especial de protecció pluvial, com també una part 
triangular de la finca de l’Escola Sot del Camp. 

L’Ajuntament de Sant Vicenç, en sessió plenària de 26 de juliol de 2007, va 
oferir 7.503,16m2 per a la construcció d’un institut, que incloïa les superfícies 
esmentades. 

El resultat d’aquest reajustament ha estat una finca de 6.579,86m2. 

El senyor Jaume Arcos Vinyals, portaveu del Grup de 9SV, manifesta que 
votarà a favor, però demana on es perden aquests 1.000 m2. 

El senyor Miralles li respon que es tracta d’una part de riera i un triangle que 
afecta el gimnàs, que passarà de 300 a 180 metres, que és el que es fa a tots 
els instituts. 

El senyor Arcos entén que està tot dintre de les mides i legalitat correctes. 

Per tant, s’aprova, per unanimitat, l’adopció dels acords següents: 

Primer. Modificar la superfície cedida de 7.503,16m2 a favor de la Generalitat 
de Catalunya del terreny per a la construcció de l’Institut, efectuada pel Ple de 
la Corporació de data 26 de juliol de 2007, que passa a tenir 6.579,86m2 i 
límits, tot ratificant la resta de continguts del plenari de 26 de juliol de 2007. 

Segon. Notificar el present acord a la Generalitat de Catalunya. 

 
 



 

QUART. DICTAMEN D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSELL 
COMARCAL PER A LA COMPRA AGREGADA DE GASOIL. 
 
Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE GESTIO ENERGETICA 
Expedient:  2013/313 89 GENSVM  
Contingut: CONVENI CCOMARCAL COMPRA AGREGADA DE GASOIL 
 
Exposa l’assumpte el senyor Amadeu Clofent Rosique, portaveu de CiU, i 
resumeix el contingut del conveni tramès per part del Consell Comarcal del 
Maresme per a la compra agregada de gasoil. Es transcriu tot seguit: 
 

 “CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L MARESME 

I L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT PER LA COMPRA 

AGREGADA DE GASOIL 

A Mataró, ___ de ___________________ de 2013 

 

REUNITS  

 
Per una part el Sr. Miquel Àngel Martínez Camarasa, President del Consell Comarcal 

del Maresme. 

 

Per altra part el Sr. Amadeu Clofent i Rosique, Primer Tinent d’ Alcalde de 

l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt (a partir d’ara l’Ajuntament). 

 

INTERVENEN 

 
El Sr. Miguel Angel Martínez Camarasa, que actua com a president i en representació 

del Consell Comarcal del Maresme. 

 

El Sr. Amadeu Clofent i Rosique, que actua com a alcalde-president en representació 

de l’Ajuntament. 

 

EXPOSEN 

 



 

1r. Que des del Consell Comarcal del Maresme ve realitzant una tasca d’agregació de 

la demanda de determinats subministraments i serveis dels municipis del territori del 

Maresme amb un interès comú d’estalvi econòmic i procedimental. 

 

2n. Que un dels subministres de comú utilització per tots els municipis és el de gasoil. 

 

3r. Que els articles 203, 204 i 205 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre, per el que s’aprova el text refós la Llei de contractes del sector públic 

(TRLCSP), reconeixen la possibilitat d’acords entres les corporacions locals, per a dur 

a terme sistemes d’adquisició centralitzada.  

 

4t. Que la comarca pot exercir les competències que li deleguin o li encarreguin de 

gestionar els municipis, d'acord amb l’article 25.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 

novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'organització comarcal de 

Catalunya. 

 

5è. Que l’article 26 de la mateixa Llei assenyala que els consells comarcals han de 

vetllar perquè, en els municipis del seu àmbit territorial, es duguin a terme amb nivells 

de qualitat homogenis els serveis, les activitats i les prestacions que, d'acord amb els 

articles 66 i 67 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós 

de la Llei municipal i de regim local de Catalunya, són de competència local. 

 

6è. Que, en el mateix sentit, els articles 167 i 175 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 

pel que s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals indiquen que 

la comarca pot prestar serveis de competència municipal en virtut de delegació o 

conveni. 

 

7è. Que l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 

de les administracions públiques de Catalunya, preveu que la realització d'activitats de 

caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els 

organismes o les entitats públiques pot ésser encarregada a altres òrgans, organismes 

o entitats públiques de la mateixa administració o d'una altra de diferent, per raons 

d'eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme. Així 

mateix l’art. 5 preveu que si l'òrgan, organisme o entitat pública que rep l'encàrrec no 



 

pertany a la mateixa administració que el fa, l'encàrrec s'ha de formalitzar mitjançant 

un conveni. 

 

8è. Que en virtut d'aquest marc legal, l'Ajuntament està interessat en participar en el 

benefici que comporta una compra agregada de gasoil gestionada pel Consell 

Comarcal del Maresme. 

 

9è. Que en virtut de tot això, el Ple de l'Ajuntament ha aprovat en data 

___??___________ l’encàrrec de la gestió de la contractació agregada de gasoil al 

Consell Comarcal del Maresme. 

  

I amb l’objecte d'estructurar i coordinar les actuacions, les parts 

 

ACORDEN 

 

1ª ACTUACIONS OBJECTE DEL CONVENI 

L' Ajuntament encarrega la gestió de la contractació agregada de gasoil 

(subministrament i, si s’escau, inversions) al Consell Comarcal del Maresme, 

mitjançant la contractació centralitzada en el Consell Comarcal, i junt amb tots aquells 

municipis del territori del Maresme que també s’adhereixin a la mateixa, a fi d’obtenir 

un estalvi econòmic i procedimental així com una major eficiència energètica. 

Més concretament, l’Ajuntament encarrega al Consell Comarcal del Maresme la gestió 

de la contractació agregada dels subministraments següents, així com de les 

inversions escaients previstes a la clàusula quarta: 

 

TIPUS DE GASOIL MARCAR 

(X) 

CONSUM ANUAL 

ESTIMAT (en litres) 

Automoció X 50.000 

Calefacció NO  

NOTA: Marcar amb una X la/les opció/ons escollida/es. 
 

 

2ª ÀMBIT SUBJECTIU 



 

El present Conveni entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament es farà extensible als 

organismes autònoms d’aquest entenent-se que qualsevol menció que es faci en el 

present Conveni de l’Entitat local, es farà extensible als seus organismes autònoms i 

altres formes de gestió directa sens perjudici d’allò disposat en l’article 4.1.g del 

(TRLCSP).  

 

En cas que l’Ajuntament vulgui incloure organismes autònoms o empreses públiques 

dependents, ha de fer constar la seva denominació i CIF en el quadre següent (en cas 

contrari deixar el quadre en blanc): 

 

DENOMINACIÓ DE L’ENS  CIF 

  

  

  

 

  

3ª PROCEDIMENT 

 

— L’Ajuntament es compromet a l’aprovació i disposició de la despesa anual 

necessària per realitzar la contractació del gasoil. 

— Amb aquest compromís, el Consell Comarcal elaborarà l’expedient de 

contractació per a la compra agregada de gasoil de l’Ajuntament. Aquesta 

contractació la realitzarà de forma agregada  amb la resta de municipis que 

li hagin encarregat aquesta gestió i triant la modalitat contractual al seu 

criteri més favorable. 

— El Consell Comarcal de Maresme adjudicarà el contracte a l’empresa o 

empreses proveïdores seleccionades i el signarà.  

— La facturació derivada d’aquesta compra agregada es durà a terme de 

forma segregada i adreçada als diferents municipis i organismes, com a 

titulars i responsables del pagament. 

— El Consell Comarcal del Maresme vetllarà pel compliment dels termes 

contractuals i actuarà com a interlocutor entre l’empresa o empreses 

proveïdores i els ajuntaments per a tots els temes que siguin rellevants en 

la gestió del servei. 



 

— L’Ajuntament designarà un gestor energètic que actuarà com interlocutor 

amb el Consell Comarcal i comunicarà a l’empresa o empreses 

proveïdores les seves necessitats, requeriments i consultes.  

 

4ª NECESSITATS D’INVERSIÓ (només per al gasoil d’automoció) 

L’Ajuntament, per conferir viabilitat al subministrament de gasoil destinat a automoció, 

precisa l’adquisició de les inversions següents: 

 

CAPACITAT DE 

DIPÒSIT 

MARCAR 

(X) 

2.000 litres  

3.000 litres  

5.000 litres  

NOTES:  
1) Marcar amb una X la opció triada. Deixar-ho en blanc si l’Ajuntament ja disposa de 
dipòsit habilitat i legalitzat. 
2) La inversió inclou necessàriament l’adquisició d’un equip controlador de repostatge 
sigui quin sigui el dipòsit seleccionat, fins i tot si l’Ajuntament ja disposa de dipòsit 
habilitat i legalitzat. 
3) Si no s’ha adherit al lot de gasoil per automoció, no s’ha de seleccionar cap opció. 
 

5ª APROVACIÓ DE LA DESPESA 

En base a aquest conveni, l’aprovació i disposició de la despesa correspon a 

l’Ajuntament. 

L’Ajuntament trametrà al Consell Comarcal l’acord de l’òrgan de govern competent 

d’aprovació del compromís de despesa per import de 65.000.- € en l’aplicació/s 

pressupostària/es destinada/es a la compra de gasoil del pressupost 2014, així com el 

compromís de consignar crèdit en els exercici successius afectats per la vigència del 

contracte. 

En el cas que l’Ajuntament s’hagi adherit al lot de gasoil d’automoció, també trametrà 

en el mateix acord l’aprovació del compromís de despesa per import màxim de 2.500.- 

€ en l’aplicació pressupostària corresponent del pressupost 2014, per a l’adquisició de 

l’equip controlador de repostatge abans referits. 

 

(*) NOTES: 
- Si s’ha seleccionat el dipòsit de 2.000 litres, la despesa màxima a fer constar és de 
4.500 euros (IVA i equip de control de repostatge inclosos) 



 

- Si s’ha seleccionat el dipòsit de 3.000 litres, la despesa màxima a fer constar és de 
7.000 euros (IVA i equip de control de repostatge inclosos) 
- Si s’ha seleccionat el dipòsit de 5.000 litres, la despesa màxima a fer constar és de 
8.000 euros (IVA i equip de control de repostatge inclosos) 
- Si l’Ajuntament ja disposa de dipòsit habilitat i legalitzat, la despesa màxima a fer 
constar és de 2.500 euros per a l’adquisició de l’equip de control de repostatge (IVA 
inclòs) 
 

6ª RELACIONS AMB EL PROVEÏDOR 

L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els serveis a l’Ajuntament d’acord 

amb el preu i condicions fixades en el contracte. L’Ajuntament pagarà en el termini 

màxim de trenta dies, en compliment de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que 

s'estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, en 

la redacció proposada pel Real Decret llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de 

suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació.  

 

7ª SEGUIMENT I INCIDÈNCIES 

L’incompliment per part de l’Ajuntament del termini establert per als pagaments amb el 

proveïdor patiran una penalització per la demora, a més dels corresponents 

interessos. 

L’Ajuntament comunicarà al Consell Comarcal del Maresme les incidències que es 

derivin del desenvolupament de l’execució del contracte pel seu coneixement i als 

efectes de constància administrativa  per una possible resolució. 

L’Agència Comarcal de l’Energia (ACE) del Consell Comarcal del Maresme farà les 

tasques de seguiment i control dels acords contractuals amb el proveïdor (compliment 

de compromisos, incidències, etc...). 

 

8ª DURACIÓ I RESOLUCIÓ 

La durada del conveni és des de la data de signatura fins el termini de 31 de desembre 

de 2015. S'entendrà prorrogat tàcitament per períodes de 2 anys consecutius si cap de 

les parts no ho denunciés per escrit amb una antelació mínima de 2 mesos abans de 

la finalització de cada exercici. En qualsevol cas, el conveni s’extingirà de forma 

automàtica una vegada finalitzada la vigència màxima, pròrrogues incloses, del 

contracte administratiu corresponent. 



 

En el cas que l’Ajuntament no donés compliment a les obligacions que li corresponen, 

el Consell Comarcal podrà denunciar el conveni formalitzat amb l’Ajuntament, produint 

efectes en el termini que s’acordi. 

 

9ª JURISDICCIÓ COMPETENT  

Les qüestions litigioses que puguin sorgir de l’aplicació o interpretació i compliment  

d’aquest conveni, seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional 

contenciós-administratiu.  

 

I per deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts signen aquest 

document, que s’estén per duplicat i a un sol efecte, a _____ de _____________de 

2013”    

 

El senyor Jordi Castaños Plana, regidor de 9SV, manifesta que votaran a favor, 

però pregunta si a partir d’ara ja no hi haurà cap vehicle que hagi d’anar a la 

benzinera, perquè fins ara hi havia un dipòsit però alguns vehicles municipals 

hi anaven. 

El senyor Amadeu Clofent li  respon que hi ha vehicles que no funcionen amb 

gasoil i, per tant, hauran de seguir anant a la benzinera. El senyor Robert 

Subiron puntualitza que també hi ha certa maquinària de la brigada que 

tampoc funciona amb gasoil. 

 

S’aprova, per unanimitat, adoptar els acords següents: 

Primer. Aprovar el Conveni anteriorment transcrit en tots els seus extrems. Així 
mateix, d’acord amb el conveni, s’aprova el compromís de despesa per import 
de 65.000.- € en l’aplicació/s pressupostària/es destinada/es a la compra de 
gasoil del pressupost 2014, així com el compromís de consignar crèdit en els 
exercici successius afectats per la vigència del contracte. 

Segon.  Autoritzar el primer tinent d’alcalde, senyor Amadeu Clofent Rosique, 
per a la signatura del conveni de referència. 

Tercer. Trametre el present acord al Consell Comarcal del Maresme. 

 
 



 

CINQUÈ. DICTAMEN D’APROVACIO DE LA PRÒRROGA DEL TERMINI 
DEL CONTRACTE DE GESTIÓ I RECOLLIDA DELS RESIDUS MUNICIPALS. 
 
Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: MEDI AMBIENT 
Expedient:  2013/394 11 CMAJO  
Contingut: PRORROGA DEL CONTRACTE DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS 
MUNICIPALS 
 
Exposa l’assumpte el regidor de Serveis Municipals i Medi Ambient, senyor 
Robert Subiron.  

Vista la sol·licitud presentada per l’empresa l’Arca del Maresme, SLL, 
adjudicatària del servei de recollida i gestió de residus municipals,  

La Tècnica de Medi Ambient ha emès al respecte l’informe que tot seguit es 
transcriu: 

“Assumpte: Contracte del servei de recollida de residus 
 
Qui signa, Maribel Canales, Tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt, en relació al contracte de l’empresa ARCA DEL MARESME 
S.L.L pel servei de recollida de residus domèstics i assimilables a domèstics, 
emet el següent: 
 
I N F O R M E 
 
Antecedents 
 
— El desembre de 2006 s’adjudicava mitjançant concurs, a l’empresa 
ARCA DEL MARESME S.L.L, el servei de recollida i transport selectiu dels 
residus domèstics del municipi de Sant Vicenç de Montalt, per a un període de 
set anys.  
 
Conclusions 
1- La vigència del contracte amb l’empresa ARCA DEL MARESME per a la 
recollida i transport dels residus domèstics de Sant Vicenç de Montalt és fins al 
31 de desembre de 2013, amb possibilitat de ser prorrogat, previ acord del Ple 
de l’Ajuntament, per dos anys més, amb un màxim de dues pròrrogues 
acumulades. 
 
2- Des de la Regidoria de Medi Ambient es considera oportú prorrogar dos 
anys més el contracte, atenent al servei actual que presta l’empresa i, atenent 
la necessitat d’implementar la recollida selectiva i de FORM a la totalitat del 
municipi en els pròxims mesos. 



 

 
Així doncs, es proposa : 
Realitzar pròrroga per dos anys més, del servei de recollida i transport dels 
residus de Sant Vicenç de Montalt. 
 
Per tant, s’acorda, per unanimitat, 
 
Primer. Aprovar la pròrroga per dos anys més del servei de recollida i transport 
de residus de Sant Vicenç de Montalt, d’acord amb els antecedents exposats. 
 
Segon. Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
SISÈ. DICTAMEN D’APROVACIÓ DEL CONVENI D’ADHESIÓ ECOEMBES 
2013-2018. 
 
 

Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE MEDI AMBIENT 
Expedient:  2013/428 48 GENSVM  
Contingut: ADHESIÓ CONVENI ECOEMBES 2013-2018 
 
 
Exposa l’assumpte el senyor Robert Subiron Olmos, regidor de Medi Ambient. 
 
ANTECEDENTS 
 
En data 5 de juliol de 2013, l’Agència de Residus de Catalunya va dictar i 
notificar Resolució de renovació de l’autorització de l’entitat Ecoembalajes 
España S.A., com a sistema integrat de gestió d’envasos i residus d’envasos a 
l’àmbit territorial de Catalunya. 
 
Segons l’article 9 de la Llei 11/1997, d’Envasos i Residus d’Envasos, la 
participació dels Ens Locals en el sistema integrat de gestió es duu a terme 
mitjançant la signatura de convenis de col·laboració entre aquests i l’entitat a la 
que se li assigna la gestió del sistema. En aquest sentit, l’Agència de Residus 
de Catalunya ha signat un Conveni Marc en el que s’inclouen les condicions 
generals a aplicar a tots els municipis de Catalunya, que voluntàriament optin 
per adherir-se a l’esmentat Conveni Marc. 
 
La Tècnica de Medi Ambient informa el següent: 
 



 

“Atès la necessitat a acomplir amb les objectius de reciclatge i/o valorització, 
establerts a la Llei 11/1997, d’Envasos i Residus d’Envasos i, per tal de poder 
gaudir dels acords establerts en el nou conveni. 
 
Des de la Regidoria de Medi Ambient, es recomana procedir a la signatura del 
nou Conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i la 
societat Ecoembes, corresponent al període 2013-2018. 
 
La seva signatura i posterior aprovació en Ple, permetrà continuar amb la 
gestió d’aquests residus, i continuar amb la seva corresponent facturació, tal i 
com es venia realitzant fins aquests moments. 
 
S’adjunta la següent documentació, pendent de signatura i aprovació en Ple de 
l’Ajuntament: 
 

— “Conveni Marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de 
Catalunya i la societat Ecoembes, per al període 2013-2018”. 

 
—  “Annexe VIII” per triplicat. 

 
—  Fitxa d’adhesió segons model establert.” 

 
 
El senyor Pere Orts Cubillo, regidor d’Esquerra, pregunta quin tipus d’acció 
s’adopta quan hi ha actuacions incíviques, no és problema del concessionari, 
sinó que hauria de ser l’Ajuntament qui fes alguna campanya. 
 
El senyor Subiron li manifesta que li contestarà en el torn de precs i preguntes, 
ja que hi ha una pregunta sobre aquest assumpte. 
 
Per tant, s’acorda, per unanimitat, trametre al Ple de la Corporació el present 
expedient per a la seva aprovació. 
 
 
 
SETÈ. DICTAMEN DE RATIFICACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE LA VIVENDA SITUADA AL CARRER 
TRAMUNTANA, 27. 
 
Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2013/45 66 PATRI  
Contingut: ARRENDAMENT FINCA CARRER TRAMUNTANA 27 
 



 

Per Decret de l’Alcaldia número 477, de data 4 de juliol de 2013, es va efectuar 
adjudicació de l’arrendament de l’immoble, propietat de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt, i qualificat com a bé patrimonial, ubicat al carrer 
Tramuntana, número 27, d’aquest municipi al senyor Xavier Sánchez López, 
per un preu de l’arrendament mensual de 700,00 euros, per haver estat el 
licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa. 
  
En tractar-se d’un contracte amb durada superior a 4 anys, cal que sigui 
ratificat l’acord pel Ple de la Corporació. 
 
Per tant, s’acorda, per unanimitat, ratificar l’adjudicació de referència. 
 
 
VUITÈ. DICTAMEN D’APROVACIÓ DE L’ADAPTACIÓ DEL TEXT REFÓS 
DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE LA GLORIETA CIRCULAR I PAS 
DE VIANANTS A LA CARRETERA N-II PK 653+056 EN COMPLIMENT DE 
LA PEÇA SEPARADA D’EXECUCIÓ FORÇOSA DE SENTÈNCIA – 
INCIDENT NÚM. 9-2011 DEL RECURS ORDINARI 414-2008. 
 
Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA D'URBANISME 
Expedient:  2013/452 38 CONTE  
Contingut: PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADAPTACIÓ DEL TEXT REFÓS 
DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE LA GLORIETA CIRCULAR I PAS DE 
VIANANTS A LA CARRETERA N-II PK 653+056 EN COMPLIMENT DE LA 
PEÇA SEPARADA D’EXECUCIÓ FORÇOSA DE SENTÈNCIA – INCIDENT 
NÚM. 9-2011 DEL RECURS ORD 
 
El senyor Secretari exposa l’assumpte. 

Els Serveis Tècnics han elaborat l’adaptació del Text Refós del Projecte de 
construcció de la glorieta circular i pas de vianants a la carretera N-II PK 
653+056 en compliment de la peça separada d’execució forçosa de sentència – 
incident núm. 9-2011 del Recurs Ordinari 414-2008. 

Per tant, s’acorda, per unanimitat, 

Primer. Aprovar l’adaptació del Text Refós del Projecte de construcció de la 
glorieta circular i pas de vianants a la carretera N-II PK 653+056 en compliment 
de la peça separada d’execució forçosa de sentència – incident núm. 9-2011 
del Recurs Ordinari 414-2008 a totes les prescripcions tècniques suggerides 
per la pèrit Sra. Herruzo Fonayet, en el seu informe de data d’entrada 5 d’abril 
de 2013 i escrit d’aclariments de 16 de maig de 2013. 



 

Segon. Trametre el present expedient al Jutjat Contenciós Administratiu 
número 13 de Barcelona. 

Tercer. Donar publicitat de l’acord per al seu general coneixement mitjançant 
anunci al Butlletí Oficial de la Província. 

 
 
NOVÈ. DICTAMEN D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE 2012. 
 
Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE GESTIO ECONOMICA 
Expedient:  2013/137 23 COMPTES  
Contingut: APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE 2012 
 
Pren la paraula el senyor Lluís Bisbal i Pujol, regidor de Gestió Econòmica per 
donar explicacions del Compte General de 2012. 

Ha transcorregut el termini d’exposició pública del Compte general 
corresponent a l'exercici de 2012 i no havent estat presentada cap reclamació,  

Ha estat examinat minuciosament per la Comissió, la qual ha emès el 
corresponent informe que consta en l'expedient, del qual en resulta que el 
compte de referència està correctament rendit i justificat,  

El senyor Jordi Castaños Plana, regidor de 9SV, manifesta que el seu grup 
s’abstindrà perquè a totes les obres hi ha desviacions, hi ha coses que 
s’haurien de preveure. 

En tots els projectes hi ha estudis de seguretat i salut per més o menys 300 
euros però en l’obra de remodelació del Pont de l’Autopista ascendeix a 4.000 i 
no ho entén.  

En l’obra de la Plaça del Poble s’hauria d’haver donat més participació per a 
escoltar diferents opinions. 

El senyor Pere Orts Cubillo, regidor d’Esquerra, manifesta que s’abstindrà per 
l’existència d’unes adjudicacions, concretament els sistemes de videovigilància, 
que no les critica pel seu import, però s’han adjudicat a una empresa per la 
seva especificitat tècnica i pel període de vacances, cosa que justifica que no 
es consulti a d’altres empreses i no hi està d’acord, perquè es converteix en un 
contracte d’exclusivitat. 



 

Finalment, s’acorda, per majoria absoluta, amb el vot a favor de CiU, PSC i 
PP i l’abstenció de 9SV i Esquerra, aprovar el Compte general corresponent 
a l’exercici de 2012. 

 

 
DESÈ. DICTAMEN D’APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER AL 2014. 
 
Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2013/385 66 GENSVM  
Contingut: FESTES LOCALS PER AL 2014 
 
Exposa l’assumpte la senyora Maria Lluïsa Grimal Colomé, regidora 
d’Ensenyament. Explica que, com cada any, es proposen com a festes locals 
per al proper any el dia de Sant Vicenç i la Segona Pasqua. 
 
Per tant acorda, per unanimitat,   
 
Primer.  Fixar les dues Festes Locals de Sant Vicenç de Montalt per al 2014 
següents: 
 
Dimecres 22 de gener de 2014, Sant Vicenç 
Dilluns 9 de juny de 2014, Segona Pasqua 
 
Segon.  Donar trasllat del present acord als Serveis Territorials a Barcelona del 
Departament de Treball i Indústria de la Generalitat. 
 
 
 
ONZÈ. DICTAMEN D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ 
PRESENTADA CONJUNTAMENT PER CIU, 9SV, PSC I ESQUERRA 
ANOMENADA “MOCIÓ EN DEFENSA DE L’ESPORT AMATEUR CATALÀ I 
SANTVICENTÍ”. 
 
Identificació de l’expedient  : 
 
Departament/ Sol·licitant: TOTES LES REGIDORIES 
Contingut: MOCIÓ EN DEFENSA DE L'ESPORT AMATEUR CATALÀ I 
SANTVICENTÍ 
 
El senyor Jaume Arcos, portaveu de 9SV, dóna lectura a la proposta conjunta 
que es presenta al Ple, que es transcriu tot seguit: 
 



 

 
“El sistema esportiu té una de les seves bases en el “voluntariat”, sense el qual 
no es podria entendre l’existència de més de 8.200 clubs, 69 federacions i 
600.000 llicències federatives només a Catalunya, que constitueixen la més 
ampla xarxa sectorial existent i articula un tramat d’entitats escampat per tot el 
país que, darrera l’activitat específicament esportiva, aplega i desenvolupa en 
el sentit més ampli, valors humans, 
socials i culturals que constitueixen un patrimoni de valor immesurable. 
 
Al nostre poble, el teixit esportiu és ric, divers i ampli. Existeixen un important 
nombre d’entitats i clubs esportius sense ànim de lucre que apleguen a 
centenars d’esportistes, mainada, entrenadors i ajudants que fan possible que 
es mantingui la tasca esportiva que desenvolupen a nivell amateur. Les 
activitats que generen aquestes entitats tenen un valor cívic indiscutible i que 
no podem deixar perdre com a poble. 
 
La significació del voluntariat en el sector esportiu està legalment reconeguda a 
l’article 4 de la llei 6/1996 de 15 de gener del Voluntariat al identificar les 
activitats esportives com d’interès general. A la vegada, les federacions 
esportives esdevenen la màxima expressió qualitativa d’aquesta xarxa 
esportiva i, com a tals, són legalment entitats d’utilitat pública i d’interès social. 
També els membres associats d’aquesta gran xarxa esportiva, bé a títol 
individual, bé com entitats -en el cas de les federacions comparteixen pel fet 
d’associar-se la voluntat altruista i d’interès general que defineix el moviment 
esportiu. 
 
Darrerament, actuacions de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social 
sobre entitats esportives catalanes han aixecat una gran preocupació, tant per 
la grau repercussió econòmica que amenaça la supervivència de les mateixes 
entitats, com –i sobretot- per la generalització de les mateixes al conjunt del 
sistema esportiu al no tenir en compte una clara divisió entre activitats 
voluntàries i activitats professionals. 
 
 
Cal dir que, malgrat l’aprovació de la Llei 6/1996 de 15 de gener de Voluntariat, 
les previsions legals existents d’exclusions del règim de la seguretat social de 
l’Estatut dels Treballadors i de la Llei General de la Seguretat Social són 
genèriques, quan no indeterminades, i permeten les més variades 
interpretacions d’acord amb la casuística de cada situació. 
 
Més enllà d’actuacions aïllades o esporàdiques determinades per 
esdeveniments esportius puntuals, no existeixen criteris clars, ni legals ni 
administratius, per a determinar amb seguretat quan comença una relació 
laboral o professional, de la qual es derivi l’obligació d’estar afiliat a un o altre 
règim de la Seguretat Social o quan, pel contrari, es donen els requisits per 



 

entendre’s que hi ha una clara exclusió d’aquesta obligació d’afiliació atès el 
caràcter benèvol del servei. 
 
Aquesta manca de criteris clars fa que l’exclusió al règim de la Seguretat Social 
deixi de ser sistemàtica i esdevingui casuística pertorbadora. Així el que seria 
l’aplicació d’un sistema normatiu format per un conjunt de factors determinats 
legalment, es redueix pràcticament a l’existència o no d’un sol criteri: la 
retribució pel servei prestat. Aquesta manera d’actuar suposa deixar de costat i 
no tenir en compte els altres criteris legals –llibertat, actuació altruista i 
solidària, subscripció d’un contracte de voluntariat- que en la seva accepció 
més general constitueixen les bases de les relacions de les persones i entitats 
que formen el sistema esportiu.  
 
 
Així, l’actual aplicació equívoca del criteri de la “remuneració” o “retribució”, fa 
que les compensacions normals pels serveis prestats sota una base voluntària 
es vegin descontextualitzades del conjunt de criteris legals i fomentin una 
presumpció de professionalitat. 
 
Per tots els motius exposats anteriorment, i amb la voluntat d’acompanyar i 
donar resposta a les preocupacions que ens consten que tenen els clubs 
esportius de Sant Vicenç de Montalt en relació a la problemàtica exposada, es 
proposa de forma conjunta per CIU, 9SV, PSC i ESQUERRA l’adopció dels 
següents acords: 
 
PRIMER. Reconèixer la tasca esportiva, cívica i social que desenvolupen i han 
desenvolupat al llarg dels anys els clubs i entitats esportives sense ànim de 
lucre de Sant Vicenç de Montalt, i manifestar el suport del consistori a totes 
elles. 
 
SEGON. Instar el Govern de l’Estat a adoptar les mesures administratives i 
interpretatives necessàries a fi que, d’acord amb les previsions de l’art. 1.3.d de 
l’Estatut dels Treballadors, l’article 98.a de la Llei de la Seguretat Social i la Llei 
6/1996 
de 15 de gener de Voluntariat, es delimitin amb claredat les exclusions als 
règims d’afiliació a la seguretat social de les persones que presten serveis en 
entitats sense ànim de lucre que persegueixen objectius d’interès general i són 
membres de les mateixes, per entendre’s de caràcter benèvol o de voluntariat. 
 
TERCER. Mostrar el suport a qualsevol iniciativa parlamentària que es tramiti 
amb la finalitat expressada en el segon acord. 
 
QUART. Instar al Govern de l’Estat a establir un diàleg amb els principals 
subjectes del món esportiu, representat tant per clubs com per federacions, a fi 
d’arbitrar l’aplicació del conjunt de criteris legals que siguin d’aplicació a la 
realitat del món de l’esport fonamentat en el voluntariat. 



 

 
CINQUÈ. Instar el Govern de l’Estat a suspendre les actuals actuacions de la 
Inspeccció de Treball i de la Seguretat Social fins que, com a resultat d’aquest 
diàleg amb el món esportiu, es determinin el conjunt d’indicadors clars que 
delimiten i separen una actuació laboral o professional d’una actuació benèvola 
o voluntària. 
 
SISÈ. Instar a la Inspecció de Treball i Seguretat Social que apliqui una 
interpretació àmplia de la legislació vigent en matèria de seguretat social.  
 
SETÈ. Insistir al Congrés dels Diputats a adoptar els canvis legislatius 
necessaris a fi d’establir per aquest col·lectiu un règim especial de la Seguretat 
Social que contempli la seva singularitat, i que porti a una reducció del 
percentatge de cotització de l’esport amateur. 
 
VUITÈ. Fer arribar aquest acord a tots als clubs i entitats esportives sense 
afany de lucre de Sant Vicenç de Montalt, a tots els grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya i del Congrés espanyol, a la Secretaria General de 
l’Esport de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya, així com a la 
Presidència del Govern espanyol, al Ministerio de Empleo y Seguridad Social i 
al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.” 
 
La senyora Glòria Aymerich Gázquez, regidora del PP, també li donarà suport. 
 
Per tant, finalment, s’aprova, per unanimitat, la seva aprovació. 
 
 
DOTZÈ. PRECS I PREGUNTES. 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
1.- El Sr. Alcalde manifesta que el Sr. Regidor Pere Orts va demanar que se li 
fes arribar un calendari  de neteja viària, la  qual cosa ja s’ha fet. 
 
 -El Sr. Pere Orts i Cubillo, regidor d’Esquerra + Entesa, afirma que ha rebut el 
calendari que sol·licità en l’anterior ple, així com també la informació que fa 
referència a la tala del pi que hi havia al terreny on s’ubica el supermercat Sorli 
Discau. Demana però on és la zona UA9.1 on s’ubicarà el nou pi. Respon el Sr. 
Enric Miralles i Torres, regidor d’Urbanisme, indicant que es troba al parc de 
Can Boada, on el Sorli Discau ha decidit fer-hi un parc infantil, que és on 
s’ubicarà el pi. 
 
 
2.- Resposta a la instància amb nº de registre d’entrada 5212/2013 presentada 
pel Sr. Antoni José i Casas, en nom i representació del Grup Municipal de 9SV,  



 

llegida pel Sr. Alcalde i que s’annexa al final d’aquesta Acta,  referent al control 
de l’abocament de recollida selectiva als contenidors:  
 

-Respon el Sr. Robert Subiron i Olmos, regidor de Serveis Municipals, 
informant que l’agent cívic municipal fa un control diari de tots els contenidors 
de 8 a 11 del matí i al mateix temps, l’empresa ARCA s’encarrega de la 
inspecció dels contenidors i, tant l’agent cívic com l’ARCA, informen a la 
regidoria de Medi Ambient dels inconvenients que hi pugui haver. D’altra 
banda, fins a dia d’avui s’han obert 13 expedients per abocaments incontrolats.  
Quant a la neteja de la zona de contenidors, tant l’agent cívic municipal,  com 
l’empresa s’encarreguen de realitzar un manteniment de manera regular tan de 
contenidor com de la seva àrea, malgrat que després d’haver-lo fet, hi pugui 
haver algú que realitzi un abocament incontrolat i així aparentar que no s’ha 
realitzat cap tasca de manteniment. 
Quant a campanyes de sensibilització, se n’han fetes i es té previst fer-ne més: 
de moment s’han entregat calendaris de recollida selectiva, s’ha exposat a les 
comunitats de propietaris el funcionament dels serveis de recollida i de les 
deixalleries. A més, en breu es té previst fer la implantació de recollida selectiva 
a la zona de Supermaresme i Les Bilbenyes, per a la qual també es farà 
campanya de sensibilització. 
Quant al deteriorament de les tanques de les zones de contenidors, s’ha parlat 
amb el proveïdor per esbrinar quin manteniment pot fer la brigada municipal, 
dins les seves possibilitats. El proveïdor ha facilitat un producte per tractar la 
fusta de les tanques, el qual es començarà a aplicar a les àrees que estiguin en 
pitjor estat.  
 
-Al seu torn, el Sr. Pere Orts i Cubillo, regidor d’Esquerra, demana si seria 
possible distingir d’alguna manera aquelles zones en què la recollida selectiva 
es realitza correctament, convertint-ho en un valor cívic positiu, d’aquelles on hi 
ha més conflictes i abocaments incontrolats, convertint-ho en valor cívic 
negatiu. Tot això, a banda de les campanyes de sensibilització que es duguin a 
terme.  
 
-Per la seva banda, el Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu del Grup Municipal 
de 9SV, suggereix fer més campanyes de sensibilització pedagògiques, com 
podria ser  fer una festa del “reciclatge”, més que no pas la utilització de  la via 
de la sanció, on s’especifiqui en què s’han invertit els beneficis obtinguts en la 
correcta utilització de la recollida selectiva.  
 
-Respon el Sr. Subiron informant que els incidents que hi ha a les àrees de 
recollida més conflictives que són les de la perifèria del municipi, generalment 
estan provocats per restes de jardineria i no per actes incívics dels veïns de la 
zona. Es parlarà amb la tècnica de medi ambient per estudiar si hi ha alguna 
forma de fer la distinció esmentada. 
 



 

3.- Resposta a la instància amb nº de registre d’entrada 5213/2013 presentada 
pel Sr. Antoni José i Casas, en nom i representació del Grup Municipal de 9SV,  
llegida pel Sr. Alcalde i que s’annexa al final d’aquesta Acta,  referent al 
garrofer de l’Escola Bressol: 
  
-Respon el Sr. Robert Subiron i Olmos, regidor de Serveis Municipals, 
informant que l’arbre i el lloc on s’han de sembrar ja s’han concretat, però s’ha 
esperat sis mesos, ja que l’època adequada per sembrar un garrofer és a la 
tardor. Quant al pressupost, costarà uns 600 euros. 
 
4.- Resposta a la instància amb nº de registre d’entrada 5214/2013 presentada 
pel Sr. Antoni José i Casas, en nom i representació del Grup Municipal de 9SV,  
llegida pel Sr. Alcalde i que s’annexa al final d’aquesta Acta,  referent al passos 
de vianants de la Plaça del Poble: 
 
-Respon el Sr. Amadeu Clofent i Rosique, regidor de Mobilitat, informant que, 
en primer lloc, la senyalització d’aquests passos de vianants no és necessària 
ja que els carrers afectats ja es consideren com a zones per a vianants, per 
tant, el vianant té preferència. Bo i així, des del Consistori es va creure oportú 
pintar els passos zebra que s’havia sol·licitat en plens anteriors. En segon lloc, 
el codi de circulació mana que no es faci abús de les senyalitzacions. En el cas 
dels passos de vianants, només s’han de senyalitzar obligatòriament si són 
horitzontals. Si són verticals únicament s’han de senyalitzar depenent de les 
circumstàncies. Tot i això, es continuarà estudiant.  
 
5.- Resposta a la instància amb nº de registre d’entrada 5215/2013 presentada 
pel Sr. Antoni José i Casas, en nom i representació del Grup Municipal de 9SV,  
llegida pel Sr. Alcalde i que s’annexa al final d’aquesta Acta,  referent a 
senyalització viària a l’Avinguda de Montserrat: 
 
 
-Respon el Sr. Amadeu Clofent i Rosique, regidor de Mobilitat, informant que 
aquest tema no és competència de l’Ajuntament, però es farà arribar el prec a 
la Diputació i que no sap per què està aturada aquesta obra.  
 
 
6.- Resposta a la instància amb nº de registre d’entrada 5216/2013 presentada 
pel Sr. Antoni José i Casas, en nom i representació del Grup Municipal de 9SV,  
llegida pel Sr. Alcalde i que s’annexa al final d’aquesta Acta,  referent al 
semàfors de la NII: 
 
-Respon el Sr. Amadeu Clofent i Rosique, regidor de Mobilitat, informant que 
els semàfors els instal·la el Departament de Carreteres, amb la programació 
que des del Departament s’estableix. Quan passen a formar part del municipi i 
són recepcionats, és quan es pot modificar-ne la programació i fer-ne el 
manteniment. Aquest any es té previst actualitzar dos  dels grups semafòrics. 



 

Els semàfors de la NII ja s’estan actualitzant, mentre que caldrà intervenir 
també en els de l’avinguda de Montaltnou. Per ara, als semàfors de la nacional 
se’ls ha canviat l’òptica i algunes targetes i s’ha instal·lat un semàfor intermitent 
que es posarà en funcionament per donar pas als vehicles que van de 
Barcelona cap a Girona i es deixa passar als vianants pel pas de vianants. De 
moment, no es té previst tocar les fases, ja que és un punt força conflictiu. 
L’única opció que hi ha és deixar els semàfors 15 segons tots en vermell, per 
donar pas als vianants. En els propers dies es posarà en marxa l’esmentat 
semàfor intermitent. 
 
Quant al cost de l’actuació en els dos grups semafòrics és de 15.000 euros. En 
els de la zona de Montaltnou, també es canviaran les lents i les targetes. 

 
 
7.- Resposta a la instància amb nº de registre d’entrada 252/2013 presentada 
pel Sr. Antoni José i Casas, en nom i representació del Grup Municipal de 9SV,  
llegida pel Sr. Alcalde i que s’annexa al final d’aquesta Acta,  referent a 
l’entrada al pont sobre l’autopista:: 
 
-Respon el Sr. Amadeu Clofent i Rosique, regidor de Mobilitat, afirmant que el 
senyal que demana el Sr. José no està permès col·locar-lo, ja que indica corba. 
Per això s’està estudiant que, enlloc d’haver-hi la línia central contínua com hi 
ha actualment, que hi hagi dues línies laterals que indiquin que la carretera 
s’estreny.  
 
 
8.- El Sr. Antoni José i Casas, regidor del Grup Municipal de 9SV, demana si es 
té previst senyalitzar el pas zebra de la zona de la Cruïlla del carrer de  Can 
Rams amb la carretera de Sant Vicenç, s’han fet les rampes per les persones 
amb mobilitat reduïda a les dues bandes, però no estan pintades , creu que és 
prioritari i urgent.   
 
També prega si  es poden posar 2 passos zebra a la NII, a l’entrada del mercat 
municipal. Degut a l’aparcament que hi ha al costat de la NII molta gent creua 
aquesta via, sobre tot al sortir de la piscina i de la zona esportiva. Ara n’hi ha 
dos, i a l’altra banda del mercat, al carrer Montseny, i paral·lel amb aquesta via 
n’hi ha 6. 
 
Respon el Sr. Amadeu Clofent i Rosique, regidor de Mobilitat, afirmant que 
l’equip de govern ho té present, però actualment s’ha arribat al límit de la 
partida que tenien destinada per a aquests aspectes. D’altra banda, aquest 
tipus de senyalitzacions habitualment es donen a fer a l’empresa, no se 
n’encarrega l’ajuntament directament.  
 
 



 

9.- El Sr. Antoni José i Casas, regidor de 9SV, demana si es té previst fer 
alguna cosa a la vorera de l’avinguda de les Bilbenyes, la qual en anteriors 
plens s’havia comentat que era privada. 
 
- Respon el Sr. Robert Subiron i Olmos, regidor de Serveis Municipals, 
informant que la brigada hi està treballant per solucionar un problema amb un 
dipòsit que s’havia malmès i s’ha hagut de buidar, però no es té previst acabar 
la vorera, i que no s’ha donat cap ordre des de la regidoria. 
 
 
10.- El Sr. Antoni José i Casas, regidor a l’oposició de 9SV, demana qui realitza 
actualment el manteniment de l’enllumenat públic, ja que no funciona 
correctament.  
 
El Sr. Alcalde dona veu al Sr. Secretari de la Corporació, afirmant que 
actualment està pendent de resolució de l’expedient  d’adjudicació  perquè hi 
ha una de les empreses que ha demanat vista a l’expedient, serà una de les 
decisions que, si no hi ha novetat, es prendran en el proper ple.  
 
-Al seu torn, el Sr. Robert Subiron i Olmos, regidor d’obres i serveis, informa 
que actualment el manteniment l’està fent la brigada municipal. 
 
- El Sr. José prega que es revisin i que hi ha zones, com  la zona del golf que fa 
quinze dies que no tenen llum. 
 
 
11.- El Sr. Antoni José i Casas, regidor de 9SV, prega  que es faci un 
requeriment als propietaris del túnel del golf perquè netegin les voreres, que 
actualment es troba plena de vegetació que envaeix la via pública. Considera 
que no ho hauria de netejar la brigada municipal ja que és vegetació que 
pertany a finques privades, i s’hauria de requerir als mateixos perquè ho facin.  
 
-El Sr. Subiron manifesta que es farà una inspecció i en el seu cas un 
requeriment als propietaris. 
 
 
12.- El Sr. Antoni José i Casas, regidor de 9SV, sol·licita com és que no s’ha fet 
res encara per arreglar les instal·lacions de la ràdio municipal, les quals ja va 
avisar en el ple del mes de maig que estaven en mal estat. 
 
 -Respon el senyor Alcalde, informant que s’ha renovat el conveni amb l’actual 
director de l’emissora municipal, al qual se li va demanar una graella, 
informació sobre els anunciants que hi ha a l’emissora i una participació més 
activa en la programació que es realitza. A data d’avui, el director de l’emissora 
municipal encara no ha aportat aquesta informació de manera complerta. Un 
cop l’ajuntament tingui aquesta informació decidirà quina inversió fa en les 



 

instal·lacions de la ràdio. En el cas que el director no aporti la informació que se 
li demana, l’Ajuntament prendrà les decisions que consideri oportunes, ja que 
se’l va informar que el fet de vetllar per les instal·lacions de l’emissora era una 
responsabilitat que requeia sobre la seva persona. A més comenta que hi certa 
polèmica sobre qui es el que està fent malbé. 
 
 
13.- El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu del Grup Municipal de 9SV, demana 
un balanç sobre l’inici del curs escolar 2013-2014. 
 
- Respon la Sra. Mª Lluïsa Grimal i Colomé, regidora d’educació informant que 
hi ha 1.098 alumnes entre tots els centres escolars, 33 més que el curs passat.  
A l’escola bressol hi ha 80 alumnes matriculats, un menys que l’any passat. Al 
Sant Jordi hi ha 233 alumnes matriculats i al Sot del Camp 405 alumnes. Cal 
destacar que les escoles de primària en aquest curs ja estan d’acord amb el 
que són les seves instal·lacions. A l’institut hi ha 336 alumnes a la ESO i 41 de 
matriculats a primer de batxillerat, que han iniciat el període escolar en el 
centre cívic. Per últim, destacar que l’escola de música ha pogut tenir el seu 
espai centralitzat en la casa dels mestres, tal com havien demanat. El canvi es 
va haver de fer entre altres motius per afavorir la concessió de la subvenció i ha 
suposat la seva adequació en aquest espai, tot i que portaven 3 cursos 
funcionant prou bé. D’altra banda s’ha adequat també un espai del col·legi Sant 
Jordi per dur-hi a terme classes de música. 
 
Està previst posar en funcionament el Consell Escolar Municipal, per al qual ja 
es va aprovar el reglament i agruparà tota la comunitat educativa i s’engegarà a 
finals d’octubre.  
 
-El Sr. Arcos demana si el curs que ve els alumnes podran fer segon de 
batxillerat ja en el nou institut, ja que el centre cívic no té més espai per allotjar 
els dos cursos de batxillerat.  
 
-Respon la Sra. Grimal informant que tan bon punt la comissió de l’institut tingui 
informació concreta sobre aquest aspecte es farà saber a tot el col·lectiu de 
pares. 
 
 
14.- El Sr. Jordi Castaños i Plana, regidor a l’oposició de 9SV, demana en quin 
estat es troben les gestions per vendre la finca de Can Delàs. 
 
-Es respon des de Secretaria, informant que creu recordar que és a principis 
del mes de novembre hi ha l’audiència prèvia de judici, on s’exposarà la 
reclamació que hi ha pendent, i que l’empresa que inicialment tenia intenció 
d’adquirir la finca està en rebel·lia. 
 
El Sr. José pregunta que si és un aval si es pot executar. 



 

 
Es continua responent des de Secretaria dient que hi ha dos expedients, un per 
l’execució de l’aval, que està obert i aquest serà d’execució directa, i un altre 
per la quantitat addicional, que és el judici que està pendent.  
 
15.- El Sr. Pere Orts i Cubillo, regidor d’Esquerra, demana informació sobre els 
pipicans que es pretén construir a la zona del baix poble, ja que al Decret es 
diu que “són necessaris”,  demana  els motius que han portat a prendre 
aquesta decisió.  
 
-Respon el Sr. Robert Subiron i Olmos, regidor de Serveis Municipals, 
informant que es va mantenir reunions amb l’associació de veïns del baix 
poble, que demanaven un espai on els gossos poguessin anar a fer les seves 
necessitats. En un principi es va pensar en el parc de Can Ripoll, ja que es una 
zona on no s’hauria de fer una gran despesa per adequar-la. Bo i així, alguns 
dels veïns van fer notar que quedava excessivament lluny de la seva zona, per 
la qual cosa es va optar per fer un parc a la zona de Can Boada i un altre a 
Montaltpark.  
 
-El Sr. Orts respon que, si bé no dubta que des de l’associació de veïns s’hagi 
sol·licitat aquest espai, no considera que sigui el més adient, ja que tenint en 
compte l’escassetat de personal i d’hores de la brigada, l’esforç que cal dur a 
terme per mantenir els pipicans en condicions és considerable, altrament poden 
provocar la propagació de virus. Recomana, al mateix temps, que hi hagi al 
municipi llocs on els animals puguin jugar i córrer lliurement, enlloc de petites 
zones condicionades perquè els animals puguin fer les necessitats, destaca 
que els gossos quan tenen les seves necessitats, les fan allà on sigui  i moltes 
vegades no arriben als pipicans, depenent del civisme de propietari de què 
reculli o no els excrements. 
 
- Al seu torn, el Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, Alcalde, informa que 
l’opció que proposa el Sr Orts de proporcionar un espai perquè els animals 
puguin córrer tranquil·lament és la primera que van plantejar. Bo i així, degut a 
la quantitat de sancions que hi ha hagut per no recollir excrements de les 
mascotes, s’ha decidit la construcció  dels pipicans.  
 
16.- El Sr. Pere Orts i Cubillo, regidor d’Esquerra + Entesa, recorda que temps 
enrere es va debatre sobre el punt del conveni amb Sorli Discau que afirma que 
el pàrking del supermercat, en dates festives o de tancament comercial, serà 
exclusiu per a persones amb distintiu autoritzat i per a usuaris del centre 
esportiu. En l’anterior debat recorda que el Sr. Amadeu Clofent i Rosique, 
regidor de Mobilitat, va expressar la seva opinió, però commina a prendre una 
decisió en el Ple sobre què s’entén per distintiu autoritzat i sancionar en cas 
que s’incompleixi la norma que es decideixi.  
 



 

-Respon el Sr. Miquel Àngel Martínez y Camarasa, argumentant que 
precisament fou en el Ple municipal on es va aprovar aquest punt del contracte. 
Entenent que la frase pot originar diverses interpretacions, caldrà estudiar-ho a 
fons i si s’escau, es demanarà un informe jurídic. De tota manera, la 
interpretació quedarà recollida en el contracte.  
 
- El Sr. Jordi Castaños i Plana, regidor de 9SV, demana qui s’encarrega de 
decidir aquesta interpretació.  
 
Es respon des de Secretaria informant que ho hauria de decidir el Ple, previ 
dictamen de la mesa de contractació, donant un tràmit d’audiència prèvia al 
concessionari. En cas que el concessionari ho acceptés, no seria necessari que 
arribi al Ple. 
 
17.- El Sr. Pere Orts i Cubillo, regidor d’Esquerra, observa que s’estan fent 
multitud de petites obres al municipi i totes tenen en comú que  els tècnics es 
centren molt en temes tècnics referents als materials  que cal utilitzar-hi, però 
no es té en compte la col·locació del tub de servei, que serà necessari per a la 
fibra òptica del consell comarcal. Per això demana quina evolució es pretén 
seguir en aquest aspecte, ja que probablement s’estiguin desaprofitant 
oportunitats importants al no obligar als subministradors  dels serveis a deixar 
aquest tub de servei. 
 
- Respon el senyor alcalde informant que aquest neguit també el té l’Equip de 
Govern,  que el problema que hi ha a l’hora de col·locar el tub de serveis és 
que s’ha de dibuixar, i des de que hi és aquest equip de govern sí que es fa, 
però no se sap si hi ha a altres llocs. 
 
Quant a la fibra òptica, convida a tots els regidors a què vinguin a una reunió a 
l’Ajuntament  o bé al Consell Comarcal per exposar-los el projecte que s’està 
estudiant per interconnectar tots els municipis.  
 
En un principi no estava contemplat que la fibra òptica arribés com a tal al 
municipi, sinó que es preveia que ho fes per via aèria i  ara, licitada l’obra amb 
un resultat d’una baixa,  s’ha pogut aprofitar per incloure el nostre Municipi.  
 
L’avantatge per a Sant Vicenç de Montalt és que les instal·lacions municipals ja 
estan connectades des de fa tres anys, per tant, l’enllaç amb la fibra òptica que 
passa per l’autopista pot arribar a totes les instal·lacions municipals. 
És conscient de que hi ha zones fosques, que s’han de solucionar. 
 
També és cert que molts operadors estan mostrant interès, però aquest tema 
es veurà més endavant.  
 
18.- El Sr. Pere Orts i Cubillo, regidor d’Esquerra, demana que, si el complex 
del supermercat Sorli Discau es considera tot un mercat municipal, com és que 



 

un dels concessionaris d’aquest mercat municipal té un ús exclusiu del pàrking, 
quan hauria de ser per a totes les botigues que integren aquest mercat 
municipal. 
 
El Sr. Enric Miralles  li respon que actualment hi ha dues hores gratuïtes de 
pàrquing  i es resol aquest problema. 
 
 
19.- El Sr. Pere Orts i Cubillo, regidor d’Esquerra, prega que s’informi més 
sobre l’ordenança número 28, de convivència cívica, que regula temes sobre la 
vida quotidiana dels vilatans, ja que en anar a consultar als tècnics sobre un 
punt de l’esmentada ordenança, li van respondre que no en sabien res. 
 
20.- El Sr. Jordi Castaños i Plana, regidor de 9SV, demana si s’ha valorat 
detingudament la idea de posar tant el parc infantil com el pipican a la zona de 
la pastilla de Montaltparc i si hi cap, que a dos carrers hi ha un parc immens. 
Creu que hi ha mes dèficit d’aparcament que altre cosa. 
  
-Respon el Sr. Robert Subiron i Olmos, regidor de serveis municipals, informant 
que, de moment, el que s’ha fet és atendre la demanda de la comunitat de 
veïns per instal·lar-hi el que han considerat convenient. 
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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 

 


