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ACTA DE LA SESSIÓ PLE2014/10 DEL PLE DE LA CORPORAC IÓ DE 
SANT VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1a. CONVOCATÒR IA EL 25 
DE SETEMBRE DE 2014 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2014/10 
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 25 de setembre de 2014 
Horari: de 20:00 a 21:50 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   JAUME ARCOS VINYALS  (9SV) 
- Sr   ANTONI JOSE I CASAS  (9SV) 
- Sr   JORDI CASTAÑOS I PLANA  (9SV) 
- Sr   MARIA VILLALTA I MORRO  (9SV) 
- Sr   JAVIER SANDOVAL CARRILLO  (PSC) 
- Sr   PERE ORTS I CUBILLO  (ESQUERRA+ENTESA+AM) 
- Sr   GLÒRIA 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: 
 
 
PRIMER. ACTES PENDENTS D'APROVAR 
PLE2014/9 ORDINÀRIA 24/07/2014 
 

SEGON. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI 

TERCER. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE 2013  
 
QUART. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE COMPLIMENT DE 
L'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA A 2 TRIMESTRE DE 2014  
 



 

CINQUÈ. PROPOSTA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 5/2014  
 
SISÈ. APROVACIO BASES CORREGIDES ESTUDI PREVI PARC GERMANS 
GABRIELISTES  
 
SETÈ. RESCAT DEL DRET FUNERARI NÍNXOL 167 I CONCESS IÓ DRET 
FUNERARI NÍNXOL 165 BIS 
 
VUITÈ. PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACI Ó DEL  
CONVENI PROPIETARIS CONNEXIO CARRER DEL ROCA I CARR ER DEL 
DRAC 
 
NOVÈ. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUA L DEL 
POUM EN RELACIÓ A LA ZONA D’AFECTACIÓ DE LA CTRA N- II A LA 
TRAVESSIA URBANA DE SANT VICENÇ DE MONTALT. 
 
DESÈ. APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PRESENTADA DE FORMA CON JUNTA 
PER CIU, 9SV I ESQUERRA DE SUPORT DEL MÓN LOCAL A L A 
CONVOCATÒRIA DE CONSULTA SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE 
CATALUNYA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2014 
 
ONZÈ. PRECS I PREGUNTES 
 
 
 
PRIMER. ACTES PENDENTS D'APROVAR 
PLE2014/9 ORDINÀRIA 24/07/2014  
 
El senyor Alcalde pregunta als assistents si tenen alguna objecció a l’acta de la 
sessió ordinària de 24 de juliol de 2014. 
 
Els assistents acorden, per unanimitat , l’aprovació de l’acta esmentada. 
 
 
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. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE 2013  
 
Identificació de l’expedient  :  
 



 

Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE GESTIO ECONOMICA 
Expedient:  2014/547 23 COMPTES  
Contingut: COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE 2013 
 
 

Ha transcorregut el termini d’exposició pública del Compte general 
corresponent a l'exercici de 2013 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, vol preguntar sobre qui va 
assistir a un curs “Matinals Enric Prat de la Riba”, per càrrecs electes. 

També vol demanar informació sobre la col·laboració amb Montaltrek per una 
expedició a l’Himalaia. Manifesta que estaria bé saber qui pot demanar aquest 
tipus d’ajut. 

Vol manifestar que a les adjudicacions d’obres i serveis, en moltes ocasions hi 
ha desviacions, creu que es podria detallar millor al projecte o adjudicació, 
perquè no es produeixin. 

Per tot l’exposat, 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) i l’aprovació del 
Compte general corresponent a l’exercici de 2013. 

 
 
QUART. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE COMPLIMENT DE 
L'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA A 2 TRIMESTRE DE 2014  
 
Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA D'HISENDA 
Expedient:  2014/742 59 PRESS  
DONAR COMPTE DE L’INFORME D’ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA A 2N 
TRIMESTRE DE 2014 
 
Es dóna compte de l’informe emès per part del Secretari Interventor, que es 
transcriu tot seguit: 
 
“Francesc Ortiz Amat, Secretari-Interventor de l’Ajuntament de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt,  en compliment de l’establert en l’article 3.a) del Reial 



 

decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, en relació 
a:  
 
Identificació de l’expedient : 
 
Número expedient:  2014/742 59 PRESS 
Departament:  REGIDOR DELEGAT D’HISENDA/ALCALDIA   
Data d’inici:  30/06/2014 
Contingut: INFORME CONTROLS DEL PRESSUPOST DE 2013 LLEI ORGÀNI CA 
2/2012 A SEGON TRIMESTRE DE 2014 
 
 
Controls de la Llei Orgànica 2/2012  
 
L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 
2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF en 
endavant), de 27 d'abril, estableix l'obligacions trimestrals  de 
subministrament d'informació per les Entitats Locals (art. 16), que haurà 
d'efectuar-se per mitjans electrònics a través del sistema que el Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques (*MINHAP) habiliti a aquest efecte (art. 
5.1). 
 
D’acord amb l’article 3 de la LOEPSF, “l’elaboració, aprovació i execució dels 
pressupostos i altres actuacions que afectin les de speses o ingressos 
dels diferents subjectes compresos en l’àmbit d’apl icació d’aquesta Llei 
s’ha de fer en un marc d’estabilitat pressupostària , coherent amb la 
normativa europea ”. 
 
L’article 6 de la LOEPSF exigeix que  “el pressupost i la liquidació, han de 
contenir informació suficient i adequada que permeti verificar la seva situació 
financera, el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de 
sostenibilitat financera i l’observança dels requeriments acordats en la 
normativa europea en aquesta matèria”. Per tant, aquesta informació no és 
solament per l’acte d’aprovació, sinó que forma part del mateix expedient de 
liquidació. 
 
Els controls a validar, atenent al que determina l’article 21 són l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, l’objectiu de deute públic i la regla de despesa . 
 
 
Objectiu d’estabilitat 
 
L’article 15 especifica que “En el primer semestre de cada any, el Govern, 
mitjançant acord del Consell de Ministres, a proposta del ministre d'Hisenda i 



 

Administracions Públiques i previ informe del Consell de Política Fiscal i 
Financera de les comunitats autònomes i de la Comissió Nacional 
d'Administració Local, fixarà els objectius d’estabilitat pressupostària, en termes 
de capacitat o necessitat de finançament”. 
 

El Consell de Ministres aprovà, en sessió 2 de març de 2012, ratificat pel 
Congrés de Diputats el 6 de març, per les Entitats Locals un marge d’un 0,3% 
del PIB, que allibera de l’obligació d’aprovar un Pla Econòmic i Financer cas de 
registrar-se una necessitat de finançament inferior a aquest valor.  Mentre la 
Intervenció General de l’Estat no publiqui l’equivalència d’aquest valor en 
termes d’ingressos no financers, s’utilitza l’equivalència de l’exercici 2011, on 
amb igual marge sobre el PIB era del 4,39%. 
 
D’acord amb les xifres de la liquidació del pressupost, la capacitat o necessitat 
de finançament calculada amb els criteris del SEC95,  l’estimació a 2on 
trimestre de 2014  son: 
 
 

AJUSTAMENTS SEC 95 A LA CAPACITAT / NECESSITAT DE 
FINANÇAMENT      

 
  

      
Press. 
Inicial 

Estimat 
31/12 

GR000 Ajust per no recaptació - Cap 1     -69.161  
-70.796 

GR000b Ajust per no recaptació - Cap 2     -1.600  
-2.370 

GR000c Ajust per no recaptació - Cap 3     -34.582  
-34.582 

GR001/2 Retencions PIE per liquidacions negatives anteriors 29.017  29.017  

GR006 
Meritament interessos (+ inicials - 
finals)   0  0  

GR015 No execució (inejecución)     0  0  

GR009 
Inversions realitzades per compte de la Corporació 
Local 0  0  

GR004 
Ingressos per venda d'accions 
(privatitzacions)   0  0  

GR003 Dividends i participació en beneficis   0  0  

GR017 
Operacions de permuta financera 
(SWAPS)   0  0  

GR018 Reintegrament i execució d'avals   0  0  

GR012 Subscripció d'ampliacions de societats en pèrdues 0  0  

GR013 Assumir deutes      0  0  

GR014 
Dev. Ing. pendent de pagar i Desp Pend. Aplicar 
(+inicials-finals) 0  0  

GR008 
Inversions amb abonament total de 
preu   0  0  

GR008a Arrendaments financers     0  0  

GR008b 
Contractes d'associació pública 
privada   0  0  

GR010 
Inversions realitzades per compte 
d'altres AAPP   0  0  

GR019 Condonoció de préstecs      0  0  
GR099 Correlació de transferències     0  0  



 

Excés de finançament afectat - 
Anterior   0  0  

Excés de finançament afectat - Final   0  0  

Liquidacions negatives PIE notificades a l'exercici 0  0  
Ajust de no recaptació - altres 
conceptes   0  0  

Altres ajustaments SEC95     0  0  

    Total ajustaments   -76.326  -78.731  

 

 

CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT   Estimat 31/12 

Ingressos dels capítols 1 a 7     7.479.149 

-Despeses dels capítols 1 a 7     7.108.466  

Ajustaments SEC 95     -78.731  

Ajustament consolidació operacions entre el grup     

Capacitat (+)/Necessitat(-) de finançament   
291.952  

 

 
Regla de la despesa  
 
L’article 12 especifica que “La variació de la despesa computable de 
l'Administració Central, de les comunitats autònomes i de les corporacions 
locals, no podrà superar la taxa de referència de creixement del producte 
interior brut de mig termini de l'economia espanyola...  Correspon al Ministeri 
d'Economia i Competitivitat calcular la taxa de referència de creixement del 
producte interior brut de mig termini de l'economia espanyola”.  
 
El passat 28 de juliol de 2013, el Consell de Ministres va determinar la taxa de 
creixement per l’exercici 2014 de l’1,5%. 
  
La Base de la regla de la despesa queda definida al punt 2 de l’article 12 
“S’entén per despesa computable als efectes que preveu l’apartat anterior, la 
despesa no financera, definida en termes del Sistema Europeu de Comptes 
Nacionals i Regionals, exclosos els interessos del deute, la despesa no 
discrecional en prestacions per desocupació, la part de la despesa finançada 
amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d’altres administracions 
públiques i les transferències a les comunitats autònomes i a les corporacions 
locals vinculades als sistemes de finançament.” 
 
La regla de la despesa estimada amb data del Segon trimestre, per al 
31/03/201 es la següent: 
 
Límit a la Base de la despesa      Press. Inicial Estimat 31/12 

Base exercici anterior     6.977.261  6.418.503  

Taxa límit aprovada pel Ministeri     1,50% 1,50% 



 

Valoració de canvis normatius sobre recaptació   0    

Valor màxim base de l'exercici     7.081.920  6.514.780  

            
Aplicacions no financeres, llevat 
interessos  

    
  

  
  

Despeses dels capítols 1 a 7, llevat d'interessos   6.979.461  7.088.466  

Ajustaments SEC95     0  0  

Alienació de terrenys i d'altres inversions reals   0  0  

Inversions realitzades per compte de la Corporació Local 0  0  

Reintegrament i execució d'avals     0  0  

Subscripció d'ampliacions de societats en pèrdues   0  0  

Assumir deutes        0  0  

Despesa pendent d'aplicar     0  0  

Contractes d'associació pública privada   0  0  

Inversions amb abonament total de preu   0  0  

Arrendaments financers     0  0  

Condonació de préstecs     0  0  

Ajust excepcional 2012     0    

Inversions realitzades per compte d'altres AAPP   0  0  

No execució (inejecución)     0    

Altres ajustaments SEC 95     0    

Aplicacions no financeres, llevat interessos   6.979.461  7.088.466  

            
Despesa finançada amb subvencions            
Ingressos Cap 4 i 7 procedents d'AAPP   584.380  602.392  

Ajustaments SEC95     0  0  

No execució (inejecución)     0    

Desviacions de finançament         

Despesa finançada amb subvencions   584.380  602.392  

            
Base de la despesa            
Ajustament consolidació operacions entre el grup   0    

Base de la despesa exercici actual     6.395.081  6.486.074  

Marge a la Regla de la Despesa     686.839  28.707  

Taxa implícita d'increment     -8,34% 1,05% 

 
 
 
 
 
 

 
Objectiu del deute:  
 

      Deute a   
Moviments 
2014   Deute a 

       31/12/2013 Augments Amort. Ord. 
Amort. 
Excep.  31/12/2014 

Deute Comptable             



 

Capitals pendents liquidacions negatives 
PIE 232.136  0  29.017    203.119  
Avals 
executats     0  0  0    0  

Altres operacions comptables a llarg termini 2.528.046  0  306.783  0  2.221.263  

Operacions a curt termini   0  0  0    0  

      2.760.182  0  335.800  0  2.424.382  

                

Deute Implícita a curt termini           

Mecanisme de proveïdors   0  0  0    0  

Aplaçament pactats amb Hisenda i SS 0  0  0    0  

Altres pagaments ajornats   0  0  0    0  

Factoring sense recurs   0  0  0    0  

      0  0  0  0  0  

                

Deute Implícita a llarg termini           
Deute comptable no 
registrada   0  0  0    0  
Contractes 
APP     0  0  0    0  

Inversió amb pagament final   0  0  0    0  

      0  0  0  0  0  

                

Deute en termes SEC95   2.760.182  0  335.800  0  2.424.382  

Sobre ingressos corrents           33,4% 

                

Avals fora del grup           0  

Deute Viu             2.424.382  

Sobre ingressos corrents           33,4% 

        

 
 
 
Conclusió sobre els controls  
 
Dels càlculs anteriors es desprèn que: 
 

1. S’assoleix l’objectiu d’estabilitat 
2. S’assoleix l’objectiu de la regla del gasto. 
3. S’assoleix l’objectiu de deute públic 

 
 
D’acord amb els resultats anteriors,  
 

a) Els controls de la llei orgànica 2/2012 estan dins dels marges 
admesos a Segon trimestre de 2014.” 

 
El Ple es dóna per assabentat. 
 



 

 
CINQUÈ. PROPOSTA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 5/2014 
 
Identificació de l’expedient 
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA D'HISENDA 
Expedient:  2014/844 59 MPRES  
Contingut: MODIFICACIO DE CREDIT Nº 5/2014 
 
El senyor Alcalde dóna explicacions sobre aquest assumpte. 
 
En relació amb l’expedient relatiu a l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 
5/2014, en la modalitat de Suplement de crèdit i crèdits extraordinaris, 
finançats, part amb generació de crèdit, part amb transferències entre partides 
de despeses i part amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria, la regidoria de 
Gestió Econòmica proposa la següent modificació del Pressupost en base als 
següents, 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
PRIMER. Davant l’existència de despeses que no es poden demorar fins a 
l’exercici següent per a les quals no existeix crèdit en el Pressupost vigent de la 
Corporació, i atès que es disposa de romanent líquid de Tresoreria segons els 
estats financers i comptables resultants de la liquidació de l’exercici anterior. 
 
SEGON. En data 26 d’agost, es va emetre informe de Secretaria sobre la 
Legislació aplicable i el procediment a seguir i amb data 28 d’agost Informe 
d’Avaluació del Compliment d’Avaluació de l’Objectiu d’Estabilitat 
Pressupostària i d’intervenció favorable. 
 
TERCER. La legislació aplicable ve determinada pels següents articles: 
 

a) Els articles 169, 170 i 172 a 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 

b) Els articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual 
es desenvolupa el capítol I, del títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de 
pressupostos.  

c) Els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d) d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
e) L’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual 

s’aprova el Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de 
novembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les 
Entitats Locals. 

f) L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 
l’estructura de pressupostos de les entitats locals. 



 

g) Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de 
Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les 
Entitats Locals, per la que es Dicten Mesures per al 
Desenvolupament de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per 
la que s’Aprova l’Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals. 

h) L’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local. 

 
Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb 
la Legislació aplicable i el Ple ha de procedir a la seva aprovació inicial de 
conformitat amb el que disposa l’article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, i l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local. 
 
El senyor Jordi Castaños Plana, regidor de 9SV, pregunta sobre les despeses 
de reparació del parquet del pavelló. No veu l’ingrés de l’assegurança.  
El senyor Alcalde li respon que aquests diners van anar a romanent líquid de 
tresoreria, que ara finança aquesta despesa. 
 
La senyora Glòria Aymerich Gázquez, regidora del PP, vol fer constar que la 
modificació del capítol 1, per la qual es retorna en part la paga extra del 
personal laboral, fa que doni el seu suport a la modificació de crèdit. 
 
El senyor Antoni José Casas, regidor de 9SV, pregunta si hi ha algun projecte 
per destinar el sobrant de la subvenció de l’enllumenat del Parc dels Germans 
Gabrielistes. 
 
El senyor Alcalde manifesta que del primer tram van sobrar uns 5.000 euros de 
la Xarxa de la Diputació de Barcelona i es va traslladar a una altra actuació, 
això no vol dir que no hi hagi un segon tram, que de moment no es fa perquè 
s’està buscant finançament. 
 
El senyor Jaume Arcos Vinyals, portaveu del Grup de 9SV, pregunta per què 
l’informe mediambiental de l’antena no ho va fer l’enginyer municipal. 
El senyor Alcalde aclareix i respon que és un informe tècnic i havia de ser un 
enginyer de telecomunicacions. 
 
S’acorda, per majoria absoluta, amb el vot a favor de CiU (6) , PSC (1) i PP 
(1) , i l’abstenció de 9SV (1) i Esquerra (1):   
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit n.º 5/2014, en 
la modalitat de Suplement de crèdit i Habilitació de crèdit , finançats, part amb 
generació de crèdit, part amb transferències entre partides de despeses i part 
amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria resultant de la liquidació de 
l’exercici anterior, d’acord amb el resum per capítols següent: 
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Altes en partides de despeses: 
 

1.-DESPESES ORDINARIES   

            

            

A.- SUPLEMENTS DE CRÈDIT   
PARTIDA DESCRIPCIO IN ICIAL SUPLEMENT DEFINITIU 

1 5 0 1 3 0 0 0 Retribucions bàsiques: laboral fix urbanisme 13.882,57 € 537,00 € 14.419,57 € 

1 6 9 1 3 0 0 0 Retribucions bàsiques: laboral benestar comunitari 132.657,28 € 5.088,00 € 137.745,28 € 

2 3 1 1 3 0 0 0 Retribucions bàsiques: laboral fix serveis socials 42.570,20 € 1.542,00 € 44.112,20 € 

2 4 1 1 3 0 0 0 Retribucions bàsiques: laboral fix promoció, ocupació 12.906,52 € 316,00 € 13.222,52 € 

3 1 2 1 3 0 0 0 Retribucions bàsiques: laboral fix sanitat 8.043,44 € 376,00 € 8.419,44 € 

3 2 1 1 3 0 0 0 Retribucions bàsiques: laboral fix ensenyament 93.889,25 € 3.873,00 € 97.762,25 € 

3 2 4 1 3 0 0 0 Retribucions bàsiques: laboral fix escola musica 33.546,29 € 1.252,00 € 34.798,29 € 

3 3 2 1 3 0 0 0 Retribucions bàsiques: laboral fix biblioteca 21.285,10 € 809,00 € 22.094,10 € 

3 3 4 1 3 0 0 0 Retribucions bàsiques: laboral fix cultura 16.057,16 € 725,00 € 16.782,16 € 

3 4 1 1 3 0 0 0 Retribucions bàsiques: laboral fix esports 31.458,42 € 1.000,00 € 32.458,42 € 

9 2 0 1 3 0 0 0 Retribucions bàsiques: laboral fix adm. general 29.604,04 € 1.065,00 € 30.669,04 € 

1 5 0 1 3 0 0 2 Altres remuneracions: laboral fix urbanisme 37.320,88 € 1.373,00 € 38.693,88 € 

1 6 9 1 3 0 0 2 Altres remuneracions: laboral fix benestar comunitari 263.053,28 € 6.805,00 € 269.858,28 € 

2 3 1 1 3 0 0 2 Altres remuneracions: laboral fix serveis socials 48.746,47 € 1.692,00 € 50.438,47 € 

2 4 1 1 3 0 0 2 Altres remuneracions: laboral fix promoció,  ocupació 11.792,73 € 329,00 € 12.121,73 € 

3 1 2 1 3 0 0 2 Altres remuneracions: laboral fix sanitat 11.913,84 € 394,00 € 12.307,84 € 

3 2 1 1 3 0 0 2 Altres remuneracions: laboral fix ensenyament 123.539,44 € 3.595,00 € 127.134,44 € 

3 2 4 1 3 0 0 2 Altres remuneracions: laboral fix escola musica 64.519,64 € 2.120,00 € 66.639,64 € 



 

3 3 2 1 3 0 0 2 Altres remuneracions: laboral fix biblioteca 26.681,03 € 882,00 € 27.563,03 € 

3 3 4 1 3 0 0 2 Altres remuneracions: laboral fix cultura 26.529,18 € 920,00 € 27.449,18 € 

3 4 1 1 3 0 0 2 Altres remuneracions: laboral fix esports 42.707,90 € 1.271,00 € 43.978,90 € 

9 2 0 1 3 0 0 2 Altres remuneracions: laboral fix adm. general 40.992,03 € 1.232,00 € 42.224,03 € 

1 6 9 1 3 1 0 0 Laboral eventual: brigada 61.557,33 € 2.163,00 € 63.720,33 € 

3 2 1 1 3 1 0 0 Laboral eventual: ensenyament 38.481,16 € 230,00 € 38.711,16 € 

3 2 4 1 3 1 0 0 Laboral eventual: escola de música 24.333,02 € 239,00 € 24.572,02 € 

3 4 1 1 3 1 0 0 Laboral eventual: esports 44.142,88 € 197,00 € 44.339,88 € 

9 2 0 1 3 1 0 0 Laboral eventual: adm. general 6,00 € 396,00 € 402,00 € 

1 6 5 2 1 0 0 2 Conservació enllumenat públic 15.000,00 € 15.000,00 € 30.000,00 € 

9 2 0 2 2 7 6 00 Honoraris de Diversos Professionals 10.000,00 € 2.600,00 € 12.600,00 € 

2 3 1 4 6 6 0 2 Serveis borsa de lloguer social i jove 5.430,00 € 2.715,00 € 8.145,00 € 

TOTAL SUPLEMENT DESPESA ORDINARIA  
1.332.647,08 € 60.736,00 € 1.393.383,08 € 

            

            

B.- HABILITACIÓ DE CRÈDIT   

            

PARTIDA 
DESCRIPCIÓ IN ICIAL SUPLEMENT DEFINITIU 

9 2 0 2 2 6 9 918 Inclassificables, imprevistos , indemnitzacions a tercers 0,00 € 2.703,00 € 2.703,00 € 

1 5 5 2 2 7 99 14  Execucions subsidiàries,  avinguda Regadiu 0,00 € 85.000,00 € 85.000,00 € 

0 1 1 8 2 0 2 0 Préstec a curt termini, sense interès,  a Entitats Locals (CCM) 0,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 
TOTAL HABILITACIO DESPESA ORDINARIA  0,00 € 105.703,00 € 105.703,00 € 

            
TOTAL   DESPESA ORDINARIA   1A + 1B  

 166.439,00 €  

 
 



 

 
 

2.- DESPESES D’INVERSIÓ   

            

A.- SUPLEMENT  DE CRÈDIT   
PARTIDA DESCRIPCIÓ IN ICIAL SUPLEMENT DEFINITIU 

1 5 5 6 0 9 0 1 Obres nova urbanització.  vies publiques 20.000,00 € 46.000,00 € 66.000,00 € 

3 2 0 6 3 2 0 7 Adequació centres educatius 15.000,00 € 2.000,00 € 17.000,00 € 

4 5 4 6 1 9 0 1 Arranjament camí del mig. 72.158,02 € 5.000,00 € 77.158,02 € 

TOTAL   DESPESA  INVERSIO    53.000,00 €   

          
  

          
  

          
  

            

B.- HABILITACIÓ DE CRÈDIT   

            

PARTIDA 
DESCRIPCIÓ IN ICIAL SUPLEMENT DEFINITIU 

3 4 2 6 3 2 0 5 Reparació parquet poliesportiu. 0,00 € 47.100,00 € 47.100,00 € 

9 2 0 6 4 1 0 4 Ampliació equip informàtic 0,00 € 5.316,00 € 5.316,00 € 

3 1 3 6 2 3 1 3 Adequació d’instal·lacions per mesures contra la legionel·la. 0,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 

                TOTAL 0,00 € 82.416,00 € 82.416,00 € 

            

            
TOTAL   DESPESA INVERSIO   2A + 2B  

  135.416,00 €   

            



 

            
TOTAL   MODIFICACIO  1+2    301.855,00 €   

 
 
 
 
 
1- FINANÇAMENT DESPESES ORDINARIES    

            

            

A)   AMB CÀRREC AL ROMANENT LÍQUID DE TRERORERIA     

PARTIDA DESCRIPCIÓ 
IN ICIAL  SUPL DEF 

8 7 0 0 0       Romanent líquid de tresoreria 0 58421 58421 

TOTAL    58.421,00   

            

            

B)   PER NOUS INGRESOS     
PARTIDA DESCRIPCIÓ IN ICIAL  SUPL DEF 

3 9 9 0 2       Execucions subsidiàries. 0 85.000,00 85.000,00 

TOTAL   85.000,00   

            

            

 C) PER TRANSFRERENCIES DE CRÈDIT D'ALTRES PARTIDES      

PARTIDA 
DESCRIPCIÓ IN ICIAL  SUPL DEF 

TOTAL  0  
0 

0  



 

          
 

 

          
 

 

D)   PER MAJORS INGRESSOS RECAPTATS     
PARTIDA DESCRIPCIÓ IN ICIAL  SUPL DEF 

2 9 0 0 0       Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
80.000,00 8.598,00 88.598,00 

3 2 1 0 0       Llicències urbanístiques. 
25.000,00 11.000,00 36.000,00 

TOTAL   19.598,00   

            

TOTAL FINAÇAMENT ORDINARI A+B+C+D    163.019,00   

            

            

2 FINANÇAMENT DESPESES D’INVERSIÓ    

            

            

A) PER  GENERACIÓ DE CRÈDITS PER INGRESSOS     

PARTIDA 
DESCRIPCIÓ IN ICIAL  SUPL DEF 

TOTAL    
0,00 

  

            

            

B)  PER TRANSFRERENCIES DE CRÈDIT D'ALTRES PARTIDES      

PARTIDA 
DESCRIPCIÓ IN ICIAL  SUPL DEF 

3 2 0 6 2 5 0 6 Mobiliari Centres Educatius 3000  2.000,00 1.000,00 

1 5 5 2 0 0 0 0 Lloguer pastilla C/La Pau ADIF 6700 5.316,00 1.384,00 

TOTAL    7.316,00   

          
 

 



 

          
 

 

C)  PER MAJORS INGRESSOS RECAPTATS     

PARTIDA 
DESCRIPCIÓ IN ICIAL  SUPL DEF 

1 1 6 0 0       Impost sobre increment del valor dels terreny. 
200.000,00 55.431,50 255.431,50 

TOTAL    55.431,50   

          
 

 

          
 

 

D) CREDIT     

PARTIDA 
DESCRIPCIÓ IN ICIAL  SUPL DEF 

TOTAL    0   

            

E)   AMB CÀRREC AL ROMANENT LÍQUID DE TRERORERIA     

PARTIDA DESCRIPCIÓ 
IN ICIAL  SUPL DEF 

8 7 0 0         Romanent de tresoreria per a despeses generals. 0,00 76.088,50 76.088,50 

TOTAL    76.088,50   
            

            

            
TOTAL FINAÇAMENT INVERSIO A+B+C+D    138.836,00   

            

            

            

            
TOTAL   MODIFICACIO  1+2    301.855,00   

 



 

Carrer Sant Antoni, 13 

08394 Sant Vicenç de Montalt 

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

http://www.svmontalt.cat 

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el 
Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats 
podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient es 
considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s’hagués 
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes 
per a resoldre-les. 

 
 
SISÈ. APROVACIO BASES CORREGIDES ESTUDI PREVI PARC GERMANS 
GABRIELISTES 
 
Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2014/561 66 GENSVM  
Contingut: APROVACIÓ DE BASES CORREGIDES CONCURS D'IDEES AMB 
INTERVENCIÓ D'UN JURAT, PER A LA SELECCIÓ DE PROPOSTES, A 
NIVELL D'ESTUDI PREVI, PER AL PARC DELS GERMANS GABRIELISTES 
DE SANT VICENÇ DE MONTALT 
 
Exposa l’assumpte el portaveu de CiU, senyor Amadeu Clofent Rosique. 
 
Fets 
 
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 5 de juny de 2014, va 
aprovar el concurs d'idees, amb intervenció d'un Jurat, per a la selecció de 
propostes, a nivell d'estudi previ, per al Parc dels Germans Gabrielistes de Sant 
Vicenç de Montalt, ubicat a la zona de ‘el Pedró', així com el plec de clàusules 
administratives i tècniques que regiran el citat concurs d'idees. Així mateix, se'n 
va disposar la seva convocatòria, tot obrint un termini de dos mesos, 
comptadors des del dia següent al de la publicació del present anunci al Butlletí 
Oficial de la Província, per a la presentació de proposicions. 

El Plec de Clàusules fou exposat al públic mitjançant la inserció d’Edicte en el 
BOPB de 30 de juny de 2014. 

En data 9 de juliol de 2014, per correu electrònic, enregistrat en data 10 de 
juliol amb número 3961, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya va presentar una 
sèrie de qüestions relatives al concurs, tot sol·licitant aclariments i 
modificacions. 

En resposta a l’anterior escrit, en entendre correctes alguns dels punts 
controvertits, es va suspendre el termini d’exposició pública mitjançant la 



 

publicació del corresponent anunci en el diari ‘el Punt’ de data 26 de juliol de 
2014. 

S’ha redactat un text refós de les bases i s’ha comunicat al Col·legi 
d’Arquitectes el següent: 

 

a) S’ha corregit o tret el mot ‘avantprojecte’. 

b) La documentació es posa a disposició a l’Ajuntament, no es publica. 

c) S’han tret totes les referències a l’experiència i a l’accèsit en cas de 
declarar-se desert. 

d) Amb el mot ‘exposaran’ ens referíem a ‘manifestaran o inclouran’, 
s’ha corregit. 

e) La viabilitat econòmica la considerem de suma importància per evitar 
propostes desproporcionades. Per aquest motiu es manté. 

f) Es manté el concurs amb un únic premi. 

g) Es manté la possibilitat d’encàrrec de redacció de projecte amb la 
concessió. 

h) La memòria descriptiva constitueix, quasi més que la documentació 
gràfica, la base del concurs d’idees; per aquest motiu no es 
considera necessari major delimitació per facilitar la llibertat en 
l’exposició d’idees. 

El senyor Jaume Arcos Vinyals, regidor de 9SV, pregunta si el termini torna a 
començar. 

El senyor Amadeu Clofent respon que sí. 

El senyor Arcos pregunta si es va presentar algun projecte. 

El senyor Clofent respon que no, tot i que va haver-hi gent interessada. 

La senyora Glòria Aymerich Gázquez, regidora del PP, manifesta que creu que 
és un error perquè tal i com està ara poca cosa es pot fer, no és un parc nou.  
En el seu moment el PP va presentar un projecte que no va arribar a 
participació ciutadana.   



 

No està d’acord amb gastar diners en un projecte que no anirà endavant, és 
millor que ho portés una concessionària, pensa que se li pot donar una altra 
sortida  i encara que ho va aprovar el Partit Popular, ara rectifica i no li donarà 
suport. 

S’acorda, per majoria absoluta, amb el vot a favor de CiU (6) , 9SV (4), PSC 
(1) i Esquerra (1) i el vot en contra del PP (1), l’aprovació de les bases 
corregides i la represa del termini per a la presentació de pliques. 

ANNEX 

 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES QUE H AN 
DE REGIR EL CONCURS D'IDEES DEL PARC DELS GERMANS 
GABRIELISTES DE SANT VICENÇ DE MONTALT  
 
 
 
1. OBJECTE DEL CONCURS 
 
L'objecte d'aquest concurs és la selecció, mitjançant un jurat, de 
propostes, a nivell d'estudi previ, per al Parc dels Germans Gabrielistes de 
Sant Vicenç de Montalt, ubicat a la zona de ‘el Pedró’. 
 
Es tracta de fer propostes que responguin als requeriments de programa 
continguts en els apartats corresponents d'aquest Plec de Condicions. 
 
 
Es podrà concórrer al concurs presentant l'estudi previ. No hi haurà 
inscripció prèvia, però en el moment de sol·licitar la documentació 
s'haurà de deixar una adreça de correu electrònic a efectes de resolució 
de dubtes i aclariments que es puguin dirigir a la corporació. 
 
a) Àmbit d'actuació : 
 
 
El projecte abasta l’àmbit del parc dels Germans Gabrielistes ubicat a la 
zona de ‘el Pedró’, llinder amb l’antic sector 9 PPO ‘can Boada’, l’antiga 
UA número 5 ‘Montaltpark 2’ el sector 4 PPO ‘Sot del Camp’ i la finca ‘can 
Marial’ inclosa en PDUSC. Aquest parc té una superfície aproximada de 
27.700 mts2. 
 
b) Objecte de la proposta : 
 
 



 

L'objecte del concurs és la d'estudiar solucions per projectar un Parc 
urbà que estigui dotat d’elements de gestió i d’ús que permetin el 
finançament autònom del seu manteniment i control tot conservant el 
caràcter de bé d’us i accés públic que s’haurà de coordinar amb els 
possibles usos i aprofitaments lucratius que es puguin proposar. 
 
c) Les propostes han de tenir present els aspectes seg üents: 
 
 
Proposta de gestió i manteniment de zones verdes, jardineria i llac. 
 
En cas que es qüestionés la vialitat i seccions existents s'hauran de donar 
alternatives ls serveis, plantacions i dotacions que té el parc actualment. 
 
Proposta d’usos, sempre compatibles amb la condició de parc urbà de la 
finca objecte d’aquest concurs i que no podran representar la implantació 
d’usos residencials ni urbans que no puguin ser considerats com a 
accessoris. 
 
Per a edificis de serveis al parc es fixa un sostre màxim de 250 mts2., en 
els quals s’haurà d’ubicar, forçosament, lavabos públics, magatzem i 
espai de repòs amb servei d’alimentació i subministrament de begudes. 
 
El projecte ha de permetre el manteniment del funcionament autònom 
i privatiu dels horts municipals en funcionament. 
 
Les propostes hauran de tenir present els elements ja  existents que, 
malgrat  tot,  podran ser mi l lorats,  augmentats o reubicats 
però no podran representar la  desaparic ió de cap dels 
e lements ja  existents sense una prèvia just i f icació al 
pro jecte. 
 
Les propostes hauran de tenir present la condició de parc urbà d’ús 
públic de manera que les possibles instal·lacions que es proposen 
s’integrin en aquesta condició i les construccions de serveis que 
s’hi realitzin tinguin el menor impacte possible. 
 
Les propostes hauran de contenir un detall concret i exhaustiu dels 
materials i acabats de les instal·lacions i les mesures adoptades per 
a la supressió de barreres arquitectòniques i espais de descans, així com 
el detall de les instal·lacions energèticament eficients i sostenibles. 

 
2. ENTITAT CONVOCANT 

 
L'entitat convocant del present concurs és l'Ajuntament de Sant Vicenç 
de Montalt amb CIF P-0826400-D i domicili al carrer de Sant Antoni, 13, 



 

08394 S a n t  V i c e n ç  d e  M o n t a l t ,  Tel. 93 791 05 1 1 . La pàgina 
web de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, a efectes d'obtenció de 
documentació, és www.svmontalt.cat. 
 
3. LEGISLACIÓ APLICABLE  
 
Les bases reguladores d'aquest concurs es regiran pel Real Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), i la resta de 
disposicions complementàries i d'aplicació i 29/1998, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa, per a l'adaptació  a la normativa 
comunitària de les dues primeres. L'article 184 i següents de la Llei 
3/2011, de 14 de novembre, preveu la modalitat de concursos de 
projectes, amb la intervenció de Jurat. 
 
4. TIPUS I CONDICIONS DEL CONCURS 
 
El concurs serà d'idees a nivell d'avantprojecte, obert, anònim i de fase 
única, amb  intervenció d'un jurat. El procediment per a la selecció del 
disseny, règim d’usos i instal·lacions del Parc dels Germans Gabrielistes 
de Sant Vicenç de Montalt, adoptarà la forma  de  concurs  d'idees  amb  
intervenció  de  jurat,  que  prendrà  la  seva  decisió  amb  total 
independència sobre la base de les propostes que li siguin presentades 
de forma anònima. La finalitat del concurs no és inicialment l'adjudicació 
d'un contracte. 
 
 
Podran prendre part en el concurs totes les persones físiques o jurídiques, 
espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar de 
conformitat amb el que estableix l'art. 72 de la Llei 3/2011. 
 
 
Poden participar en aquest totes aquelles persones capacitades per a la 
redacció de propostes i idees d'aquesta naturalesa i que compleixin els 
requisits establerts en aquests Plecs. 
 
El licitador incorporarà al seu equip un tècnic responsable que coordinarà 
i donarà coherència tècnica a la proposta objecte del concurs (el tècnic 
responsable de l'equip proposat haurà de tenir la titulació d'arquitecte 
superior o enginyer amb competències per poder executar les obres, si fos 
el cas) 
 
 
El licitador, sigui persona física o jurídica, podrà presentar-se sol o 
formant unió temporal amb altres professionals o empreses. En aquest 
darrer cas s'haurà de nomenar un responsable i declarar el nom i  la 



 

professió de cadascun dels seus components,  entenent que  cada 
component només podrà presentar-se en una unió de professionals.  
En tot cas aportaran compromís subscrit per tots els professionals  o  
empreses,  de  constituir-se  formalment  en  unió  temporal  en  cas  de  
resultar guanyadors i adjudicataris dels possibles contractes, indicant la 
seva participació en la unió temporal. Tots els components hauran de 
signar els treballs quan aquests hagin d'estar signats. 
 
També es pot presentar una agrupació de professionals constituïda a tal 
efecte. Els professionals que en formin part quedaran obligats 
solidàriament davant de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i hauran de 
nomenar un representant únic de l'agrupació amb prou poders per exercir 
drets i complir obligacions derivades del concurs. Tots els professionals 
que constitueixin l'agrupació hauran de tenir plena capacitat d'obrar,  
acreditar la solvència  tècnica i professional i no patir causa  de  
prohibició  de contractar. S'entendrà que tenen solvència tècnica els 
titulats superiors col·legiats que per la matèria són competents. Cada 
component d'una agrupació de professionals només podrà ser-ho d'un 
dels equips que concorren en el concurs. Cada concursant o equip de 
concursants només pot lliurar un treball. 
 
Tindran la condició jurídica de licitador les persones, físiques o jurídiques, 
que tinguin plena capacitat d'obrar, i que acreditin la solvència tècnica i 
professional i no es trobin compreses en cap de les prohibicions per 
contractar previstes en l'article 49 de la LCSP, en concordança amb els 
articles 9 i següents del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel 
qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques. 
 
Cada concursant o equip de concursants només podrà lliurar un treball. 
 
L'equip tècnic redactor ha de complir les disposicions vigents en matèria 
fiscal, administrativa, laboral, de Seguretat Social, de prevenció de riscos 
laborals, així com la normativa interna del sector que reguli l'objecte del 
concurs i acreditar-ne l'esmentat compliment a requeriment municipal. 
 
Incompatibilitats:  
 
Sense perjudici de les incompatibilitats professionals legalment 
establertes, no podran participar en aquest concurs: 
 
 

a) Els membres del Jurat, així com els seus familiars fins al segon grau de 
consanguinitat o afinitat i col·laboradors habituals o associats. 
 
b)  El personal al servei de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. 



 

 
e)   Les persones que es trobin incloses en alguna de les causes 
d'incapacitat o incompatibilitat previstes a l'article 54 i concordants del text 
refós de la LCSP i a la resta de normativa d'aplicació. 
 
L'autor de la proposta premiada, el guanyador del concurs, només tindrà 
dret a percebre l'import del premi fixat en aquest plec, sense que pugui 
reclamar la formalització posterior de l'encàrrec de la redacció del 
projecte.  
 
L'Ajuntament es reserva  el dret a adjudicar l a  r e d a c c i ó  d e l  
p r o j e c t e  c o n j u n t a m e n t  a m b  l ’ e x e c u c i ó  d e  l e s  
o b r e s  i  l a  g e s t i ó  d e l  p a r c .  
 
E n  c a s  d ’ a d j u d i c a r - s e  a l  guanyador del concurs, l'import del 
premi del concurs d'idees es considerarà a tots els efectes com a quantitat 
a compte del preu d'adjudicació del contracte de gestió. 
 
5. PUBLICITAT DEL CONCURS 
 
 
La convocatòria del concurs es publicarà (Art 142 T R LCSP) mitjançant 
anunci al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya. També es podrà publicar en un o més diaris de major 
difusió, així com també a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt.  Tanmateix, l'Ajuntament podrà utilitzar qualsevol 
altre mitjà  de comunicació que consideri oportú als efectes 
d'aconseguir la màxima difusió. L'anunci recollirà un extracte dels 
aspectes més rellevants del present plec. Les despeses de publicitat per la 
licitació del present concurs aniran a càrrec de l'Ajuntament. 
 
Les  bases   i la  documentació  es   podran  consultar   i obtenir   en  
el   perfil  del  contractant 
 
(http://www.svmontalt.cat) de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. 
 
 
6. FIANÇA  
 
D'acord amb l'art. 95 del TRLCSP, es dispensarà tant la garantia 
provisional com la definitiva, atenent les característiques del present 
concurs, i no afectaria aquesta dispensa si es procedís a un posterior 
procediment negociat. 
 
7. TERMINI DE PRESENTACIÓ  I EXECUCIÓ DE LA PRESTACIÓ 
 



 

Les propostes es podran presentar, al Registre General de l'Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt (Sant Antoni, 13), de 9:00  a 14:00  hores, de 
dilluns a divendres, excepte festius al municipi, durant el termini de 2 
MESOS a comptar de l'endemà de la darrera publicació d'aquest 
anunci, ja sigui en el Butlletí Oficial de la Província o en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya. Si el termini de presentació de 
proposicions acaba en dissabte o festiu, quedarà prorrogat 
automàticament fins al dilluns o dia no festiu següent, de forma que els 
dissabtes o festius no es podran presentar proposicions. 
 
 
Les sol·licituds també es podran trametre per correu. En aquest cas, els 
licitadors hauran de justificar que la data d'imposició de la tramesa a 
l'Oficina de Correus o servei de missatgeria està dins dels termini de 
licitació, i comunicar-ho a l'organisme de contractació mitjançant un fax 
el mateix dia, al número 93 791 29  61. Transcorreguts deu dies 
naturals des de la data esmentada sense que s'hagi rebut la sol·licitud, 
aquesta no serà admesa en cap cas. En qualsevol cas, la 
documentació ha de tenir data d'expedició anterior o igual a la de l'últim 
dia del termini per presentar les proposicions. 
 
 
B.CONTRACTACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D'ADJUDICACIÓ 
 
El procediment per a la selecció de la proposta adoptarà la forma de 
concurs d'idees amb intervenció de jurat, que prendrà la seva decisió 
amb total independència sobre la base de les propostes que li siguin 
presentades de forma anònima. 
 
9. CRITERIS PER A LA FASE D'ADJUDICACIÓ 
 
Les propostes seran estudiades, homogeneïtzades, valorades    
ponderades atenent els criteris següents, de O a 100 punts: 
 
 
Imatge urbana, integració amb l'entorn. 
 
Valoració de la proposta quant a projecte amb entitat pròpia, així com en 
funció de la incorporació de nous elements o valorització dels existents 
en la mesura que facin de la proposta un referent com a espai de parc 
urbà de Sant Vicenç de Montalt. 
 
Es valorarà la claredat expositiva de la proposta. 
 
La coherència entre els continguts proposats i la seva expressió formal. 
 



 

Es valorarà que la proposta visualitzi de forma clara la seva 
transcendència com a imatge de Sant Vicenç de Montalt la seva relació 
amb el municipi. 
 
Es valorarà la integració de la proposta amb els elements existents i la 
in ic iat iva, imaginació i  in tegració dels nous e lements. 
 
Puntuació màxima: 50 punts. 
 
Valoració en el procés de participació ciutadana. 
 
Els projectes presentats se sotmetran al procés de participació 
ciutadana. 
 
El projecte que sigui més valorat en aquest procés obtindrà la 
màxima puntuació i la resta, obtindran la proporcional en funció del 
lloc en què hagin estat valorats. 
 
Puntuació màxima: 5 punts. 
 
Sostenibilitat i eficiència en trames i formes urbanes, i sistemes 
proposats.  
 
La supressió de barreres arquitectòniques i espais de lleure i descans.  
 
Les lnstal·lacions energèticament eficients i sostenibles. Puntuació 
màxima: 25 punts . 
 
Viabilitat econòmica de la propost a. 
 
Es valorarà la claredat i la solvència tècnica de la proposta que 
s'avaluï, amb el desenvolupament proposat  i mitjançant  escenaris  
raonables,  la  contenció  dels  costos  de gestió i manteniment. A tal 
efecte, s’haurà d’adjuntar a la proposta, un estudi de viabilitat econòmica 
tant de la proposta com de la gestió. 
 
Es valorarà l'aportació d'indicadors, estudis i comparatives, amb 
actuacions existents, que afavoreixin la comprensió i valoració de 
qualsevol aspecte que, a judici del licitador, sigui rellevant en la seva 
proposta, especialment aquells que facin referència a la capacitat 
d'esdevenir un entorn més sostenible. 
 
I es valorarà el mètode de l'estudi per la valoració i viabilitat econòmica. 
 
Puntuació màxim a: 20 punts . 
 



 

 
A  l'acta  es  farà  constar  la  puntuació  obtinguda  per  cada  licitador 
segons  cada  criteri  i,  en conseqüència, el guanyador del concurs serà 
el que obtingui més puntuació. 
 
10. PREMIS I FORMA DE PAGAMENT  
 
En el moment de rebre la notificació de la resolució del concurs, els 
concursants que hagin resultat guanyadors o finalistes, hagin lliurat la 
documentació exigida i no n'hagin resultat exclosos per qualsevol causa, 
rebran els premis amb els imports que es relacionen. El pagament dels 
premis es farà en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la 
data de notificació  de la resolució de l'òrgan competent. 
 
 
1r premi            3.000 € 
 
Si el guanyador del concurs resulta adjudicatari de la redacció del projecte 
conjuntament amb l’execució de les obres i la gestió del parc, l'import del 
premi del concurs d'idees es considerarà a tots els efectes com a quantitat 
a compte del preu d'adjudicació del contracte de gestió. 
 
El jurat podrà atorgar, a més, un únic accèssit de 1.000 € a 
qualsevol dels projectes presentats al concurs, que no hagi estat 
seleccionat com a guanyador d'un dels dos primers premis, però que 
presenti alguna solució concreta que mereixi aquest reconeixement. 
 
 
Els guanyadors han de presentar a l'Ajuntament una factura per l'import 
del premi que els haurà estat atorgat. En qualsevol cas, aquestes 
quantitats dels premis estaran subjectes a les normes tributàries vigents. 
Les quantitats ressenyades són amb l'IVA exclòs. 
 
L'òrgan de contractació, en el moment de resoldre l'adjudicació del 
contracte, fixarà el termini de pagament dels premis. 
 
Ells guanyador/s objecte del concurs tindrà/n dret a percebre l'import del 
premi fixat en aquest plec però no podrà/an reclamar la formalització de 
cap encàrrec posterior de redacció del projecte, d'acord amb l'article 158, 
d) de la LCSP. 
 
11. DOCUMENTACIÓ  QUE ES LLIURARÀ ALS CONCURSANTS 
 
L'òrgan convocant facilitarà als concursants la documentació necessària 
per poder estudiar i, en el seu cas, presentar-se en el concurs, i 
consistirà en: 



 

 
a. Situació general de l'àmbit. 
 
b. Planejament vigent. Plànol de la zona. 
 
c. Documentació gràfica: topogràfic en format DWG 
 
d. Fotografies 
 
Aquesta documentació estarà disponible des de la data de publicació de 
l'anunci a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. 
 
Des del dia  de la publicació de l'anunci de licitació, les empreses 
interessades  podran sol·licitar i examinar als serveis tècnics municipals 
de l'Ajuntament  de Sant Vicenç de Montalt, els  dies laborables,  la 
documentació per la qual es regularà aquest procediment de licitació i 
podran adquirir al seu càrrec còpies de la documentació anterior. 
 
Consultes: A partir de la publicació de l'anunci als diaris oficials s'obrirà 
un període d’1 MES per efectuar consultes sobre aspectes tècnics o 
administratius. 
 
Els concursants podran efectuar consultes de caràcter tècnic, mitjançant 
l'adreça de correu electrònic indicada a tal efecte al perfil del contractant 
de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. Les 
respostes es remetran als concursants que en el moment de sol·licitar la 
documentació hagin deixat una adreça de correu electrònic, i es penjaran, 
així mateix, al perfil del contractant esmentat. 
 
12. PRESENTACIÓ  DE LES PROPOSTES: NORMES GENERALS  
 
Les  propostes  dels concursants  s'han  de  presentar  en  els  sobres 
núm.  1  i 2, sota  un  lema d'identificació i amb el més estricte  
anonimat i aquest lema ha de constar en un lloc visible. La 
vulneració del principi d'anonimat serà causa automàtica 
d'exclusió del concurs.  
 
Tots els documents del concurs hauran de substituir la identitat de l'autor 
o autors per un lema, que també haurà de figurar a l'exterior dels sobres 
que continguin la documentació que es remeti, en els quals també hi 
figurarà el nom del projecte i la institució a la qual es dirigeix. 
 
L'anonimat es guardarà fins a la resolució del jurat. 
 
Cap licitant podrà presentar més d'una proposta ni subscriure cap 
proposta en equip amb d'altres si ho ha fet individualment, ni figurar en 



 

més d'un equip. Cas de fer-ho serà causa de la no admissió de totes les 
propostes subscrites per aquest. 
 
Els idiomes de la presentació seran el català o el castellà. 
 
 
 
 13. OFERTES: DOCUMENTACIÓ 
 
 
Els concursants han de presentar les seves proposicions en dos 
sobres  tancats,  que poden ser lacrats i precintats amb les garanties 
que els licitadors considerin oportunes,  i han de portar la inscripció  
següent  "CONCURS D'IDEES  DEL  PARC DELS GERMANS 
GABRIELISTES DE SANT VICENÇ DE MONTALT ". A cada sobre 
s'hi ha de fer constar el títol del concurs i el lema del concursant. Tots els 
documents han de substituir la identitat de l'autor o autors per un lema, 
que també ha de figurar a l'exterior del sobre. 
 
13.1 SOBRE NÚM. 1 (tancat, amb el lema de cada participant) 
 
Títol:   Documentació  General:   CONCURS  D'IDEES  DEL  
 P A R C  D E L S  G E R M A N S  G A B R I E L I S T ES  D E  SA NT  
V I C E N Ç  D E  M O N T A LT . 
 
Contingut: 
 
Full amb el contingut, enunciant numèricament els documents que 
s'adjunten, d'acord amb el model contingut a l'annex 1. 
 
Document d'inscripció, segons el model contingut a l'annex 2. S'indicarà, 
així mateix, si hi ha el desig de mantenir l'anonimat en cas de no resultar 
premiat. 
 
Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat del concursant/s 
 

- Persona jurídica.-  En cas que el concursant sigui una persona 
jurídica,  l'acreditació  es farà mitjançant l'escriptura de constitució i, en 
el seu cas, les seves modificacions vigents, inscrites en el Registre 
Mercantil quan  aquest requisit  sigui exigible  segons la legislació  
mercantil que li  sigui d'aplicació, i si no ho fos, mitjançant escriptura o 
document de constitució, estatuts o acta fundacional en el que hi figurin 
les seves normes de funcionament, inscrits, en el seu cas, en el 
corresponent Registre Oficial. 
 

- Persona física o professional.- En cas que el concursant sigui una 



 

persona física o es tracti d'un professional, l'acreditació abans esmentada 
es farà mitjançant la presentació de còpia compulsada de la targeta del 
número d'identificació fiscal. També serà necessària l'acreditació, si és el 
cas, del nom comercial amb el que opera en el tràfic mercantil. 
Fotocòpia compulsada del Document Nacional d'Identitat del concursant 
o persona que legalment el representi. 
 

- Quan es tracti d'empresaris no espanyols d'Estats membres de la 
Comunitat Europea, o d'Estats signataris  de  l'Acord  sobre  l'Espai  
Econòmic Europeu,  hauran  d'acreditar llur  inscripció  en  els registres 
o presentar les certificacions que s'indiquen al punt 1 de l'annex 1 del Reial 
Decret 1098/2001 de 12 d'octubre. D'acord amb el que disposa l'article 9 
del Reglament General de la llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre 
(RGLCAP), les empreses no espanyoles que pertanyin a Estats 
membres de la Unió Europea han d'acreditar la seva inscripció en els 
registres comercials o professionals que s'estableixen  a l'annex  I del 
citat reglament. La resta de les empreses estrangeres han d'acreditar la 
capacitat d'obrar d'acord amb el que disposa l'article 10 del RGLCAP. 
 

 
Els altres empresaris estrangers hauran d'acreditar llur capacitat d'obrar 
amb certificació expedida per I'Embaixada  d'Espanya  en l'Estat 
corresponent, fent constar que es troben inscrits  en el Registre Local 
professional, comercial o anàleg o, en el seu defecte, que actuen 
habitualment en l'àmbit de les activitats objecte del Contracte. En aquest 
supòsit, a més, caldrà acompanyar informe de la representació 
diplomàtica espanyola sobre la condició de L'Estat de procedència de 
l'empresa d'Estat signatari de l'Acord sobre Contractació Pública de 
l'Organització  Mundial  del Comerç o, en cas contrari, que admet la 
participació d'empreses espanyoles en la contractació amb 
l'Administració, de forma substancialment anàloga. Així mateix, hauran 
d'acreditar tenir una sucursal oberta a Espanya, amb designació 
d'apoderats o representants per a llurs operacions i estar inscrites en el 
Registre Mercantil. 
 

- També s'aportarà  el document o documents que acreditin la legítima i 
suficient representació del signant de l'oferta. 
 
El Concursant podrà presentar la documentació exigida,  en cas  que 
sigui notarial, ajustada als requisits que estableix el Reglament Notarial, 
pel que fa a la legalització i legitimació. En el cas de documents 
administratius podran ésser presentats els originals, còpia o fotocòpia 
degudament compulsades o bé compulsar-les a les oficines d'aquest 
Ajuntament. 



 

 
En el cas de concórrer en representació d'una persona natural o jurídica 
cal portar, a més, el poder notarial suficient. 
 
Validació del poder de representació. El poder de representació ha 
d'estar degudament validat pel secretari general de l'Ajuntament. Per tal 
d'obtenir la validació del poder de representació, s'ha de presentar a la 
Secretaria General de l'Ajuntament una còpia autèntica o certificada de 
l'escriptura pública de constitució de la societat i l'original del certificat 
de l'acord social que es requereixi, si escau, amb una antelació mínima 
de dos dies hàbils, exclosos dissabtes, respecte a la finalització del 
termini de presentació de proposicions. En el present cas, la compulsa 
de fotocòpies i validació del poder de representació exigits a la 
documentació que cal presentar sobre personalitat serà només requerida 
al licitador que obtingui el primer premi, guanyador del concurs, amb la 
condició que la validació s'efectuï sempre de forma prèvia a l'adjudicació. 
Si el proposat com a adjudicatari no efectua la gestió de validació, es 
podrà adjudicar al següent licitador classificat. 
 
No seran  admeses, en cap cas,  les sol·licituds de participació 
d'aquelles  persones en les  quals concorri algunes de les circumstàncies 
previstes en l'article 54 del TRLCSP. 
 
 
Acreditació de la solvència econòmica i financera. 
 
No s'exigeix cap tipus de solvència econòmica i financera. 
 
Acreditació relativa al  compliment  dels  requisits de  solvència,  
classificació inexistència  de prohibicions per contractar: 
 

a) Declaració responsable de no estar subjecte a incompatibilitat, segons el 
model de l'annex 3. 
 

b) Certificació administrativa positiva d'estar al corrent de les obligacions 
tributàries exigides en els paràgrafs b), e) i d) de l'article 13.1 del 
RGLCAP, expedida per l'òrgan competent de l'administració tributària 
estatal, la data de la qual haurà de ser, en qualsevol cas, inferior als sis 
mesos anteriors a l'últim dia del termini per presentar les proposicions. 

c) Document acreditatiu d'estar donat d'alta a I'IAE en l'exercici corrent o 
l'últim rebut degudament abonat, si escau, en l'epígraf corresponent a 
l'objecte del contracte i en relació amb les activitats que realitzi en la data 
de presentació de les proposicions. 
 

d) Certificació administrativa positiva d'estar al corrent de les obligacions 
de Seguretat Social de l'article 14.1 del RGLCAP, expedida per l'òrgan 



 

competent i en iguals termes que recull l'apartat a) anterior. Així i a títol 
d'exemple, en el supòsits d'arquitectes en exercici lliberal de la seva 
professió, atès que no estan obligats a inscriure's específicament a la 
seguretat social, tal com disposa la Llei Estatal 30/1995, de 8 de 
novembre d'Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades, 
podran presentar certificat acreditatiu expedit per la HNA o bé per la 
seguretat social. 
 
No obstant això, aquestes tres últimes documentacions podran ser 
substituïdes per una declaració responsable de complir aquestes 
circumstàncies de forma que l'obligació d'aportació nomès serà exigible 
al guanyador proposat com a adjudicatari, que tindrà un termini màxim 
de cinc dies hàbils abans de l'acord d'adjudicació per presentar la 
justificació acreditativa d'aquest requisit. 
 
 
Acreditació de la solvència tècnica 
 
La solvència tècnica per a aquest procediment quedarà acreditada per 
mitjà de la presentació de la següent documentació: 
 

a) Certificat de la corresponent col·legiació del licitador o inscripció de la 
societat al Registre del Col·legi corresponent, si escau, o fotocòpia 
simple del títol conjuntament amb un compromís  de col·legiació. 
 

b) Composició de l'equip pluridisciplinar proposat, així com de les 
especialitats de cada component de l'equip, segons model contingut a 
l'annex 4, així com compromís de col·laboració amb el licitador o licitadors 
per participar en qualsevol contracte derivat de l'objecte del concurs, si 
s'escau, sempre que es requereixi la seva participació, i a requeriment de 
l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. 
 

c) Currículum professional relatiu a treballs de característiques similars a 
l'objecte del concurs, de la persona o persones que assumiran l'autoria 
dels treballs. 
 

d) Currículum  professional  relatiu  a  l'experiència  i especialització de  
les  diferents  persones  que participen i integren l'equip que ha dut a 
terme la concreció de la proposta. 
 
Els currículums hauran d'incloure una relació de les principals obres i 
projectes dels quals en siguin titulars, amb indicació expressa de l'import 
de l'obra i de l'entitat pública o privada contractant. 
 



 

Relació dels treballs de característiques similars al projecte objecte del 
concurs. Relació de premis i accèssits guanyats en altres concursos 
similars. 
 

a) Relació dels principals treballs similars o anàlegs als ara licitats i 
realitzats pels membres de l'equip tècnic proposat, explicant 
succintament el seu abast i extrems més importants en dos fulls DIN A4. 
 
Respecte a la prevenció de riscos laborals , declaració responsable del 
proponent que, en relació amb els seus treballadors, compleix 
estrictament les mesures de prevenció de riscos laborals establerts per la 
normativa vigent, incloses les obligacions en matèria de formació i 
vigilància de la salut. 
 
En cas d'empreses estrangere s, a més d'allò assenyalat en els 
paràgrafs anteriors, la declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels 
jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les 
incidències que de forma directa o indirecta puguin sorgir  del concurs, 
amb renúncia, si escau, del fur jurisdiccional estranger que li pogués 
correspondre. 
 
Altres documents , declaració expressa d'acceptació com a mitjà de 
notificació en tots els tràmits de licitació vial correu electrònic, sense 
perjudici que aquesta notificació es pugui fer també de forma personal o 
a través de correu ordinari convencional, indicant expressament el 
número de telèfon i/o l'adreça electrònica a on poder-ho fer quan es doni el 
cas. 
 
 
13.2 SOBRE NÚM. 2 (tancat, amb el lema de cada participant ) 
 
Títol: Proposta tècnica: CONCURS D'IDEES DEL PARC DELS 
GERMANS GABRIELISTES DE SANT VICENÇ DE MONTALT . 
 
 
Contingut: 
 
Portarà a l'exterior la menció "PROPOSTA TÈCNICA"  presentada pel 
concursant per a servir de base, i haurà de contenir de forma ordenada la 
següent documentació: 
 
Full amb el contingut, enunciant numèricament els documents que 
s'adjunten,  d'acord amb el model contingut a l'annex 1. 
 
Un màxim de 2 panells  DIN  A1 en posició horitzontal, a una sola 
cara, sobre suport cartró ploma, amb la documentació  gràfica i escrita 



 

que es consideri adequada per a la correcta comprensió de la 
proposta per part del jurat. En cada panell hi figurarà el lema escollit 
pels participants, i no contindrà cap referència que permeti esbrinar la 
identitat de l'autor. 
 
La informació continguda en aquests panells haurà d'expressar, 
lliurament i clara, el contingut demanat en aquest plec, i manifestar, en 
qualsevol cas, la prioritat de continguts del projecte proposat. No 
s'admeten maquetes ni cap altra documentació que la explicitada en 
aquest Plec podent-se utilitzar tot tipus de sistemes de representació 
especialment els de dibuix i fotogràfics inclosos els que utilitzin tecnologia 
digital. 
 
Memòria descriptiva justificativa i explicativa, en format DIN A4 en posició 
vertical i enquadernat per la vorera lateral esquerra, del contingut 
demanat en aquest plec, de tot allò que sigui rellevant per a la posterior 
comprensió de la proposta realitzada. 
 
Estudi de viabilitat econòmica tant de la proposta com de la gestió. 
 
Visualitzacions (no s'admeten maquetes) però sí fotografies d'aquestes o 
imatges virtuals de les propostes. 
 
Valoració estimativa per capítols i justificada del cost total de la proposta 
 
Un dossier enquadernat en format DIN A3 que contingui una reducció 
dels panells presentats, la memòria i els altres documents indicats, en 
posició horitzontal i enquadernat per la vorera lateral esquerra. A la tapa 
del dossier hi constarà el lema escollit pels participants, i no contindrà 
cap referència que permeti identificar a l'autor. 
 
Es presentarà un exemplar imprès en suport paper i un altre en suport 
digital CD que inclogui tota la documentació presentada,  en format PDF.  
També s'hi podran afegir imatges  o recorreguts virtuals que no hagin 
pogut presentar en format paper. Els arxius duran el nom del lema i un 
número correlatiu, i ni a l'exterior ni a la documentació inclosa en el 
suport digital hi podrà haver cap referència que identifiqui a l'autor. 
 
14. CONTINGUT TÈCNIC MÍNIM DE LES OFERTES DELS 
LICITADORS  
 
Els licitadors en la documentació tècnica de la clàusula 13.2 d'aquest plec, 
presentaran com a mínim el contingut següent: 
 
Memòria escrita, planta, secció i renders opcionals que expliquin amb 
claredat la proposta. 



 

 
Estudi de viabilitat econòmica tant de la proposta com de la gestió. 
 
 
15. OBERTURA DE LES PROPOSTES 
 
Seran motius de no admissió i d'exclusió dels participants, els següents: 
La sol·licitud de presentació fora de termini. 
 
L'incompliment sobre condicions de contingut i presentació dels treballs. 
 
L'incompliment de les normes relatives a l'anonimat de les propostes. 
 
La inobservança dels objectius del concurs. 
 
L'incompliment d'altres requisits establerts en aquestes bases. 
 
 
El Jurat, reunit en sessió privada una setmana després de la finalització 
del termini de presentació de proposicions, procedirà a l'obertura del 
SOBRE NÚM. 2 (proposta tècnica). 
 
 
El Jurat decidirà les propostes que seran admeses i aixecarà acta 
d'admissió, enumerant les  no admeses i el motiu d'exclusió. A l'acta 
d'admissió es consignarà el desconeixement per part del Jurat de la 
identitat dels concursants admesos. 
 
Les propostes presentades seran objecte d’un procés de participació 
ciutadana previ a la decisió del Jurat. 
 
El Jurat procedirà  a  la  ponderació dels criteris  d'adjudicació  
establerts en aquest plec,  amb  els informes que estimi oportú 
sol·licitar. La decisió  del Jurat es  contindrà  en la  Resolució, la  qual 
s'adoptarà amb total independència, serà coherent amb els criteris de 
valoració que s'expressen en el present plec i resoldrà de forma 
motivada. Cada membre del Jurat podrà fer constar les raons del seu vot. 
 
El Jurat es podrà reunir totes les vegades que cregui convenient i podrà 
sol·licitar, abans de formular la resolució, tots els informes tècnics que 
estimi pertinents relacionats amb l'objecte del concurs. El Jurat,  abans 
de prendre la resolució definitiva, exposarà les seves  consideracions a 
la Comissió Informativa de l'Àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt. 
 



 

En el termini màxim de dos mesos de la data de l'obertura, el Jurat 
adoptarà la seva decisió. 
 
La  decisió  del Jurat  podrà  comportar declarar desert  el  concurs  si 
cap  dels  projectes presentats satisfà l'interès públic municipal. 
 
Identitat del guanyador o guanyadors:  
 
immediatament a l'emissió del veredicte, es procedirà a l'obertura del 
sobre núm. 1, que contindrà la identificació dels concursant/s guanyador o 
guanyadors. En tot cas, es garantirà l'anonimat dels participants que 
hagin determinat el seu desig de mantenir l'anonimat en cas de no haver 
estat premiats. 
 
Aquest sobre serà analitzat pels tècnics del Departament de 
Contractació, que duran a terme la qualificació documental i certificaran 
el compliment dels requisits de capacitat i, en el seu cas, de solvència 
del/s guanyador/s, segons les presents bases. 
 
El Jurat podrà introduir en la seva resolució suggeriments a la proposta 
guanyadora. 
 
L'acta de proposta formulada pel Jurat s'elevarà, a continuació, les 
actuacions practicades i sotmetrà a la consideració de l'òrgan de 
contractació de l'Ajuntament la decisió adoptada. 
 
16. JURAT  
 
El Jurat es constituirà el dia fixat pel seu president per obrir i examinar la 
documentació continguda al SOBRE 2. A l'acta de constitució s'ha de 
consignar que cap dels seus membres no està incurs en cap dels supòsits 
d'incompatibilitat establerts a l'article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
Hi haurà quòrum amb la presència de la meitat més un dels membres. 
Les decisions s'adoptaran per majoria simple. 
 
El Jurat estarà composat pels membres que s'indica a continuació o 
persones en qui deleguin: 
 
President:       L'Alcalde de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 
Secretari: El de l’Ajuntament. 
Vocals:  El Regidor d’Urbanisme. 
   El Regidor d’Esports i Medi Ambient. 
   La Regidora d’Ensenyament. 



 

L’Arquitecte Municipal. 
   L’Enginyer Municipal. 
 
17. ADJUDICACIÓ DEL CONCURS 
 
L'Òrgan convocant i de contractació de l'Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt, acceptant la proposta del Jurat, adjudicarà el concurs i concedirà 
els premis previstos en la clàusula 10. 
 
L'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, es reserva el dret de condicionar 
l'adjudicació a l'acceptació de les condicions o requeriments que pugui 
establir, a la vista de les ofertes, a l'objecte de completar-les o 
homogeneïtzar-les. 
 
L'adjudicació  del  concurs i l'atorgament  dels  premis  respectius  serà  
notificada  per  escrit  als Concursants. 
 
18. EXPOSICIÓ DELS TREBALLS  
 
L'òrgan convocant es reserva el dret de donar la més àmplia divulgació  
del resultat del concurs a través de qualsevol mitjà de difusió, així com de 
les idees presentades. Els seleccionats, en cas de no resultar guanyadors 
del concurs, tenen dret a mantenir l'anonimat del seu treball, si així ho fan 
constar en la seva proposta. 
 
 
19. DRET DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL  
 
La  informació continguda en  la  documentació presentada  en  el  
concurs serà  propietat única  i exclusiva de l'Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt, a qui correspondran tots els drets sobre els mateixos, 
amb l'única excepció d'aquells que, en el seu cas i per expressa 
disposició legal, fossin de caràcter inalienable. 
 
El concursant guanyador i els finalistes del Concurs cedeixen i 
transmeten, responsabilitzant-se de l'autoria i originalitat dels treballs, a 
l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montal t  tots els drets sobre el 
treball presentat,  de  tal manera  que  aquest  podrà  prendre,  reproduir,  
muntar,  editar  i, directament  o mitjançant tercers, transformar i/o 
modificar les propostes presentades al concurs, sense que aquesta 
cessió pugui suposar cap reclamació o retribució addicional pels autors 
i/o directors de la proposta i tampoc per a qualsevol tècnic que hagi 
participat en ella. 
 
La cessió dels drets sobre la proposta presentada queda inclosa en el 
premi retributiu a què fa referència la clàusula 1O, motiu pel qual ni el 



 

concursant guanyador ni els finalistes, ni qualsevol tècnic que hagi 
intervingut en la proposta tindran dret a percebre cap quantitat addicional 
per aquest concepte. 
 
En cas que els treballs s'executessin per un tercer diferent de l'Ajuntament 
de Sant Vicenç de Montalt, aquest podrà cedir a favor del tercer els drets 
adquirits sobre el treball presentat pel Concursant guanyador del Concurs 
i pels finalistes. 
 
Tant per a l'exposició com per a la publicació (si n'és el cas) dels treballs 
presentats a concurs es farà constar  el nom  de l'autor  o autors,  llevat 
que  aquests  expressin la  seva voluntat de restar en l'anonimat  en 
cas de no resultar premiats. L'òrgan convocant es reserva el dret de 
donar la més àmplia divulgació  del resultat del concurs a través de 
qualsevol mitjà de difusió, així com de les idees presentades. 
 
El fet de presentar  treballs  en aquest  concurs  implica  l'acceptació  
d'aquestes  bases  per  part  dels concursants. 
 
En cas que el concurs quedi desert, la documentació presentada serà 
retornada a tots els participants que així ho sol·licitin. 
 
20. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
 
El fet de presentar-se al concurs convocat implica per part dels 
concursants el coneixement i acceptació de les presents bases. 
 
 
ANNEX 1: CONTINGUT DE LA DOCUMENTACIÓ 
 
(En cas de ser persones físiques) En/Na ......................... , arquitecte I 
enginyer/a, amb NIF núm ........ núm.de col·legiat 
............................................................. , domiciliat a 
................................................. 
 
(En cas de ser persona jurídica o varis licitadors) En/Na ................. , 
amb NIF núm............. domiciliat a ..................... , en nom i representació 
de ..................... (la Societat ... ... . amb C.I.F. núm. o agrupació de 
licitadors..................) amb domicili social/domiciliat a ............. 
 
 
EXPOSA: 
 
D'acord amb el que disposen les bases, es detalla la documentació 
sol·licitada per a participar en: "CONCURS  D'IDEES  AMB 
INTERVENCIÓ  DE JURAT PER PROCEDIMENT OBERT DEL PARC 



 

DELS GERMANS GABRIELISTES DE SANT VICENÇ DE 
MONTALT ” 
 
que es troba en aquest sobre i que consisteix en: 
 
 
1. ..... 
 
2...... 
 
3...... 
 
4...... 
 
5...... 
 
 
I per tal que així consti davant de l'Ajuntament de S a n t  V i c e n ç  d e  
M o n t a l t ,  a  l'efecte  de prendre  part al concurs realitzo la present 
declaració. 
 
............................ , ..... d ................... de 20.... 
 
Signat (pel licitador o representant de la societat o agrupació de licitadors) 
 
 
 
 
ANNEX 2: SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ  
 
MODEL PER PERSONES FÍSIQUES 
 
Assabentat/da del Concurs convocat per l'ajuntament: 
 
"CONCURS D'IDEES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER 
PROCEDIMENT OBERT DEL PARC DELS GERMANS GABRIELISTE S 
DE SANT VICENÇ DE MONTALT  "  
 
Declaro: 
 
I. Que disposo de la capacitat per concursar, 
 
2. Que conec i accepto totalment el contingut de les Bases que regulen 
el concurs. 
 



 

3. Que en cas de no resultar premiat/da, Sl/ NO desitjo mantenir 
l'anonimat. Sol·licito: 
 
Que s'accepti la meva participació, per la qual aporto la següent 
documentació:  
I. Aquest document de sol·licitud de participació 
2. Tots els documents requerits en les bases que regulen el present 
concurs 
 
AUTOR/S DE LA PROPOSTA: 
 
......................... , arquitecte I enginyer/a, amb domicili a ..................... i 
amb D.N.I núm. . ....... i, (en cas de varis licitadors) 
......................... , arquitecte I enginyer/a, amb domicili a .................... i 
amb D.N.I núm. . ......... 
 
i, (etc.) 
 
COL·LABORADORS INTERNS (professionals  que treballen al despatx 
professional del/s licitador/s): 
 
.....................................................................  , amb D.N.I núm. . (etc.) i 
facilita les següents dades a efecte de 
notificacions: 
 
Adreça ......................................... de  .......................................... C.P 
.................. 
 
Telèfon:: .........................  Fax:: ............................... Mail: 
................................................. Signat: A  ....................................  el 
dia ................  de ..............  de .... 
Nota: En cas de diversos licitadors, tots ells signaran aquest 
document 
 
Les  dades dels licitadors  s'incorporaran  en un fitxer  propietat  de 
l'Ajuntament de S a n t  V i c e n ç  d e  M o n t a l t .  Podeu exercir  els 
drets d'oposició, d'accés, de rectificació i de cancel·lació de dades. 
En cas de dubte, així com per exercir els drets esmentats podeu 
adreçar-vos  a l'Ajuntament de Sant  V icenç  de  Monta l t    mitjançant 
correu electrònic  (comunicacio@svmontalt.cat) , fax (93 791 29 
61 ), o correu postal (Sant Antoni, 13 08394 – S a n t  V i c e n ç  d e  
M o n t a l t ).  De la mateixa  manera,  presteu  el vostre consentiment  
per que  les dades siguin cedides  al COAC i autoritzeu  la cessió  de 
dades del COAC a l'Ajuntament de S a n t  V i c e n ç  d e  M o n t a l t  en 
tot allò que sigui necessari per la verificació de la veracitat i vigència de 



 

dades aportades i per al correcte compliment  de la finalitat del 
concurs. 
 
 ANNEX 3: DECLARACIÓ RESPONSABLE  
 
En/na ............................................. arquitecte I enginyer/a, amb NIF 
núm............. I       núm.        de 
col·legiat......................................... , (si cal) en representació de 
............................ ,   declaro  sota  la seva responsabilitat, com a 
licitador/a del CONCURS D'IDEES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER 
PROCEDIMENT OBERT DEL PARC DELS GERMANS 
GABRIELISTES DE SANT VICENÇ DE MONTALT que, 
 
a) Estic facultat/ada per contractar amb l'Administració, ja que, tenint 
capacitat d'obrar, no em trobo comprès/esa en cap de les 
circumstàncies de prohibició per contractar amb les Administracions 
Públiques, fixades en l'art. 54 i concordants del RD Legislatiu 3/2011, de 
1 4  de  novembre , del Text Contractes del Sector Públic. 
 
b) Estic al corrent en el compliment de les meves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social de conformitat amb el que estableixen els articles 
13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes de les 
Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 
d'octubre. 
 
e) Que estic donat/da d'alta a l'Impost sobre Activitats Econòmiques i al 
corrent del seu pagament, si s'escau. 
 
d) Que no incompleixo cap d'aquelles circumstàncies a les que es 
refereix la Llei 25/1983, de 26 de desembre,  sobre incompatibilitats  
d'alts  càrrecs,  així  com  la  Llei  21/1987,  de 26 de  novembre, 
d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la 
Generalitat, i la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim 
d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat. 
 
e) Que l'empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la 
normativa vigent per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal. 
 
f) Que la informació i documents aportats en els sobres 1 i 2 són de 
contingut absolutament cert. 
 
g)Que autoritzo a l'òrgan de contractació a obtenir directament dels 
òrgans administratius competents les dades o documents registrals que 
es requereixin per procedir, en el seu cas, a l'adjudicació del contracte. 
 



 

I per què consti, signo aquesta declaració responsable. A 
............................... , ......... de ............ de 20.... 
 
 
 
Signatura 
ANNEX 4: DECLARACIÓ  SOBRE LA COMPOSICIÓ DE L'EQUIP  
PLURIDISCIPLINAR PROPOSAT  
 
En .............................  , arquitecte I enginyer/a, amb domicili a 
..................................... ,    actuant    en nom propi (o  en representació 
de  l'agrupació  de licitadors constituïda per ......................  )    com a  
licitador del CONCURS D'IDEES  AMB INTERVENCIÓ  DE JURAT  
PER PROCEDIMENT OBERT DEL PARC DELS GERMANS 
GABRIELISTES DE SANT VICENÇ DE MONTALT  
 
DECLARO 
 
Que l'equip pluridisciplinar proposat està constituït per els següents 
membres i en les especialitats que s'especifiquen: 
 
................................. , especialista en ........................... 
 
................................. , especialista en ........................... 
 
, especialista en ........................... 
 
, especialista en ........................... 
 
 
 
 
I per tal que així consti davant de l'Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt  a l'efecte de prendre part en el Concurs, realitzo la present 
declaració en el dia ........... , de..................... de 20.... 
 
 
 
 
Signat ...................................................... 
 
De la mateixa manera, tots i cada un dels membres de l'equip 
sotasignants, declaren que formen part de l'equip  i que en participaran 
amb el licitador/s cas de resultar seleccionats i que de la mateixa 
manera,  participaran amb el licitador o  licitadors en el  contracte,  si 



 

s'escau,  i signaran aquells documents que per la seva especialitat els 
pertoqui. 
 
Signat: 

 
 
SETÈ. RESCAT DEL DRET FUNERARI NÍNXOL 167 I CONCESS IÓ DRET 
FUNERARI NÍNXOL 165 BIS 
 
Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2014/896 66 GENSVM  
Contingut: RESCAT DEL DRET FUNERARI NÍNXOL 167 I CONCESSIÓ DRET 
FUNERARI NÍNXOL 165 BIS 
 
Exposa l’assumpte la regidora de Sanitat, senyora Maria Lluïsa Grimal Colomé. 
 
El senyor Santiago Tintore Ferrer ha presentat per Registre General una 
sol·licitud de rescat del dret funerari sobre el nínxol 167, de la seva titularitat i 
també ha demanat la concessió del dret funerari sobre el nínxol 165 bis, per 
motius familiars. 
 
La Regidoria de Sanitat ha emès informe favorable a les dues sol·licituds. 
 
L’article 6.3  de l’Ordenança fiscal número 35 reguladora de la Taxa per 
prestació de serveis en cementiris locals i altres serveis fúnebres de caràcter 
local estableix: 
 
“El titular d’un dret funerari podrà oferir-ne el rescat a l’Ajuntament, el qual 
abonarà el 50% del preu de concessió segons Ordenança Fiscal vigent.” 
 
L’article 6.1.A de l’Ordenança fiscal número 35 reguladora de la Taxa per 
prestació de serveis en cementiris locals i altres serveis fúnebres de caràcter 
local estableix que per a la concessió d’un dret funerari per un nínxol vell la 
tarifa és de 1.050 euros. 
 
L’Ordenança general número 43 reguladora de la Gestió del Cementiri 
Municipal estableix: 
 
Article 12 
 
12.1 A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt només atorgarà els drets funeraris als sol·licitants que reuneixin alguna de les següents 
condicions: 
 
a) Que el difunt consti al Padró Municipal d’Habitants. 



 

b) Que algun familiar de primer grau del difunt consti al Padró Municipal d’Habitants. 
 
12.2 Per atorgar drets funeraris es seguirà l’ordre rigorós de la numeració. 
 
Article 13  
 
Tots el nínxols seran numerats i la seva conservació anirà a càrrec del titular del nínxol 
corresponent. 
 
Capítol V. Dels drets funeraris 
 
Article 14 
 
14.1 A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, els nous atorgaments de drets 
funeraris d’un nínxol seran una concessió de caràcter administratiu, la durada de la qual ve 
regulada pel present Reglament. 
 
 
Article 15 
 
I. El dret funerari sobre nínxols implica l’autorització d’ús temporal del dipòsit de cadàvers o 
despulles. S’adquireix amb els pagaments dels drets assenyalats per l’ordenança fiscal, i 
implica la subjecció als deures que estableix aquest Reglament. 
II. El dret funerari sobre els nínxols tindrà una durada de 50 anys, sens perjudici dels drets 
adquirits quant a la seva temporalitat. 
S’autoritzaran drets funeraris temporals a curt termini que tindran una durada de 2 anys 
improrrogables, excepte en els supòsits d’inhumacions per malaltia contagiosa en què 
s’observarà allò que reguli en cada moment la normativa sectorial vigent. 
 
Per renovar la concessió, l’Ajuntament podrà renovar el dret funerari sobre la mateixa sepultura 
i per igual termini, a petició del titular del dret caducat o dels seus causahabents, amb el 
pagament dels drets establerts a la corresponent Ordenança fiscal. 
 
III. El dret funerari està exclòs de tota transacció mercantil i disponibilitat a títol onerós i està 
subjecte a la regulació d’aquest Reglament. 
 
Article 16 
 
El titular d’una sepultura està obligat per a la conservació del cementiri, al pagament dels drets 
que fixi l’Ajuntament en al corresponent Ordenança fiscal. 
 
Per tant, s’acorda, per unanimitat, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. El rescat del dret funerari sobre el nínxol número 167 del cementiri 
municipal que figurava a nom del senyor Santiago Tintore Ferrer. 
 
Segon. Abonar a l’antic titular del dret funerari sobre el nínxol número 167 del 
cementiri municipal la quantitat de 525 euros en concepte del seu rescat. 
 
Tercer. Aplicar la present despesa a la partida 2014/01/164/640.05 “Rescat 
drets funeraris” del pressupost vigent la qual compta amb crèdit suficient per 
atendre aquesta despesa. 
 



 

Quart. Atorgar el dret funerari sobre el nínxol 165 bis al senyor Santiago 
Tintore Ferrer, d’acord amb l’Ordenança general número 43 reguladora de la 
Gestió del Cementiri Municipal.  
Aquest dret funerari implica l’autorització d’ús temporal del dipòsit de cadàvers 
o despulles. S’adquireix amb els pagaments dels drets assenyalats per 
l’ordenança fiscal, i implica la subjecció als deures que estableix l’Ordenança 
esmentada. El present dret funerari tindrà una durada de 50 anys. 
 
Cinquè. Notificar els presents acords a l’interessat i a l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
 
 
VUITÈ. PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACI Ó DEL  
CONVENI PROPIETARIS CONNEXIO CARRER DEL ROCA I CARR ER DEL 
DRAC 
 
Exposa l’assumpte el regidor d’Urbanisme, senyor Enric Miralles Torres. 
 
Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA D'URBANISME 
Expedient:  2014/133 38 GENSVM  
Contingut: CONVENI PROPIETARIS CONNEXIO CARRER DEL ROCA I 
CARRER DEL DRAC 
 
El carrer del Drac d’aquest municipi té el seu accés per una estreta cruïlla amb 
el carrer Sant Jordi i configura un atzucac sense giratori al final. 
 
La configuració d’aquest vial l’ha convertit en un carrer de difícil accés i sortida 
per a vehicles de tamany mitjà i gran, de manera que pot dificultar de manera 
important l’actuació dels vehicles d’emergències en cas de ser necessària. 
 
Per minvar en els possibles aquesta dificultat d’ús, s’han mantingut 
negociacions amb els propietaris de la zona verda del PA 15, ‘Rocar Sud’, als 
efectes que autoritzin la formació d’un vial provisional per la seva propietat que 
permeti la connexió del carrer del Rocà amb el carrer del Drac. Aquesta 
provisionalitat  cessarà en el moment d’execució del PA 15 que representarà 
l’enllaç del carrer del Drac amb el carrer Ponent i la restitució a la seva condició 
de zona verda de la finca objecte d’aquest acord. 
 
Amb la propietat s’ha redactat un esborrany de conveni que té el següent 
contingut: 



 

 
“A Sant Vicenç de Montalt, a xxx  de 2014. 

REUNITS 

D’una part, l’Il·lustre Alcalde de Sant Vicenç de Montalt, Sr. Miquel Àngel Martínez i 
Camarasa, degudament facultat per al present atorgament.  

I d’altra part, els Sres. Ricardo Vives Valls, amb DNI nº ... i Carmen Balmes Vives, 
amb DNI nº ..., representant a les famílies Vives Valls i Balmes Vives, amb domicili a 
aquests efectes a Barcelona, Avgda. Diagonal 429 (Despatx EUROFORO). 

Desprès de reconèixer-se mútuament capacitat pel present atorgament 

 

MANIFESTEN I CONVENEN 

 

I. Que les famílies Vives Valls i Balmes Vives són propietàries en comú i proindivís 
per iguals parts d’un terreny de superfície aproximada, segons el Registre, de 
8.883,51 m² (finca registral nº ... del Registre de la Propietat nº 4 de Mataró) tot i 
que, segons medició topogràfica, és de 9.818. m²,  
 

II. Que l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt precisa transitòriament obrir al seu 
càrrec un camí que travessi l’indicat terreny i que enllaci el carrer del Rocar amb el 
Carrer del Dracamb una amplada aproximada de 4 metres. 

 
III. Les famílies Balmes Vives i Vives Valls autoritzen dita ocupació transitòria que 

cessarà a partir del moment en que l’Ajuntament sigui requerit pels Srs. Vives Valls 
o Balmes Vives, o qui d’ells porti causa, previ requeriment a l’efecte amb una 
antelació mínima de 6 mesos naturals. 

 
IV. Mentre duri l’ocupació transitòria que no genera cap dret possessori, l’Ajuntament 

s’ocuparà al seu càrrec, i amb indemnitat dels Srs. Balmes i Vives, de la neteja de la 
totalitat del terreny, i zones confrontants, al que al principi del present document 
s’ha fet referència i que consta grafiat en el plànol annex. Mentre perdura la 
situació, els titulars rebran, en contraprestació, l’import equivalent a l’Impost sobre 
Béns Immobles respecte als terrenys objecte d’aquest conveni..  

 
V. En el hipotètic cas de requerir a l’Ajuntament pel cessament de l’ocupació del camí 

no es produís aquest cessament i no s'adoptessin les mesures necessàries perquè no 



 

tingui lloc l'ús del mateix, les famílies Balmes Vives i Vives Valls podran optar 
entre exigir el compliment del convingut amb la indemnització de danys i perjudicis 
que pertoquen, o alternativament exigir l’expropiació de la totalitat del terreny 
objecte d’aquest conveni mitjançant el pagament del justipreu que correspongui. 

 
VI. Del que es deixa exposat és evident que aquesta situació transitòria no pot allargar-

se en el temps, doncs és tracte d’una zona verda. Als efectes que la zona verda 
tingui el seu ús és necessari executar el PAU 15 Roca Sud. El sistema d’actuació 
està fixat per cooperació, iniciativa municipal. L’Ajuntament, amb la signatura 
d’aquest document, es compromet a iniciar l’execució urbanística en el termini 
TRES ANYS a comptar de la signatura del present Conveni i a finalitzar-la en el 
termini màxim de 5, excepte dilacions motivades per possibles actuacions davant 
els òrgans judicials. De no complir-se aquesta obligació, s’estarà al regulat a 
l’apartat anterior (V).  

 
I així ho atorguen per duplicat exemplar i a un sol efecte, desprès de llegit i trobat 
conforme, en el lloc i data al principi indicats.”. 

El senyor Pere Orts Cubillo, regidor d’Esquerra, manifesta que sembla que s’ha 
d’assumir unes neteges de zona verda importants i fa la sensació que tindrà un 
cost elevat, o ho haurà de fer la brigada en detriment d’altres zones, per això 
demana saber quin cost tindrà, ja sigui en preu com en hores. 

El senyor Miralles respon que la valoració econòmica no es té. Es compta amb 
la Brigada, es tracta d’organització. 

El senyor Orts voldria que li expliquessin com ho faran, amb hores extres? 

El senyor Robert Subiron Olmos, regidor de Serveis Municipals, respon que 
l’obertura sí que provocarà que deixin de fer altres tasques, després no ho sap, 
la intenció és que es faci des de l’Ajuntament. Es demanarà una valoració per 
part dels tècnics, per veure el cost econòmic. 

El senyor Jaume Arcos, portaveu de 9SV, pregunta quina extensió ens 
compromet a netejar. 

El senyor Miralles respon que 8.883 m2. 

El senyor Amadeu Clofent creu que no representarà un gran cost perquè no 
està molt brut. 

El senyor Orts afirma que en funció del cost podria variar el seu vot, ja que és 
diferent un cost de 6 ó 7 mil al de 30 mil. 



 

El senyor Alcalde li respon que aprovi el conveni i que el Govern es compromet 
a fer l’estudi. És una zona de difícil accés i poden haver-hi emergències com 
incendis o ambulàncies. 

El senyor Antoni José Casas, regidor de 9SV, exposa que hi ha una 
d’alternativa que sempre ha defensat. Del carrer de Sant Jordi només s’hauria 
de fer un xamfrà amb el carrer del Drac, és una zona en la qual no es toca cap 
casa, només s’ha de fer recular unes escales i expropiar-les,  no seria una 
inversió molt gran. S’hauria d’asfaltar un tros de carrer però no és gaire car. 

La senyora Glòria Aymerich Gázquez, regidora del PP, està una mica d’acord 
amb el que diu 9SV. 

El senyor Pere Orts vol fer constar que s’absté perquè falta saber el cost. 
L’alcalde es compromet a fer l’estudi econòmic. 

Finalment, s’acorda, per majoria absoluta, amb el vot a favor de CiU (6)  i 
PSC (1) i l’abstenció de 9SV (4), Esquerra (1) i PP  (1): 

Finalment s’acorda, per unanimitat,  

Primer. Aprovar el conveni transcrit en tots els seus extrems 

Segon. Facultar el senyor alcalde per a subscriure’l i realitzar els actes 
rectificatoris, subsanatoris i de caràcter anàleg necessaris per portar-lo a terme. 
 
Tercer. Notificar els presents acords als interessats. 
 
 
NOVÈ. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUA L DEL 
POUM EN RELACIÓ A LA ZONA D’AFECTACIÓ DE LA CTRA N- II A LA 
TRAVESSIA URBANA DE SANT VICENÇ DE MONTALT. 
 
Exposa el tema el regidor d’Urbanisme, senyor Enric Miralles Torres. 
 
VIST que el senyor Roman Marrero Macias va interposar recurs contenciós 
administratiu contra la desestimació del recurs de reposició interposat contra la 
construcció d’una glorieta circular i d’un pas de vianants a la ctra. N-II, amb el 
número 414/2008-secció A, davant el jutjat Contenciós Administratiu número 13 
dels de Barcelona. 
 
VIST l’informe emès al respecte pels Serveis Tècnics d’Urbanisme amb el 
següent contingut: 
 
INFORME JURÍDIC. 
 



 

Assumpte.:  Modificació puntual de POUM en relació a la zona d’afectació 
de la ctra. N’II a la travessia urbana de Sant Vice nç de 
Montalt. 

 
El signant, Antoni Fajardo i Graupera, TAG de l’Àrea d’Urbanisme de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, en relació a l’assumpte relacionat ‘ut 
supra’, emet el següent 
 

INFORME 
 
ANTECEDENTS: 
 
El senyor Roman Marrero Macias va interposar recurs contenciós administratiu 
contra la desestimació del recurs de reposició interposat contra la construcción 
d’una glorieta circular i d’un pas de vianants a la ctra. N-II, amb el número 
414/2008- secció A, davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 13 dels 
de Barcelona. 
 
El Jutjat va dictar sentència estimatòria quant a la nul·litat del projecte de 
construcció per defectes formals i va requerir la confecció de nou projecte 
constructiu que donés compliment a la normativa vigent. 
 
Després de nombrosos incidents en execució de sentència 9/2011, el Jutjat 
número 13 dels de Barcelona, prèvia intervenció de la pèrit Sra. Herruzo 
Fonayet, tècnica de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, va resoldre la inviabilitat de la pretensió indemnitzatòria de l’actora i 
la necessitat de tramitació ‘ex novo’ del projecte, així com la de modificació 
puntual del POUM per adequar l’afectació de la carretera a la condició de 
travesia urbana. 
 
Aprovat inicialment el projecte en data 26 de juny de 2014, procedeix, després 
dels estudis tècnics necessaris, la modificació puntual del POUM per adequar-
lo als requeriments de la sentència. 
 
Al respecte, és d’aplicació la següent normativa, amb tota la concordant: 
 

DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s' aprova el Text refós de 
la Llei d'urbanisme. 
 
Article 96. Modificació de les figures del planejam ent urbanístic 
 
La modificació de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic 
se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les 
excepcions que s’estableixin per reglament i les particularitats següents: 
 
a) En el cas de modificacions de plans urbanístics plurimunicipals la incidència 
territorial de les quals quedi limitada a un únic terme municipal, correspon a 



 

l’ajuntament afectat per la modificació d’acordar-ne l’aprovació inicial i l’aprovació 
provisional. 
 
b) Les modificacions dels sistemes urbanístics d’espais lliures, zones verdes o 
d’equipaments esportius resten subjectes al procediment que estableix l’article 98; 
en el cas de manca de resolució definitiva dins de termini, s’entén denegada la 
modificació. 
 
c) Les modificacions d’instruments de planejament urbanístic que comportin un 
increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat 
dels usos, o la transformació dels usos ja establerts, resten subjectes a les 
particularitats que estableixen els articles 99 i 100. 
 
"d) Els tràmits previs a l’aprovació inicial dels plans directors urbanístics, regulats 
pels articles 76.1 i 83.1, no són exigibles a les modificacions dels plans directors 
urbanístics de delimitació i ordenació de les àrees residencials estratègiques i dels 
sectors d’interès supramunicipal que es refereixin únicament a determinacions 
pròpies del planejament derivat expressament identificades pel pla director. En 
aquests casos, el tràmit d’informació de les modificacions dels plans als ens locals 
compresos en l’àmbit territorial respectiu s’ha d’efectuar simultàniament al tràmit 
d’informació pública de la proposta de modificació aprovada inicialment. 
 
 
Reglament de la Llei d’Urbanisme (LCAT 2005\530) DE CRET 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Lle i d'Urbanisme 
 
Article 23. Convocatòria d'informació pública en el s procediments 
urbanístics. 
 
1. b) Quan es tracti de la tramitació de modificacions puntuals de les figures 
de planejament objecte de l'apartat anterior així com de tramitar plans urbanístics 
derivats, instruments de gestió urbanística i de procediments per a l'aprovació de 
projectes en sòl no urbanitzable, els edictes s'han de publicar al diari oficial o 
Butlletí Oficial que correspongui i a un dels diaris de premsa periòdica de més 
divulgació en l'àmbit municipal o supramunicipal al qual es refereixi el projecte en 
tramitació. 
 
 
Article 117. Modificació dels instruments de planej ament urbanístic. 
 
117.1. S'entén per modificació del pla d'ordenació urbanística municipal la 
introducció de qualsevol tipus de canvis en les seves determinacions, inclosos els 
canvis en la classificació del sòl i els sistemes generals, sempre que no comportin 
la seva revisió en els termes que estableix l'article anterior. 
117.2. Qualsevol canvi en les determinacions dels plans urbanístics derivats, amb 
independència del seu contingut i abast, comporta llur modificació. 
117.3. La tramitació de les modificacions dels plans urbanístics se subjecta al 
mateix procediment que la seva formació. No obstant això, en el cas de 
modificació del pla d'ordenació urbanística municipal no són obligatòries les 
actuacions preparatòries assenyalades a l'apartat 1, lletres b) i c) de l'article 101 
d'aquest Reglament, i el tràmit d'audiència que preveu l'article 83.7 de la Llei 
d'Urbanisme només s'ha de concedir, si s'escau, als ajuntaments el terme 
municipal dels quals confini amb l'àmbit de la modificació. 
 
 



 

Article 118. Determinacions i documentació de les m odificacions dels 
instruments de planejament urbanístic. 
 
118.1. Les modificacions dels plans urbanístics han de contenir les determinacions 
adequades a llur finalitat específica, d'entre les pròpies de la figura de planejament 
modificada i, en qualsevol cas, han de: 
a) Justificar la conveniència de la modificació i de les noves determinacions que 
s'introdueixen. 
b) Identificar i descriure, en la documentació escrita i gràfica, les determinacions i 
les normes urbanístiques objecte de modificació. 
c) Establir, mitjançant les normes urbanístiques i els plànols d'ordenació 
corresponents, les determinacions que s'introdueixen amb la modificació i que 
substitueixen les precedents. 
d) Justificar el compliment, si s'escau, de l'increment de les reserves de sòl per a 
espais lliures públics i equipaments públics que exigeixen els apartats 2, 3 i 4 de 
l'article 94 de la Llei d'Urbanisme. A aquests efectes, en cas de concurrència de 
diversos usos, és d'aplicació el què estableix l'article 81.4 d'aquest Reglament i, en 
els casos de reordenació general d'un àmbit de sòl urbà previstos en l'article 94.4 
de la Llei d'Urbanisme, tant si comporten com si no increment d'edificabilitat, són 
d'aplicació les reserves que estableix l'esmentat article 94.4. 
118.2. El sostre destinat a sistemes urbanístics d'equipaments comunitaris de 
titularitat pública no computa als efectes de l'aplicació dels requeriments 
d'increment de les reserves per a espais lliures i equipaments que estableixen els 
apartats 2 i 4 de l'article 94 de la Llei d'Urbanisme. 
118.3. Quan la modificació del planejament comporta l'augment de la densitat de 
l'ús residencial, sense increment de l'edificabilitat, s'han de preveure les reserves 
complementàries que estableix l'article 94.3 de la Llei d'Urbanisme llevat que 
l'augment de densitat es destini a habitatges de protecció pública o al sistema 
d'habitatges dotacionals públics, i no ultrapassi el nombre d'habitatges que resulta 
d'aplicar el mòdul de 70 m2 al sostre amb aquesta destinació. 
118.4. Les modificacions dels plans urbanístics han d'estar integrades per la 
documentació adequada a la finalitat, contingut i abast de la modificació. En tot 
cas, han d'incorporar l'informe ambiental corresponent les modificacions de plans 
urbanístics que se sotmetin a avaluació ambiental o aquelles altres que tinguin 
alguna repercussió ambiental. També s'ha d'incorporar un estudi d'avaluació de la 
mobilitat generada, en els casos que així ho estableixi la legislació vigent. 
 
LLEI 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes. 
 
Article 7 
Modificacions de plans i programes sotmeses a avaluació ambiental 
1. S'han de sotmetre a avaluació ambiental les següents modificacions de plans i 
programes: 
a) Les modificacions dels plans i els programes a què fan referència l'article 6 i 
l'annex 1 que constitueixin modificacions substancials de les estratègies, les 
directrius i les propostes o de la cronologia dels plans i els programes, sempre que 
produeixin diferències apreciables en les característiques dels efectes previstos 
sobre el medi ambient. 
b) Les modificacions que estableixin el marc per a l'autorització en un futur de 
projectes i activitats sotmesos a avaluació d'impacte ambiental. 
c) Les modificacions del planejament urbanístic general que alterin la classificació 
de sòl no urbanitzable o que n'alterin la qualificació; en aquest darrer cas, si les 
noves qualificacions comporten l'admissió de nous usos o de més intensitats d'ús 
respecte a l'ordenació que es modifica. 



 

d) La resta de modificacions dels plans d'ordenació urbanística municipal que 
constitueixin modificacions substancials de les estratègies, les directrius i les 
propostes o de la cronologia del pla que produeixin diferències apreciables en les 
característiques dels efectes previstos sobre el medi ambient, llevat de les que 
afectin únicament el sòl urbà. 
e) Les modificacions que puguin comportar repercussions sobre el medi ambient 
que no hagin estat avaluades anteriorment, llevat de les modificacions del 
planejament urbanístic. 
2. Les modificacions a què fan referència les lletres c i d de l'apartat 1 no estan 
subjectes a avaluació ambiental si, per les característiques que tenen i per la poca 
entitat, es constata, sense necessitat d'estudis o altres treballs addicionals, que no 
poden produir efectes significatius en el medi ambient. A aquests efectes, el 
promotor ha de presentar una sol·licitud a l'òrgan ambiental, en la fase preliminar 
de l'elaboració del pla o programa, per tal que aquest, per mitjà d'una resolució 
motivada, declari la no-subjecció del pla o programa a avaluació ambiental. El 
termini per a adoptar i notificar la resolució és d'un mes des de la presentació de la 
sol·licitud. Si l'òrgan ambiental no notifica la resolució d'exempció d'avaluació en 
l'esmentat termini, s'entén que la sol·licitud ha estat desestimada. 
 
Annex 1 
Plans i programes sotmesos a avaluació ambiental 
1. Instruments de planejament territorial: 
a) El Pla territorial general. 
b) Els plans territorials parcials. 
c) Els plans directors territorials. 
d) Altres plans territorials sectorials no especificats en l'apartat 3. 
e) Els plans comarcals de muntanya. 
2. Instruments de planejament urbanístic: 
a) Els plans d'ordenació urbanística municipal. 

 
Atenent el contingut i la motivació de la modificació de POUM que és necessari 
tramitar, no procedeix el tràmit de participació ciutadana, d’acord amb 117.3 del 
Reglament de la Llei d’Urbanisme ni la redacció del document d’avaluació 
ambiental d’acord amb l’article 6/2009, de 28 d’abril. 
 
Tampoc és procedent la modificació de l’estudi de mobilitat generada que 
forma part del POUM ja que, la simple modificació de la zona d’afectació, en 
res altera les previsions de mobilitat ja degudament estudiades i establertes a 
l’estudi. 
 
Per tot el que ha estat esmentat, 
 
S’informa que procedeix l’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM 
per adequar la zona d’afectació de la ctra. N-II a la sentència recaiguda en 
procediment contenciós administratiu 414/2008, seguit davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu número 13 dels de Barcelona. 
 
La Comissió Informativa d’Urbanisme va emetre dictamen favorable. 
 



 

S’acorda, per unanimitat, l’aprovació inicial de la modificació puntual del 
POUM per adequar la zona d’afectació de la ctra. N-II a la sentència recaiguda 
en procediment contenciós administratiu 414/2008, seguit davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu número 13 dels de Barcelona    

 
 
DESÈ. APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PRESENTADA DE FORMA CON JUNTA 
PER CIU, 9SV I ESQUERRA DE SUPORT DEL MÓN LOCAL A L A 
CONVOCATÒRIA DE CONSULTA SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE 
CATALUNYA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2014 
 
El senyor alcalde llegeix la moció que es transcriu tot seguit: 
 

SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA CONVOCATÒRIA DE CONSULTA 

SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA DEL 9 DE NOVEMBRE 

DE 2014 
Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el 

nostre futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats 

internacionals. Un futur que s’emmiralla en un cultura, una llengua i unes tradicions 

pròpies avalades per segles i segles d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, amb la 

Guerra de Successió, i amb els Decrets de Nova Planta que aboleixen les constitucions 

catalanes i les institucions pròpies.  

Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat 

de Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat d’autogovern, i amb 

el setanta-cinquè aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que 

va comportar la supressió de la Generalitat, l’exili republicà, l’inici de la dictadura i 

d’una cruel repressió, que va tenir una expressió especialment brutal en el posterior 

assassinat del president Companys. 

Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que 

ens va fer adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia molts 

catalans i catalanes que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per 

demostrar la voluntat majoritària del poble català de voler decidir el futur votant. La 

sentència del Tribunal Constitucional anul·lant part de l’articulat de l’Estatut 

d’Autonomia de Catalunya del 2006 aprovat pel nostre Parlament i referendat pel 

poble de Catalunya va propiciar la primera manifestació multitudinària de rebuig a 

l’actitud del govern estatal l’any 2010. De llavors ençà n’han estat moltes més, amb la 

convocatòria de la societat civil i el suport de la majoria de les forces polítiques del 

país. Vam omplir Barcelona el 2012, vam travessar Catalunya amb la Via Catalana el 

2013 i aquest onze de setembre de 2014 hem tornat a demostrar al món la rellevància 

i la transcendència del procés construint una V que des de la plaça de les Glòries s’ha 



 

estès per tot Barcelona. La mobilització popular i cívica de la ciutadania i les entitats, 

han exercit de pressió constant per garantir el procés. 

Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a 

favor de l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo 

per tal de recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a nivell 

territorial com social i polític perquè es sustenta en l’essència de la democràcia i, per 

tant, insta al Govern i al Parlament a prendre decisions que representin a la majoria 

dels catalans i de les catalanes. Davant aquesta reivindicació democràtica els partits 

polítics no s’hi poden girar d’esquena. Un moviment social que ha optat per la via 

pacífica, pel diàleg, per la defensa ferma d'uns objectius polítics clars, i que respon al 

genuí caràcter català, moderat però ferm en els seus objectius, vinculat a tota una 

història i tradició de compromís i activisme per la conquesta del seus drets ciutadans, 

socials i nacionals. 

Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i 

il·lusionant per a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar una 

nova etapa del país marcada per la defensa i ampliació de l’estat de benestar, el 

combat contra l’atur, la pobresa i les desigualtats, i la lluita, sense excuses, ni treva, ni 

excepcions, contra la corrupció. 

La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social, 

econòmic, jurídic i polític té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra nació. 

Aquest dret és un principi fonamental dels Drets Humans i està recollit en la Carta de 

les Nacions Unides així com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics.  

El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i transversal de les 

forces parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i participació 

ciutadana, després d’haver seguit totes les passes que la legislació actual determina. 

Aquesta llei ha estat avalada pel Consell de Garanties  Estatutàries i dóna empara legal 

a la consulta sobre el futur polític de Catalunya. 

El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca a la 

ciutadania de Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta 

que hem demanat i que ens hem compromès a tirar endavant els ajuntaments catalans 

de forma reiterada.  

Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots 

els recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta de 

forma coordinada amb el departament competent del govern de la Generalitat de 

Catalunya. Així mateix fem una crida a la ciutadania a participar-hi de manera activa, 

cívica i pacífica. 

ACORDS 



 

1. Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, 

per decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets 

democràtics i prendre el compromís de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 

Montalt amb la realització de la mateixa, facilitant tots els recursos i les 

eines necessàries per fer-la possible, fent una crida a la participació. 

2. Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de 

Catalunya i als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la 

materialització de la consulta del 9 de novembre dins el marc legal que és la 

Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana, 

aprovada pel Parlament de Catalunya, ja que respon a la voluntat 

majoritària del poble català i dels seus representants. 

3. Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al 

president de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de 

Catalunya i als grups parlamentaris. També a l’Associació de Municipis per la 

Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) qui ho 

trametran de forma conjunta al president del Govern Espanyol, al president 

del Congrés dels Diputats, al secretari general de les Nacions Unides, al 

president del Parlament Europeu, al president del Consell de la UE i al 

president de la Comissió Europea. 

 
El senyor Javier Sandoval Carrillo, regidor del PSC, llegeix la intervenció que 
tot seguit es transcriu: 
 
“Gràcies Sr Alcalde, Regidors-es, públic assistent. 
 
 
El PSC ha recolzat i votat la llei de consultes no referendàries perquè volem 
augmentar la participació ciutadana, perquè volem que la gent decideixi, i la llei 
ens sembla un instrument adequat. 
 
El PSC creu que la solució és votar. Davant l'encaix Catalunya-Espanya, volem 
saber què pensen els catalans. Cal que donem la nostra opinió sobre quina 
opció volem, Igual que han fet els Escocesos. Els Socialistes Volem votar. 
Ara bé, el PSC creu no s'ha arribat a un acord polític entre l'Estat i la 
Generalitat per fer possible una consulta amb TOTES les garanties i tota la 
legitimitat, com si ha fet a Escòcia. 
 
Per tant, ens abstenim perquè, tot i que volem votar, creiem que el camí seguit 
per alguns partits conduirà a la no consulta i a la frustració de molts catalans 
que, il·lusionats, volem decidir el futur del nostre país.” 
 
La senyora Glòria Aymerich Gázquez, regidora del PP, llegeix llegeix la 
intervenció que tot seguit es transcriu: 



 

 
“En primer lloc cal denunciar l’ús partidista que es fa d’aquest Ajuntament, per tal de 
donar suport a una consulta, que no hi cap en la vigent legalitat democràtica. 

Catalunya mai havia tingut tantes competències i tanta sobirania política com en aquests 
moments.  
No es tracta d’una qüestió únicament de democràcia, ja que la democràcia no s’entén 
sense el respecte a les lleis amb que la pròpia democràcia ens dota. 
En democràcia, i amb democràcia les lleis es canvien, ni es desobeeixen, ni s’ignoren.  
El dret a l’autodeterminació al dret internacional, és un dret de les colònies, i Catalunya 
ni és, ni ha estat mai una colònia: hem estat i som una part integrant del conjunt 
d’Espanya. 
L’aval del Consell de Garanties Estatutàries ho ha estat només pels consellers de CiU i 
d’ERC, i la posició contrària dels consellers del PSC, ICV i PP. Ara, quan el PSC i el 
PP vam preguntar al Consell sobre la constitucionalitat de la pregunta, no s’han volgut 
pronunciar, per què saben que la independència de Catalunya, no pot ser una 
competència de la Generalitat, per què també afecta a la resta d’Espanya. 
Utilitzar aquesta llei per fer un referèndum d’independència vulnera l’art. 122 de 
l’Estatut, que limita l’ús de la mateixa a les competències de la Generalitat, però a més, 
la llei pretén dir que son consultes no referendàries, el que en realitat són referèndums.  
És curiós com el dret a decidir, que alguns diuen que serveix per tot, pot servir per la 
independència, però la mateix llei n’impedeix el seu ús per decidir sobre impostos o 
sobre retallades. 
Aquest grup municipal votarem que NO a aquesta proposta, però aquest no, vol dir SI: 
  Si a la democràcia, si a l’estat de dret i si a la convivència; però també, 
  Si a Catalunya, si a Espanya i si a Europa.” 
 
El senyor Pere Orts Cubillo, regidor d’Esquerra, manifesta que 
independentment de si s’aconsegueix votar el 9N o no, el que s’està demanant 
no és realitzar un referèndum que provoqui la independència de Catalunya, si 
no una consulta popular per saber què pensen els catalans. L’obligació que 
tenim és amb el poble català, permetre-li expressar-se i durant 300 anys això 
no ha estat així, Perquè ni en els llibres d’història que s’ensenyaven 
anteriorment a l’escola ni en d’altres llocs, no es parlava de moltes coses que, 
quan es passeja pel fossar de les moreres de Barcelona o pel casc antic es 
transmetien oralment. Moltes de les coses que van passar fa 300 anys i molts 
dels fets de la història s’entenen gràcies a aquesta transmissió oral. El que des 
de Madrid caldria que es preguntessin és com pot ser que una tergiversació 
com aquesta que fa 300 anys que hi és perdura encara avui. A més, cal que es 
qüestionin també quin és el motiu pel qual molts catalans no nascuts aquí se 
senten catalans. Tinguem en compte que a Catalunya no demanem ni 
qüestions de raça, ni de llengua, ni res que s’hi assembli, si no que la gent se 
senti catalana. És per aquest motiu que es convoca la consulta, per saber què 
pensa el poble català. Potser amb el resultat ens trobem amb una sorpresa, per 
això no s’entén que des d’Espanya tinguin tanta por a saber el que la gent 
pensa. D’altra banda, quan es parla d’Europa, en dir que Catalunya no vol estar 



 

a Europa es produeix una altra tergiversació. Qui no vol que Catalunya estigui a 
Europa és Espanya, ja que Europa és quelcom ben diferent del que s’intenta 
vendre a la ciutadania. Europa és tan sols una unió monetària per defensar 
determinats interessos, no és res més degut a que alguns països com Espanya 
no creuen en una Europa unitària, ja que si hi creguessin de debò, es 
defensarien polítiques fiscals unitàries que no es defensen actualment. El 
problema de fons que hi ha a Espanya, considera el regidor, és que alguns 
polítics no poden entendre que Espanya no és “una grande y libre”. D’altra 
banda, tampoc és adequat referir-se a aquest moviment com al “projecte Mas”, 
ni comparar-lo amb el projecte Ibarretxe, ja que el que ha fet Mas ha estat 
escoltar el clam que ve del poble i s’ha convertit en el portaveu del que està 
demanant la gent, que és l’obligació de tots els polítics. 
 
El senyor Jaume Arcos Vinyals, portaveu de 9SV, pren la paraula per recordar 
que l’embrió d’aquest moviment van ser les consultes originades al poble 
d’Arenys de Munt. A partir d’aquí el moviment de consultes populars s’estengué 
per diversos municipis, gràcies a l’Assemblea Nacional Catalana i, en el cas de 
Sant Vicenç de Montalt, a la plataforma Sant Vicenç Decideix. Per tant, el 
regidor agraeix públicament a tots els qui han fet possible durant aquests últims 
cinc anys que actualment es pugui votar aquesta moció per donar suport a la 
consulta popular del 9N. 
 
La regidora del PP manifesta que no són tots els catalans afortunadament. 
 
El senyor alcalde ara més que mai fa una crida a la ciutadania. Emfatitza que el 
moviment ha nascut de la societat civil i per aquest motiu, crida a ciutadania a 
participar per defensar la democràcia, que és el poder del poble, així com 
també per defensar la llibertat del nostre poble, incloent en el concepte de 
llibertat del poble la nostra cultura, les nostres tradicions i la nostra manera de 
fer. Per tant, anima al poble a què el 9 de novembre demostrem amb la 
participació a les urnes el tarannà dels catalans, fent les coses estant uns al 
costat dels altres i dialogant.  
 
 
Finalment s’aprova, per majoria absoluta, amb el vot a favor de CiU (6) , 9SV 
(4) i Esquerra (1), l’abstenció del PSC (1) i el vo t en contra del PP (1), la 
moció presentada de forma conjunta pels Grups Municipals de Convergència i 
Unió, 9Sant Vicenç i Esquerra . 
 
 
ONZÈ. PRECS I PREGUNTES 
 
- El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, manifesta el seu desacord 
amb el pressupost de participació ciutadana. Concretament, demana per quin 
motiu figura entre les quatre opcions a escollir la de supressió de barreres 
arquitectòniques per facilitar la mobilitat al municipi. Manifesta que aquesta 



 

opció correspon a una moció que ja es va aprovar per unanimitat en un ple 
municipal anterior. Tant aquesta opció, com la millora i condicionament de les 
platges, són tasques que l’ajuntament té l’obligació de dur-les a terme i per tant 
no es poden incloure en un pressupost de participació ciutadana per demanar 
si el poble prefereix que es netegi la platja o se suprimeixin les barreres 
arquitectòniques.  

Respon el Sr. Amadeu Clofent i Rosique, regidor de participació ciutadana, 
informant que s’ha pretès actuar amb prudència, ja que uns pressupostos 
participatius no són fàcils. Per aquest motiu s’ha preferit proposar unes opcions 
que possiblement alguns consideraran que no tenen massa gràcia. L’any que 
ve es recolliran les propostes de la ciutadania, es valorarà si són competència 
de l’ajuntament, si són viables econòmicament i s’elaborarà el pressupost 
participatiu amb les opcions que hagin proposat els ciutadans. Com a exemple 
per elaborar el pressupost participatiu es va prendre el del poble veí, on es va 
anar a veure com funcionava. La primera sorpresa va ser que, després d’avisar 
durant un mes que es convocaria una reunió a l’ajuntament per elaborar 
l’esmentat pressupost i de publicar-ho per tot el poble, el dia assenyalat només 
van venir a la reunió 16 persones, 9 de les quals eren de l’ajuntament. Tot i així 
es va considerar que era una bona opció i per aquest motiu s’ha decidit dur-la a 
terme encara que amb prudència. Certament hi ha hagut premura de temps i 
s’ha hagut de convocar el consell de vila , fer els pressupostos amb poc temps, 
per aquest motiu aquest any s’ha optat per actuar així. L’any que ve es 
començarà a treballar abans del juny amb el pressupost participatiu, per 
enfocar-ho d’una altra manera.  

Al seu torn, el Sr. Arcos comenta que seria interessant que els ciutadans, 
després d’aquesta experiència participativa, veiessin els resultats de l’actuació, 
cosa que en aquest cas serà prou complicat tenint en compte que les opcions 
corresponen a tasques que l’ajuntament té l’obligació de realitzar. Per aquest 
motiu, considera que les opcions haurien de correspondre a projectes més 
concrets, dels quals es pogués afirmar que es van fer gràcies al pressupost 
participatiu.  

Seguidament el Sr. Pere Orts i Cubillo, regidor d’Esquerra, comenta que, si bé 
està d’acord amb el projecte, sigui com a experiència participativa o com a 
pressupost participatiu, pot donar-se el cas que, en recollir propostes de la 
ciutadania, apareguin 150 propostes que calgui valorar, per això caldria fer, o 
bé projectes més concrets o més generals, però sempre dintre d’uns límits de 
propostes.  



 

Respon el Sr. Clofent indicant que degut a que, efectivament es tracta d’un 
treball molt complex s’ha triat la fórmula que s’ha fet servir aquest any. L’any 
que ve es pretén fer-ho atenent més a les propostes que arribin de la 
ciutadania. 

- La Sra. Glòria Aymerich i Gàzquez, regidora del Partit Popular, demana què 
ha passat amb el Pla Local de Joventut i si s’ha fet ja algun informe.  

Respon la Sra. Gemma Duran i Franch, regidora de Joventut, argumentant que, 
degut a que 9SV va presentar el pla a fiscalia, les actuacions que es duran a 
terme seran a partir de la resposta del fiscal. Per tant, actualment no hi ha res 
més a dir. S’ha demanat un informe que es farà arribar tan punt estigui enllestit. 
Al seu torn, la Sra. Aymerich demana la factura que ha fet a l’ajuntament la 
persona autònoma contractada per fer l’esmentat informe. 

El Sr. Jaume Arcos demana que quan estigui fet l’esmentat informe se li faci 
arribar una còpia. 

- El Sr. Antoni José i Casas, regidor de 9SV, comenta que la parada del bus 
situada a la zona de Can Cinto està ubicada de manera inadequada, ja que 
l’autobús ha d’entrar en contra direcció per accedir-hi i queda aparcat damunt 
del pas zebra, cosa que és un risc per als vianants i a més, dificulta 
enormement el pas dels vehicles per l’esmentada zona. L’autobús fa aquesta 
maniobra 8 vegades al dia. Per tant, el regidor sol·licita una solució urgent per a 
aquesta parada de bus. 

- El Sr. Antoni José i Casas, regidor de 9SV, demana si seria possible fer un 
anàlisi anual de l’import que costa arreglar la part sense asfaltar de la riera del 
Ranxo i la Riera de Sant Vicenç cada vegada que plou, i considerar la 
possibilitat d’asfaltar-la en un futur, ja que arreglant-la sovint s’hi destina una 
quantitat econòmica que podria utilitzar-se en d’altres necessitats o millores pel 
municipi.  

Respon el Sr. Robert Subiron i Olmos, regidor de Serveis Municipals, informant 
que no es pot valorar el cost d’aquestes reparacions de la riera, ja que es 
desconeix cada any les vegades que caldrà dur-la a terme degut a la pluja. Tot 
i així, sí que s’ha valorat la possibilitat d’asfaltar-la i posar-hi una rigola i el cost 
d’aquestes operacions s’aproxima a uns 38.000 euros.  

- El Sr. Antoni José i Casas, regidor de 9SV, demana que es posi un llum a la 
zona compresa entre el Camí del Transformador i la Baixada de l’Avi, ja que és 
una zona molt transitada tant per vehicles com per vianants i il·luminar-la 
donaria més seguretat als vilatans. D’altra banda, a la mateixa zona hi ha un 



 

mur de pedra que es troba a punt de caure i caldria enderrocar-lo, ja que els 
nens juguen a enfilar-s’hi.  

- Respon el Sr. Robert Subiron i Olmos, regidor de Serveis Municipals, 
comentant que s’ha de demanar pressupost per col·locar aquest enllumenat. 
Un cop se sàpiga el cost econòmic, es veurà si es pot afrontar i fer aquesta 
instal·lació. 

- El senyor José observa que hi ha molts vilatans que, quan passegen els seus 
gossos per la zona de la riera no recullen els excrements dels animals.  

- El senyor Antoni José també sol·licita que es netegin les lluminàries de les  
faroles que hi ha per tota la riera, ja que donen un 5% de la llum que pot donar, 
així com també que es retirin els suports metàl·lics de l’antiga línia que hi ha al 
pont, ja que estèticament trenquen la bona imatge del pont.  

Respon el Sr. Robert Subiron i Olmos, regidor de Serveis Municipals, afirmant 
que es posarà en contacte amb l’empresa que en fa el manteniment per netejar 
les lluminàries de les faroles.  

- El Sr. Antoni José i Casas, regidor de 9SV, demana que es revisin els 
parterres que hi ha al carrer Sant Josep, ja que es troben en molt males 
condicions: s’hi observen plantes mortes, llaunes llençades, etc. Està 
abandonat. D’altra banda, en l’esmentat carrer hi ha un armari corresponent a 
la instal·lació elèctrica que fa mesos que està rebentat i lligat amb una corda.  

El regidor de Serveis Municipals pren nota. 

- El senyor José aconsella, a l’hora de sembrar flors a les jardineres municipals, 
plantar una quantitat menor de plantes el resultat seria força més adient, ja que, 
si bé actualment fan goig, les plantes en créixer no es podran desenvolupar 
com ho haurien de fer i això pot donar una mala imatge, que segurament 
s’evitaria sembrant menys quantitat de flors.  

Respon el Subiron informant que, qui decideix la quantitat de plantes que cal 
sembrar en una jardinera és el tècnic i encarregat de la brigada, que té total 
llibertat per prendre aquestes decisions com a tècnic que és.  

- El Sr. Antoni José i Casas, regidor de 9SV, demana que es revisin i arreglin 
els sotracs que hi ha als carrers del municipi, especialment el que es troba a la 
travessera de Can Muntané, que és perillós pels vilatans que hi circulen en 
moto. Per tant, considera que s’hauria de reparar amb asfalt. 



 

Respon el senyor Subiron informant que fa unes tres setmanes s’ha contractat 
una empresa que revisarà i repararà l’asfalt d’algunes zones del municipi, entre 
elles, la que comenta el regidor i d’altres sotracs situats als carrers costa 
Daurada i Vistamar. 

- El Sr. Antoni José i Casas, regidor de 9SV, pregunta si hi ha alguna solució 
per reparar el forat que s’ha produït a l’entrada del poble per la N-II, provocat 
per l’aigua.  

Respon el Sr. Robert Subiron i Olmos, regidor de Serveis Municipals, informant 
que el problema es deu a què, en ploure de manera abundant, l’aigua bloqueja 
el tub per on circula a la claveguera. Per aquest motiu, l’aigua passa pel talús, 
es desprèn la sorra i baixa. S’ha contactat amb el tècnic del Consell Comarcal 
perquè ho arreglin. Per tant el problema, segons s’ha constatat, ve d’una 
canonada que s’ha malmès.  

- El Sr. Antoni José i Casas, regidor de 9SV, observa que a l’hora de reparar el 
mur de l’ajuntament, s’ha pintat la paret en zones on el mur estava esquerdat, o 
bufat, o fins i tot sense arrebossar. Demana que es tingui més cura a l’hora de 
realitzar aquests tipus de manteniment i reparacions. D’altra banda, fa constar 
que l’enllumenat situat a l’edifici de la Policia Local fa 3 mesos que no funciona 
i caldria netejar també les persianes de l’edifici de la Policia Local que donen 
una imatge denigrant. 

El Sr. Subiron respon que es comunicarà a l’empresa de neteja d’immobles. 

- El Sr. Antoni José i Casas, regidor de 9SV, demana que es canviïn les 
banderes de Sant Vicenç i l’Estelada que estan estripades, sobretot les del 
Parc dels germans Gabrielistes.  

Respon el Sr. Subiron que la comanda ja està feta.   

- El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, demana que en el proper ple 
se li faciliti el document que marca les funcions i les característiques dels llocs 
de treball de l’ajuntament.  

 
 
Finalment, l’alcalde president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a 
secretari, aquesta acta. 
 
El secretari                         Vist i plau,     
      El President  
 


