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ACTA DE LA SESSIÓ PLE2014/4 DEL PLE DE LA CORPORACI Ó DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1a. CONVOCATÒRIA EL  29 DE 
MAIG DE 2014 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2014/7 
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 29 de maig de 2014 
Horari: de 20:00 a 21:44 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: 
 
 
O R D R E   D E L   D I A 
 
PRIMER. ACTES PENDENTS D'APROVAR 
PLE2014/6 ORDINÀRIA 24/04/2014  
PLE2014/5 EXTRAORDINÀRIA 28/04/2014 
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SEGON. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI 

TERCER. PRP2014/522 DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ D EL 
PRESSUPOST DE 2013. 
 
QUART. PRP2014/523 PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDI ENT DE 
MODIFICACIÓ I HABILITACIÓ DE CRÈDIT 2/2014. 
 
CINQUÈ. PRP2014/521 PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS  
D’ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS . 
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA “L’ORIOLA”. 

SISÈ. PRP2014/525 ADHESIO NOU CONVENI DE ECOVIDRIO 2013-2018 
 
SETÈ. PRP2014/500 CADUCITAT DRETS FUNERARIS SOBRE N ÍNXOLS 
DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 
 
VUITÈ. PRP2014/520 CADUCITAT DRETS FUNERARIS SOBRE PANTEONS 
DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 
 
NOVÈ. MOCIÓ CONJUNTA DE TOTS ELS GRUPS POLÍTICS PER  A LA 
REDACCIÓ D’UN PLA LOCAL D’ADAPTACIÓ I SUPRESSIÓ DE 
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES PER A LA SEVA APROVACIÓ E N EL 
PLE DE MAIG DE 2014 
 
DESÈ. PRP2014/553   MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS 
DE 9SV, ERC I PSC SOBRE LA CAMPANYA X UNA CATALUNYA  SOCIAL! 
 
ONZÈ. MOCIÓ PRESENTADA PER TOTS ELS GRUPS POLÍTICS AL PLE 
DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT, PER A  F ACILITAR  
ALS AJUNTAMENTS LA NETEJA DE SOLARS I D'OBRES ABAND ONADES 
PER PART DE PROMOTORS IMMOBILIARIS, AMB MOTIU DE LA  CRISI 
ECÒNÒMICA. 
 
DOTZÈ. PRECS I PREGUNTES. 
 
 
 
PRIMER. ACTES PENDENTS D'APROVAR 
PLE2014/6 ORDINÀRIA 24/04/2014  
PLE2014/5 EXTRAORDINÀRIA 28/04/2014 
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El senyor Alcalde pregunta als assistents si tenen alguna objecció a les actes 
de la sessió ordinària de 24 d’abril de 2014 i de la sessió extraordinària de data 
28 d’abril de 2014. 
 
Els assistents acorden, per unanimitat , l’aprovació de les actes esmentades. 
 
 
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. 
 
 
A petició del senyor Alcalde, el senyor Secretari dóna lectura al següent 
manifest institucional provinent de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, que es transcriu tot 
seguit: 
 

“DECLARACIÓ DE LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA i 
L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES 

 
“35 ANYS D’AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS 

AL SERVEI DE LA CIUTADANIA 
 

El 3 d’abril d’enguany es compleixen trenta-cinc anys de les primeres 
eleccions municipals democràtiques i el 19 d’abril trenta-cinc anys de 
la constitució dels ajuntaments democràtics. 

Després de 40 anys de dictadura, eren elegits al 1979 per sufragi 
universal, les primeres alcaldesses, alcaldes, regidores i regidors de 
l’etapa democràtica. La societat catalana va celebrar aquelles 
eleccions amb il�lusió, esperança i amb la certesa que la llibertat era 
un valor que havíem de defensar després del llarg camí cap a la 
democràcia per fer una societat més justa. 

No podem oblidar que política ve de polis (que era la ciutat en la 
Grècia clàssica on es va inventar la democràcia) i ciutadania de la 
civitas romana, on existien els edificis públics representatius que 
administraven els drets i deures dels ciutadans. Al llarg d’aquests 
anys, els ajuntaments, hereus d’aquesta tradició clàssica, han estat 
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una escola de ciutadania per garantir l’exercici de drets civils i 
polítics. 

La contribució dels ajuntaments per transformar les nostres ciutats i 
els nostres pobles, sense cap mena de dubte, ha estat extraordinària. 
La feina de totes aquelles persones i de les que han vingut després 
ha jugat un paper importantíssim en la modernització i la 
transformació del nostre país. A la seva dedicació, altruista i 
vocacional, els devem la millora de la nostra qualitat de vida actual. 

Aquell any 1979 les ciutats i pobles del nostre país patien moltes 
mancances, dèficits socials, urbanístics, d’infraestructures i de 
serveis. Els nous electes escollits van haver de començar 
pràcticament des de zero, això sí, amb molta empenta i il�lusió. Per 
això, avui, trenta-cinc anys després, cal que homenatgem aquelles 
dones i homes que es van posar al servei dels ciutadans i dels que al 
llarg d’aquests anys han continuat la seva tasca, amb l’objectiu de 
construir projectes col�lectius des dels valors i des de la voluntat de 
transformació social, amb la complicitat del ric teixit associatiu 
existent a moltes ciutats i pobles de Catalunya. Ningú no pot negar el 
paper dinamitzador i de lideratge dels nostres governs locals en la 
construcció del país i en el progrés de la societat.  

Malgrat tot això, malgrat aquesta empenta i aquesta il�lusió, els 
ajuntaments en tots aquests anys han estat reivindicant un 
finançament més just i adequat. Durant aquests gairebé trenta cinc 
anys les hisendes locals han estat l’assignatura pendent, en la 
mesura que l’aportació financera de l’Estat i de la Generalitat a les 
administracions locals no s’ha adequat als serveis que presten. 

En un moment com l’actual, en què des de l’Estat volen que el paper 
dels ajuntaments quedi reduït a la mínima expressió, davant els 
greus problemes que té la nostra societat i que s’expressen de 
manera demolidora en les nostres ciutats i pobles, defensem més que 
mai que els ajuntaments, com a governs locals i administració més 
propera a la ciutadania, han de tenir un paper actiu en la solució dels 
problemes socials existents avui en dia per tal de continuar essent el 
principal instrument de cohesió i convivència en el conjunt de pobles i 
ciutats de Catalunya. 
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El municipalisme, des de la constitució dels primers ajuntaments 
democràtics a l’any 1979 –amb una aposta per la llibertat, per una 
societat més justa i amb participació social- sempre ha tingut com a 
base principal el servei a la ciutadania i l’autonomia local. 

La Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de 
Municipis, volen avui fer un reconeixement a tots els electes locals 
que durant aquests trenta-cinc anys han estat al capdavant dels seus 
pobles i ciutats duent a terme una tasca vital per millorar les 
condicions de vida dels seus veïns i veïnes. En aquest sentit, des de 
l’FMC i l’ACM seguim i seguirem treballant i donant suport perquè el 
municipalisme pugui donar respostes als nous reptes que tenim com 
a país.” 

 
 
 
TERCER. PRP2014/522 DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ D EL 
PRESSUPOST DE 2013. 
 
El senyor Alcalde pren la paraula per donar compte de l’assumpte. 
 
En data 22 d’abril de 2014 es va dictar el Decret de l’Alcaldia número 331, pel 
qual es va aprovar la liquidació del Pressupost de l’any 2013. 
 
Es transcriu tot seguit: 
 
DECRET NÚM. 331 
 
Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA D'HISENDA 
Expedient:  2014/417 59 PRESS  
Contingut: LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2013 
 
 
Atès el què disposa l’art. 191 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i 
els articles 89 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que 
desenvolupa el capítol primer del títol 6è de la Llei 39/1988. 

Atès el què preveuen els articles 3, 11, 12, i 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera. 
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Havent estat presentada i informada la liquidació del pressupost de la 
corporació corresponent a l’exercici 2013, així com el compliment dels objectius 
d’estabilitat pressupostària, del deute i el càlcul de la base de la regla de la 
despesa sobre la qual s’haurà de calcular la de l’exercici 2014. 

RESOLC, 

Primer .- Aprovar la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2013, en 
els termes següents: 

A. Estat d’execució, pressupost de despeses 
 

— Exercici corrent: 
Pressupost inicial . ......................................7.154.147.57 

Pressupost definitiu.................................. .. 8.054.491.65 

Obligacions reconegudes ............................... 7.339.524,14 

Pagaments ordenats ....................................... 6.662.552,79 

Pagaments realitzats ...................................... 6.662.552,79 

 

— ........................................................................................ Exercicis tancats: 
Saldo inicial pendent pagament .........................821.293,76 

Modificacions de saldos ....... .........................................0,00 

Pagaments realitzats .........................................663.568,73 

 

 

B. Estat d’execució, pressupost d’ingressos 
 

• .......................................................................................... Exercici corrent: 
Pressupost inicial ............................................ 7.154.147,57 

Pressupost definitiu . ..................................8.054.491.65 

Drets reconeguts nets ..................................... 7.434.591,14 

Recaptació neta .............................................. 6.683.475,67 
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Pendent de cobrament ......................................751.115,47 

 

• .......................................................................................... Exercicis tancats: 
Saldo inicial pendent de cobrament ................ 2.771.052,72 

Modificacions de saldos.......................................... -232,02 

Anul·lacions .......................................................542.498,44 

Cobraments realitzats ........................................651.338,03 
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2.- AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT                

 
 Exercici Comptable: 2013 

 

 RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2013 

 
 DRETS RECONEGUTS NETS OBLIGACIONS AJUSTOS RESULTAT 
 RECONEGUDES NETES PRESSUPOSTARI 

 a. Operacions corrents 7.354.490,42  6.251.295,99  1.103.194,43 

 b. Altres operacions no financeres 80.100,72  780.994,64  -700.893,92 

 1. Total operacions no financeres (a+b) 7.434.591,14  7.032.290,63  402.300,51 

 2. Actius financers 0,00  0,00  0,00 

 3. Passius financers 0,00  307.233,51  -307.233,51 

 RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 7.434.591,14  7.339.524,14  95.067,00 
 
 AJUSTOS: 

 4. Crèdits gastats financiats amb romanent de tres oreria per a despeses grals. 564.729,66 

 5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercic i 126.663,05 

 6. Desviacions de finançament positiu de l'exercic i 0,00 

 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT  786.459,71 
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3.- AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT                

 
 Exercici Comptable: 2013 

 

 ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2013 

 
 IMPORTS ANY 2013 IMPORTS ANY ANTERIOR 2012 

 

 1. (+) Fons líquids 1.203.944,69  1.128.570,25 

 2. (+) Drets pendents de cobrament 2.425.745,22  2.906.967,67 

 (+) del Pressupost corrent 751.115,47  1.046.001,15 

 (+) de Pressupostos tancats 1.576.984,23  1.725.051,57 

 (+) d'operacions no pressupostàries 120.065,10  153.325,28 

 (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació def initiva 22.419,58  17.410,33 

 3. (-) Obligacions pendents de pagament 1.283.244,15  1.225.107,99 

 (+) del Pressupost corrent 676.971,35  669.304,47 

 (+) de Pressupostos tancats 157.725,03  151.989,29 

 (+) d'operacions no pressupostàries 448.547,77  403.814,23 

 (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació defi nitiva 0,00  0,00 

 I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 2.346.445,76  2.810.429,93 

 II. Saldos de dubtós cobrament 879.996,59  1.284.170,03 

 III. Excés de finançament afectat 0,00  -20.478,67 

 IV. Romanent de tr esoreria per a despeses generals (I - II - III) 1.466.449,17  1.546.738,57 
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Segon .- Aprovar els càlculs següents acreditatius de la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera: 

 

Objectius d’estabilitat: 

Ingressos dels capítols 1 a 7  
7.434.591  

Despeses dels capítols 1 a 7  
7.032.291  

Ajustaments SEC 95 
-209.008  

Ajust de consolidació  
  

Capacitat (+) / Necessitat (-) de finançament 
193.292  

 

Regla de la despesa: 

Base exercici anterior         6.780.329  
Taxa límit aprovada pel Ministeri         1.7%  
Valoració de canvis normatius 
sobre recaptació         0  
Valor màxim base de l'exercici         6.895.595  
            
Despeses dels capítols 1 a 7, 
llevat d’interessos         7.018.819  
Ajustaments SEC95         -94.963  
Aplicacions no financeres, llevat 
interessos         6.923.855  
            
Ingressos Cap 4 i 7 procedents 
d'AAPP         405.334  
Ajustaments SEC95          126.663  
Despesa finançada amb 
subvencions         531.997  
            
Ajustament consolidació 
operacions entre el grup         0  
Base de la despesa exercici 
actual         6.391.859  
Marge a la Regla de la Despesa         503.736  
 

Objectiu del deute: 
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      Deute a   
Moviments 
2013   Deute a Capitals 

      
 
31/12/2012 Augments 

Amort. 
Ord. 

Amort. 
Excep. 

 
31/12/2013 

no 
disposats 

Deute Comptable                
Capitals pendents liquidacions 
negatives PIE 248.375  0  16.239    232.136    
Avals 
executats     0  0  0    0    
Altres operacions comptables a 
llarg termini 2.603.144  0  307.234  0  2.295.910  0  
Operacions a curt 
termini   0  0  0    0  0  
      2.851.519  0  323.472  0  2.528.047  0  

 

Ingressos capítols 1 a 5 
 7.354.490  

Finalistes a operacions de capital 
0  

Altres ingressos de capítols 1 a 5 no consolidats 
165.378  

Ingressos corrents efectes Llei estabilitat 
7.189.112  

    
DEUTE PÚBLIC AMB CRITERIS SEC95   

Saldo inicial     
2.851.519  

Augments     
0  

Disminucions     
323.472  

Saldo final     
2.528.047  

Capitals signats i no disposats  
0 
 

    

Ràtio Deute Públic   
35.16% 

 

 

Deute públic en termes de tutela financera 

Ingressos capítols 1 a 5       7.354.490  
Finalistes a operacions de capital     0  
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Altres ingressos de capítols 1 a 5 no consolidats   165.378 
Ingressos corrents efectes Tutela 
Financera     7.189.112  
            
Saldo inicial         2.603.144  
Augments         0  
Disminucions         307.234  
Saldo final         2.295.910  

  
Operacions entre entitats 
del grup   0  

Deute Viu         2.295.910  
            
Ràtio Deute Viu       31,94% 
 

Tercer .- En relació a la destinació del superàvit resultat de la liquidació és fa 
constar el següent: 

Atès que aquest Ajuntament està inclòs dins dels supòsits d’aplicació que 
regula la Disposició Addicional 6ª de la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera (introduïda per la Llei Orgànica 9/2013, 
de control del deute comercial de sector públic), el superàvit resultant de la 
liquidació de l’exercici 2013 s’hauria de destinar a satisfer les obligacions 
pendents de pagament amb proveïdors, comptabilitzades i aplicades al 
tancament de l’exercici, en primer lloc i seguidament a Inversió sostenible o 
Reduir deute segons el cas. La destinació del supèravit per aquest Ajuntament 
és la següent: 

 

Capacitat de Finançament 193.292€ 

Romanent de tresoreria per a 
despeses generals 1.466.449€ 

Romanent compromès 197507 € 

Despeses pendents d’aplicar 0€ 

Pendents de pagament al pressupost 834.696€ 

Deute públic previst a 31-12-2014 2.528.047€ 
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Superàvit segons Article 32........................ ..............................193.292€ 

 

Destinació: 

Despeses pendent d’aplicar ........................................ 0€ 

Pendent de pagament del pressupost ............. 193.292€ 

Inversió sostenible ...................................................... 0€ 

Reduir deute  ..................................... ........................ 0€ 

 

Quart .- Que en compliment del que disposa l’article 193 del Text Refós de la 
LRHL, segons redacció donada per la Llei 27/2013, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local, la intervenció ha de donar compte del 
resultat de l’aplicació dels criteris determinats dels drets de difícil o impossible 
recaptació, en el proper ple que es celebri. 

Cinquè .- Donar compte al proper ple que celebri la corporació de la liquidació 
aprovada i trametre la mateixa a la Delegació Territorial del Govern de la 
Generalitat. 

Sisè.-  En compliment del que disposa l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 octubre, de 
desenvolupament de les obligacions de subministrament d’informació previstes 
a l’ esmentada LO 2/2012 remetre informació d’aquesta liquidació al Ministeri 
d’hisenda i Administracions Públiques. 

 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
 
QUART. PRP2014/523 PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDI ENT DE 
MODIFICACIÓ I HABILITACIÓ DE CRÈDIT 2/2014. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde per explica l’assumpte. 
 
En relació amb l’expedient relatiu a l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 
2/2014, 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 
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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 16 de maig, es va emetre informe de Secretaria sobre la 
Legislació aplicable i el procediment a seguir i Informe d’Avaluació del 
Compliment d’Avaluació de l’Objectiu d’Estabilitat Pressupostària i d’intervenció  
favorable. 
 
FONAMENTS JURÍDICS  
 
PRIMER. La legislació aplicable ve determinada pels següents articles: 
 
— 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. 
— 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. 
— Els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
— 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. 
— L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura 
de pressupostos de les entitats locals. 
— 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. 
— L’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local. 
 
Segons l’informe emès per part del Secretari Interventor, 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 
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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. 
 
La Comissió Informativa va emetre dictamen favorable. 
 
Després de l’exposició, el senyor Jordi Castaños Plana, regidor de 9SV, 
pregunta si hi ha hagut algun problema, ja que es suplementa la partida d’hores 
extraordinàries de la Policia. 
 
El senyor Amadeu Clofent Rosique, regidor de Governació, respon que hi ha 
hagut una baixa de llarga durada i una altra no prevista, de 5 mesos, i que es 
pot allargar. L’any passat va pujar 9.000 euros i va ser optimista pensant que 
es podria reduir. Les circumstàncies han fet que aquest any ja s’hagi exhaurit la 
partida. 
 
El senyor Jordi Castaños pregunta si els 45.000 euros de Benestar Social ja 
estan gastats. 
 
El senyor Alcalde respon que no, però com hi ha hagut subvenció, es reconeix i 
es podrà justificar davant la Diputació. 
 
El senyor Castaños manifesta que amb aquest expedient ens “mengem” 
109.000 euros de Romanent Líquid de Tresoreria. El seu grup s’abstindrà, 
perquè no hi ha un estudi de projecte de la Casa de Cultura. 
 
El senyor Pere Orts Cubillo, regidor d’Esquerra, manifesta que hi ha partides 
que li semblen correctes, però comparteix la idea del Casal de Cultura. 
 
El senyor Jaume Arcos Vinyals, portaveu de 9SV, no està en contra de la 
reforma de la Casa de Cultura, sinó del fet de no haver discutit què se’n fa 
d’aquest espai de dinamització del casc antic. Les obres que es facin ara 
hipotequen el que es pot fer en un futur. 
 
Finalment, s’aprova, per majoria absoluta, amb el vot a favor de CiU (6) , 
PSC (1) i PP (1) i l’abstenció de 9SV (4) i Esquerr a (1), l’adopció dels 
següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit n.º 2/2014, 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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1.-DESPESES ORDINARIES   

            

            
A.- SUPLEMENTS DE CRÈDIT   
PARTIDA DESCRIPCIO INICIAL SUPLEMENT DEFINITIU 

1 2 3 0 1 6 0 0 Seguretat Social 770.000,00 € 4.474,00 € 774.474,00 € 
1 3 2 1 5 1 0 0 Gratificacions Policia 5.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 
1 3 2 2 2 1 0 4 Vestuari i equip personal Policia 8.000,00 € 1.600,00 € 9.600,00 € 
2 3 2 4 8 0 0 0 Atencions benèfiques i assistencials 45.000,00 € 13.260,77 € 58.260,77 € 
2 4 1 1 3 1 0 0 Laboral temporal promoció ocupació 5.800,00 € 14.500,00 € 20.300,00 € 
TOTAL SUPLEMENT DESPESA ORDINARIA  833.800,00 € 38.834,77 € 872.634,77 € 
            
            

B.- HABILITACIÓ DE CRÈDIT   
            
PARTIDA DESCRIPCIÓ INICIAL SUPLEMENT DEFINITIU 

2 4 1 4 6 6 0 1  Programa mixt de formació i treball 0,00 € 884,10 € 884,10 € 

2 3 1 4 6 6 0 2  
Serveis Borsa de lloguer Social i Jove de l'Oficina Comarcal de 
l’habitatge 0,00 € 5.430,00 € 5.430,00 € 

TOTAL HABILITACIO DESPESA ORDINARIA  0,00 € 6.314,10 € 6.314,10 € 
            
TOTAL   DESPESA ORDINARIA   A + B   45.148,87 €  
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2.- DESPESES D’INVERSIÓ   
            
A.- SUPLEMENT  DE CRÈDIT   
PARTIDA DESCRIPCIÓ INICIAL SUPLEMENT DEFINITIU 
4 9 1 6 2 3 0 7 Material radio municipal 3.000,00 € 10.000,00 € 13.000,00 € 
1 6 5 6 2 3 0 2 Renovació Quadres enllumenat públic 15.000,00 € 27.000,00 € 42.000,00 € 
1 5 1 6 0 9 0 4 Obrer riera del Gorg 11.000,00 € 5.000,00 € 16.000,00 € 
9 2 0 6 2 6 0 0 Ampliació equip informàtic. 18.000,00 € 8.837,84 € 26.837,84 € 
TOTAL   DESPESA  INVERSIO    50.837,84 €   
            
            
            
B.- HABILITACIÓ DE CRÈDIT   
            
PARTIDA DESCRIPCIÓ INICIAL SUPLEMENT DEFINITIU 

3 3 6 6 3 2 0 9 Projecte reforma interior del casal de cultura de sant Vicenç de Montalt 0,00 € 345.748,58 € 345.748,58 € 
4 5 4 6 1 9 0 1 Arranjament camí del mig entre el psg. Pins i l'avinguda regadiu 0,00 € 72.158,02 € 72.158,02 € 
9 2 0 6 3 2 0 9 Substitució de la fusteria exterior de l’Ajuntament 0,00 € 88.817,29 € 88.817,29 € 
1 5 5 6 1 9 0 2 Senyalització vies públiques 0,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 
                TOTAL 0,00 € 524.723,89 € 524.723,89 € 
            
            
TOTAL   DESPESA INVERSIO   2A + 2B    575.561,73 €   
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TOTAL   MODIFICACIO  1+2    620.710,60 €   
 
 
 
 
1- FINANÇAMENT DESPESES ORDINARIES    
            
            
A)   AMB CÀRREC AL ROMANENT LÍQUID DE TRERORERIA     
PARTIDA DESCRIPCIÓ INICIAL SUPL DEF 
8 7 0 0 0       Romanent líquid de tresoreria 0 15179,92 15179,92 
TOTAL    15.179,92   
            
            
B)   PER NOUS INGRESOS     
PARTIDA DESCRIPCIÓ INICIAL SUPL DEF 
4 6 1 0 8       Diputació Barcelona XGL  0 10.994,95 10.994,95 
4 6 1 0 9       Subvenció Diputació de Barcelona Plans d'Ocupació   18.974,00 18.974,00 
TOTAL   29.968,95   
            
            
TOTAL FINAÇAMENT ORDINARI A+B    45.148,87   
            
            
2 FINANÇAMENT DESPESES D’INVERSIÓ    
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C) PER  GENERACIÓ DE CRÈDITS PER INGRESSOS     
PARTIDA DESCRIPCIÓ INICIAL SUPL DEF 
7 6 1 0 4       Diputació de Barcelona XGL, reforma interior casa cultura   75.000,00 75.000,00 
7 6 1 0 5       Diputació de Barcelona XGL prog. complementari patrimoni singular local   63.727,45 63.727,45 
7 5 0 8 0 0 1   PUOSC, adequació casa cultura   207.021,13 207.021,13 
7 5 0 8 0 0 2   PUOSC, arranjament camí del Mig entorn Passeig dels Pins   72.158,02 72.158,02 
7 5 0 8 0 0 3   PUOSC, substitució fusteria exterior ajuntament   63.628,40 63.628,40 
TOTAL    481.535,00   
            
            
D)   AMB CÀRREC AL ROMANENT LÍQUID DE TRERORERIA     
PARTIDA DESCRIPCIÓ INICIAL SUPL DEF 
8 7 0 0         Romanent de tresoreria per a despeses generals 0,00 94.026,73 94.026,73 
TOTAL    94.026,73   
            
            
TOTAL FINAÇAMENT INVERSIO A+B    575.561,73   

            
            
TOTAL   MODIFICACIO  1+2    620.710,60   
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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. 
 
 
CINQUÈ. PRP2014/521 PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS  
D’ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS . 
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA “L’ORIOLA”. 

La senyora Maria Lluïsa Grimal Colomé, regidora d’Ensenyament, pren la 
paraula per exposar el punt de l’Ordre del Dia. 
 
Dóna lectura a la seva intervenció i es transcriu tot seguit: 
 
“La proposta que us presentem per a la seva aprovació segueix la 
mateixa línia que es va iniciar el curs passat.  
Una proposta que és el resultat d’una anàlisi de l’ordenació 
acadèmica i de l’estudi econòmic (tancament curs 2012-2013) que 
persegueix la voluntat de continuar introduint canvis per tenir una 
escola: 
 

- Que potenciï l’aprenentatge bàsic i el gaudi de la música 
- Que tingui una oferta i organització sostenible 
- Una escola amb una vinculació social i cultural en el municipi 

 
Les modificacions són les següents: 
 

a) Amb l’objectiu d’afavorir l’entrada de l’alumnat que s’inicia en 
l’aprenentatge de la música (grups dels més petits). Reducció 
de la matrícula (meitat de la reduïda, pagaran 18€). Grups S3, 
S4, S5, INI 1 i INI 2. 
 

b) Amb l’objectiu d’ordenar de forma progressiva la formació. 
Reducció d’una hora de llenguatge en els quatre programes de 
Nivell Elemental del Grup A ( de 9h a 8h) amb la corresponent 
reducció proporcional del preu, de 102,00 a 91,00€. 
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c) Amb l’objectiu de potenciar l’instrument col�lectiu, s’ampliarà 
l’oferta de poder triar instrument col�lectiu en dos programes 
més (1r NE i 2n NE) i el preu serà el mateix que l’actual. On sí 
que augmentarà la quota és en l’instrument individual, dels 6 
als 12 anys, per anar equilibrant progressivament el cost amb 
la despesa del que suposa una classe individual d’instrument. 

 
En la resta de grups, programes i matrícules les quotes quedaran 
congelades, les mateixes que s’han aplicat aquest curs.  
 
Abans d’acabar el curs escolar, caldrà fer una valoració d’aquests 
canvis, de la mateixa manera que s’ha anat fent cada any, i continuar 
revisant el model d’escola. 
 
Per acabar, només una reflexió: 
 
- La situació econòmica ha portat a moltes escoles a repensar models 
d’escola, tots encaminats a la compactació dels programes i 
col�lectivització de l’aprenentatge de la música sense perdre en la 
qualitat de l’ensenyament.” 
 
 
Així mateix, es transcriu la proposta de modificació de l’article 6è. de 
l’Ordenança per tal de variar les següents tarifes (les assenyalades en groc), 
quedant la resta de preus sense canvi: 
 
 

MATRÍCULA   EMPADRONATS 
NO 
EMPADRON 

GENERAL   75,00 € 85,50 € 

REDUÏDA GRUP E   37,50 € 43,00 € 

REDUÏDA GRUPS S3, S4, S5, INI 1 i INI 2  18,00 € 21,00 € 

GRUP A H. MENSUALS EMPADRONATS 
NO 
EMPADRON 

PROGRAMA SENSIBILITZACIÓ - S3 (3-4 anys) 4 h. col·lectives 46,50 € 53,00 € 

PROGRAMA SENSIBILITZACIÓ - S4 (4-5 anys) 4 h. col·lectives 46,50 € 53,00 € 

PROGRAMA SENSIBILITZACIÓ - S5 (5-6  anys) 6 h. col·lectives 67,00 € 81,00 € 

PROGRAMA APRENENTATGE BÀSIC - INI 1 (6-7 anys) 5 h. col·lectives 56,00 € 68,00 € 

PROGRAMA APRENETATGE BÀSIC - INI 2 (7-8 anys) 5 h. col·lectives 56,00 € 68,00 € 

PROGRAMA APROFUNDIMENT - 1r NE (8-9 anys) 8 h. col·lectives 91,00 € 106,00 € 

PROGRAMA APROFUNDIMENT - 2n NE (9-10 anys) 8 h. col·lectives 91,00 € 106,00 € 

PROGRAMA APROFUNDIMENT - 3r NE (10-11 anys) 8 h. col·lectives 91,00 € 106,00 € 

PROGRAMA APROFUNDIMENT - 4t NE (11-12 anys) 8 h. col·lectives 91,00 € 106,00 € 
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PROGRAMA APRENENTATGE AVANÇAT (a partir de 13 
anys) 7 h. col·lectives 80,00 € 95,00 € 

PROGRAMA ADULTS (a partir de 19 anys) 4 h. col·lectives 46,50 € 53,00 € 

PROGRAMA COLL ( curs d'orientació al llenguatge) 4 h. col·lectives 87,00 € 101,00 € 

INSTRUMENT GRUP A H. MENSUALS EMPADRONATS 
NO 
EMPADRON 

A Instrument (de 6 a 12 anys) inclou  llenguatge musical 2 h. 32,00 € 37,00 € 

  3 h. 47,00 € 54,00 € 

  4 h.   61,00 € 70,00 € 
A Instrument (a partir de 13 anys)  inclou llenguatge 
musical 2 h. 38,50 € 45,00 € 

  3 h. 56,00 € 65,00 € 

  4 h. 73,00 € 85,00 € 
A Instrument (a partir de 19 anys)  inclou  llenguatge 
musical 2 h. 51,00 € 60,00 € 

  3 h. 76,00 € 89,00 € 

  4 h. 101,50 € 117,00 € 

INSTRUMENT GRUP B H. MENSUALS EMPADRONATS 
NO 
EMPADRON 

B Instrument col·lectiu   
(2 alumnes, progr INI 1, INI 2, 1r NE i 2n NE) 3 h. 25,00 € 29,00 € 

 4h. 36,50 € 42,00 € 

INSTRUMENT GRUP C H. MENSUALS EMPADRONATS 
NO 
EMPADRON 

C Instrument individual   No inclou llenguatge musical 2 h. 70,00 € 83,00 € 

  3 h. 104,50 € 122,00 € 

  4 h. 140,00 € 160,00 € 

PROGRAMA A MIDA (de 13 a 18 anys) GRUP D H. MENSUALS EMPADRONATS 
NO 
EMPADRON 

  
conj inst + 2h 
inst  68,50 € 79,50 € 

PROGRAMES COMPLEMANTARIS GRUP E H. MENSUALS EMPADRONATS 
NO 
EMPADRON 

CORAL DE PETITS (de 3 a 6 anys) (Sant Jordi i Sot del 
Camp) 4 h. 18,50 € 21,00 € 

CORAL  3 h. 20,00 € 25,00 € 

CONJUNT INSTRUMENTAL 4 h. 17,50 € 19,00 € 

ALTRES H. MENSUALS EMPADRONATS 
NO 
EMPADRON 

CANT CORAL AMB REPERTORISTA 1/2 h. 15,00 € 17,50 € 
 
 
La senyora Maria Villalta Morro, regidora de 9SV, manifesta que des del seu 
grup volen fer una proposta o suggeriment de com millorar la situació 
econòmica, seguin la línia de compactar. El que li agradaria aportar és com 
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tenir més alumnes. Dóna lectura a la seva  proposta i es transcriu a 
continuació: 
 
“1/ En general els preus de matrícules es mantenen, excepte modificació dels grups S3, S4, S5, 
INI1 i INI2: 
a) matrícula pels grups S3, S4, S5 = passa de 37,50 a 18,00 € (-50%, arrodonit) 
b) matrícula pels grups INI1 i INI2 =  passa de 75,00 a 18,00 € (-75%, arrodonit) 
  
 
VALORACIÓ (Només tarifes empadronats) 
 
Als grups S3, S4, S5 hi ha actualment 14 alumnes 
Ingressos per matriculacions 2013-14: 14 x 37,50 € = 525,00 € 
Ingressos per matriculacions 2014-15 (si mateixos alumnes): 14 x 18,00 = 252,00 € 
Diferència d’ingrés anual que representa aquesta mesura: 273,00 € 
  
Als grups INI1 i INI2 hi ha actualment 10 alumnes 
Ingressos per matriculacions 2013-14: 10 x 75,00 = 750,00 € 
Ingressos per matriculacions 2014-15 (si mateixos alumnes): 10 x 18,00 € = 180,00 € 
Diferència d’ingrés anual que representa aquesta mesura: 570,00 € 
 
Si s'eliminessin del tot les matrícules per aquestos grups, la pèrdua d'ingressos addicional 
seria de: 
 
Pèrdua d’ingressos anuals segons els nous imports: 273,00 + 570,00 = 843,00 € 
Pèrdua d’ingressos anuals si matricula 0: 525,00 + 750,00 = 1.275,00 € 
Diferència addicional pèrdua d’ingressos = 432,00 € 
 
És a dir, la diferència entre els nous preus de matrícules proposats i l’eliminació total de 
matrícula per aquestos grups, calculat en base als alumnes actualment matriculats, és de... -
432,00 € addicionals !!! 
AQUEST ÉS L’IMPORT DE MÉS QUE L’AJUNTAMENT DEIXARIA D’INGRESSAR SI EN LLOC DE LES 
NOVES TARIFES REDUÏDES ES PASSÉS A PREU DE MATRICULA 0. (Parlem dels grups S3, S4, S5 + 
INI1 i INI2). 
 
Els grups INI1 i INI2 són molt rendibles per l’Ajuntament. No s’entén doncs perquè es posa una 
matrícula simbòlica de 18 €, que no representa cap aportació important d’ingressos anuals 
(180,00 €), en lloc d’eliminar-la directament. A aquestos grups ara hi ha 10 alumnes. Suposem 
que la reducció fos un reclam i que se’n matriculessin el doble (20 alumnes). S’ingressarien per 
matrícules 20 x 18 = 360,00 €. I per aquest import ens privem de fer una bona campanya de 
màrketing anunciant “Matrícula 0” pels més petits? 
 
RESUM: a igual quantitat d’alumnes, l’efecte de la nova mesura representa deixar d’ingressar 
843,00 € anuals. 
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Amb un bon ‘màrketing‘, atès que la quota anual per aquestos grups és entre 465,00 i 910,00 € 
(aplicant les noves tarifes), dos alumnes nous als grups de quotes més baixes cobreixen la 
diferència. I la pèrdua d’ingressos si matrícula 0 la cobririen 3 alumnes!!! 
 
 
2/ Pel què fa els programes d’aprofundiment (Grup A, classes col·lectives), passen de 9 a 8 
hores al mes (-1 hora), i baixa el preu de la quota mensual en 11,00 € (-10,8 %), de 102,00 a 
91,00 €. 
 
 
VALORACIÓ (Només tarifes empadronats) 
 
La reducció d’1 hora de classe justifica doncs la reducció de preu en 11 €/mes. 
Aquestos grups d’aprofundiment tenen a dia d’avui 36 alumnes (9 alumnes a cada una de les 4 
classes). 
S’impartirien doncs 4 hores menys al mes (1 hora per grup) a 36 alumnes, per la qual cosa es 
deixarien d’ingressar: 
 
36 alumnes x 11,00 € = -396,00 € mensuals 
-396,00 € x 10 mesos = -3.960 € / any. 
 
L’estalvi en personal per la reducció de 4 hores de donar classes al mes no es pot saber 
exactament perquè no existeix un desglossament detallat del què costa un professor per una 
classe, però si suposem que entre retribucions i Seguretat Social són uns 30 €/hora: 
 
4 hores menys al mes (1 hora per grup) = 4 x 30,00 € = 120,00 €/mes. 
120,00 € x 10 mesos = 1.200,00 € /any 
 
 
RESUM: amb aquesta mesura, anualment es deixen d’ingressar 3.960,00 € i es deixen de pagar 
1.200 €: 
3.960,00 - 1.200,00 = -2.700,00 € / any és la quantitat total que es deixa d’ingressar. 
 
 
3/ Al grup A, l’instrument 4-12 anys passa a 6-12 anys, i la quota augmenta: 
Per 2 hores/mes, de 25,00 a 32,00 € 
Per 3 hores/mes, de 36,50 a 47,00 € 
Per 4 hores/mes, de 47,50 a 61,00 € 
 
 
VALORACIÓ (Només tarifes empadronats) 
 
Aquest grup (4-12 anys) té actualment 26 alumnes (19 de 2 hores, 4 de 3 hores, 3 de 4 hores). 
L’ingrés actual és doncs: 
 
19 alumnes x 25,00 € = 475,00 € / mes = 4.750 € / any 
4 alumnes x 36,50 € = 146,00 € / mes = 1.460,00 € / any 
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3 alumnes x 47,50 € = 142,50 € /mes = 1.425,00 € / any 
 
TOTAL INGRESSOS ACTUALS:  
4,750,00 + 1.460,00 + 1.425,00 = 7.635,00 € / any. 
 
Amb les noves tarifes proposades, i per igual quantitat d’alumnes, els ingressos serien: 
 
19 alumnes x 32,00 € = 608,00 € / mes = 6.080,00 € / any 
4 alumnes x 47,00 € = 188,00 € / mes = 1.880,00 € / any 
3 alumnes x 61,00 € = 183,00 € /mes = 1.830,00 € / any 
 
TOTAL INGRESSOS AMB LES NOVES TARIFES: 
 
6.080,00 + 1.880,00 + 1.830,00 = 9.790,00 € 
 
RESUM: la diferència amb aquestes noves tarifes és: 9.790,00 – 7.635,00 = 2.155,00 € 
Es tracta d’un grup molt deficitari (1 alumne per classe). Apujant els imports és redueix el 
dèficit que representa cada nou alumne, però... és un fre per que s’hi apuntin els alumnes 
(encara que es baixi l’edat). És el què es busca, que no hi hagi alumnes a aquests grups? (“Qui 
vulgui el servei, que el pagui”). 
 
 
4/ Instrument grup B: hi havia només la opció de 3 hores/mes; ara es proposa també 4 
hores/mes.  
 
 
VALORACIÓ (Només tarifes empadronats) 
 
El preu de 3 hores és de 25,00 € 
El preu de 4 hores es proposa a 36,50 € 
 
Ara bé, si dividim els 25,00 € per 3 hores, el preu/hora surt a 8,34 €. Si multipliquem aquest 
preu/hora per 4 hores, surt una quota de 33,36 € (contra els 36,50 € proposats). O sigui, si 
s’escull la modalitat 4 hores hi ha una penalització de +3,14 €/mes. 
 
RESUM GLOBAL: 
 
Amb les noves tarifes, a igual quantitat d’alumnes, es deixen d’ingressar: 
840,00 € punt 1/ + 3.960,00 € punt 2/ = 4.803,00 € 
I es deixen de pagar: 
1.200,00 punt 2/ + 2.155,00 punt 3/ = 3.355,00 € 
 
O sigui, que augmenta la inversió (‘dèficit’) en:  1.448,00 € anuals.  
 
Quin és l’objectiu a assolir amb l’aplicació d’aquestes noves tarifes? Estalvi econòmic ja 
veiem que no. Captació de nous alumnes als grups més rendibles? Hi ha altres maneres més 
eficaces: per exemple, TOTES les matricules 0 i campanya de publicitat ben enfocada.” 
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Considera que l’eliminació de la matrícula animaria a alguna família més a 
apuntar-se. Creu que 1.275 euros de quotes, amb 4 o 5 alumnes, quedaria 
compensat. Estan d’acord en caminar cap a classes compartides, perquè es 
reduiria el dèficit i es tindria més alumnes. 
 
La senyora Grimal ha recollit aquesta proposta, l’ha valorada i considera que no 
és possible, perquè ja es proposa un preu de 18 euros que és prou bo. 
 
El senyor Arcos demana que consti en l’acta la proposta de 9SV. 
 
Finalment, s’acorda, per majoria absoluta, amb el vot a favor de CiU (6) , 
PSC (1) i PP (1) i l’abstenció d’Esquerra (1) i el vot en contra de 9SV (4), 
l’adopció dels acords següents: 
 
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’article 6è. de l’Ordenança 
número 14, reguladora de la Taxa per la prestació de serveis d’ensenyaments 
especials en establiments municipals, Escola de Música, d’acord amb la 
proposta presentada per part de l’Equip de Govern. 
 
Segon. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord 
provisional durant trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats i caldrà 
procedir a la publicació dels acords definitius. 
 
 
 
SISÈ. PRP2014/525 ADHESIO NOU CONVENI DE ECOVIDRIO 2013-2018 
 
El senyor Robert Subiron Olmos, regidor de Medi Ambient, explica el punt de 
l’Ordre del Dia. 
 
ANTECEDENTS 
 
El passat dia 2 d’abril de 2014 l’Agència de Residus de Catalunya va signar 
nou conveni amb la societat ECOVIDRIO, responsable del funcionament del 
Sistema Integrat de Gestió d’envasos i residus d’envasos de vidre a Catalunya. 
 
Segons l’article 9 de la Llei 11/1997, d’Envasos i Residus d’envasos, la 
participació dels Ens Locals en el sistema integrat de gestió es duu a terme 
mitjançant la signatura de convenis de col·laboració entre aquests i l’entitat a la 
que se li assigna la gestió del sistema integrat.  
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En aquest sentit, l’Agència de Residus de Catalunya ha signat un nou Conveni 
Marc en el que s’inclouen les condicions generals a aplicar a tots els municipis 
de Catalunya, que voluntàriament optin per adherir-se al nou Conveni.  
 
Fonaments de dret 
 
Llei 11/1997, de 24 d’abril, reguladora d’envasos i residus d’envasos. 
 
 
A la vista de tot el que ha estat exposat, s’acorda, per unanimitat, l’adopció 
dels acords següents: 
 
Primer . Signar el nou Conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de 
Catalunya i la Societat ECOVIDRIO, corresponent al període 2013-2018 per tal 
de: 

Complir amb els objectius de reciclatge i/o valorització, establerts a la Llei 
11/1997, d’Envasos i Residus d’envasos. 
 
Gaudir dels acords establerts en el nou conveni, i continuar amb la 
corresponent facturació, tal i com es venia realitzant fins en aquests moments. 
 

Segon.  Presentar a l’Agència de Residus de Catalunya, abans del dia 30 de 
juny l’Acord de sessió plenària de l’adhesió de l’Ens Local al nou Conveni i la 
fitxa d’Adhesió segons model establert.  

Tercer. Trametre l’expedient a la Regidoria de Medi Ambient per a la seva 
tramitació i donar-ne coneixement a la Tresoreria Municipal. 

 
 
SETÈ. PRP2014/500 CADUCITAT DRETS FUNERARIS SOBRE N ÍNXOLS 
DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 
 
La senyora Maria Lluïsa Grimal Colomé, regidora de Sanitat, exposa 
l’assumpte. 

Existeixen una sèrie de nínxols del Cementiri Municipal dels quals cap persona 
es fa càrrec de la seva conservació, d’ençà que el Cementiri és municipal. Així 
mateix, es desconeix l’adreça dels possibles antics titulars que es desprenen 
dels arxius parroquials. 

Els articles 31 i 32 de l’Ordenança número 43 Reguladora de la Gestió del 
Cementiri estableixen el següent: 
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Article 31 
 
I. Podrà ser declarada la caducitat  i revertirà en aquest cas a l’Ajuntament el 
dret funerari, en els casos següents: 
 
a) per estat ruïnós de la construcció, quan aquesta sigui particular. La 
declaració d’aquest estat i caducitat requerirà expedient administratiu. 
b) per destrucció interior, no visible exteriorment, de la sepultura o grup de 
sepultures , per transcurs del temps o causes que transcendeixen de la mera 
conservació.  
c) per abandó de la sepultura. Es considerarà com a tal el transcurs de 5 anys 
d’ençà del darrer pagament dels drets de conservació sense que en el mateix 
termini s’hagin adoptat les mesures de reparació o manteniment necessàries 
per a la seva conservació o aspecte físic. 
d) per acabament del dret funerari temporal. 
e) per haver transcorregut el període d’adjudicació i les pròrrogues, si escau, 
quan es tracti de concessions de lloguer. 
f) per renúncia expressa del titular. 
 
Article 32 
 
L’expedient administratiu de caducitat es tramitarà de la següent manera: 
 
a) en els casos de caducitat per estat ruïnós de la construcció particular, 
l’expedient contindrà la citació del titular amb domicili conegut. Si no ho és, es 
farà publicitat de l’expedient mitjançant Edicte en el BOP i la publicació en un 
diari, almenys, d’entre els de major circulació a la província. Es concedirà un 
termini de 30 dies a fi que els beneficiaris, hereus o afavorits puguin al·legar el 
seu dret. La compareixença de qualsevol d’aquests amb el compromís de 
portar a cap les obres de construcció o reparació en el termini que a l’efecte 
s’assigni, interromprà l’expedient fins al seu venciment, moment en què els 
Serveis Tècnics informaran sobre la situació de la sepultura. 
 
Si resulten conformes, l’expedient s’arxivarà sense més tràmit; en cas contrari 
se’n declararà la caducitat. 
 
b) en el supòsit d’abandó de la sepultura, l’expedient administratiu de caducitat 
contindrà la citació al titular amb domicili conegut o, si és desconegut, es farà 
publicitat de l’expedient mitjançant Edicte en el BOP. Es concedirà un termini 
de 3 dies a fi que els beneficiaris, hereus o afavorits puguin al·legar el seu dret, 
transcorregut el qual se’n declararà la caducitat. 
 
c) en els altres supòsits de l’article anterior, excepte en el cas d), l’expedient es 
limitarà a la citació del titular, al qual es concedirà un termini de vuit dies per 
posar-se al corrent en el pagament o per sol·licitar un pròrroga. Transcorreguts 
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aquests terminis sense que resolgui la situació, traslladaran les restes a 
l’ossera general. 
 
d) en el cas d) de l’article anterior, es requerirà al titular en el domicili que consti 
a fi que precedeixi al trasllat de les restes a les osseres. 
 
e) l’import dels anuncis previstos anirà a càrrec de l’interessat, en cas que sigui 
conegut. 
 
Per tant, s’acorda, per unanimitat, l’adopció dels acords següents: 
 
Primer. Amb caràcter previ a la declaració de caducitat de drets funeraris, 
concedir un termini d’un mes als possibles beneficiaris, hereus o afavorits dels 
drets funeraris sobre els nínxols que tot seguit es detallarà del Cementiri 
Municipal de Sant Vicenç de Montalt, perquè puguin al·legar el seu dret, 
mitjançant el corresponent anunci al Butlletí Oficial de al Província de 
Barcelona i a un diari de major difusió de la Província, ja que les adreces són 
desconegudes per aquest Ajuntament. 
 
Transcorregut aquest termini sense que cap beneficiari, hereu o afavorit 
presenti cap al·legació, automàticament s’entén declarada la caducitat dels 
drets funeraris sobre els nínxols que es detalla, en haver-se constatat el seu 
abandó, d’acord amb els antecedents exposats, sense necessitat de nou acord. 
 
 

NÚM. NÍNXOL NOM ÚLTIMA PERSONA ENTERRADA 

4 GABRIEL COLOREU BOATELL 26/03/1918 

5 DOLORES CANALS NOGUERAS 22/09/1965 

23 RICARDO IZQUIERDO BAÑOS 10/06/1979 

45 MIQUEL VERGES SALVA 13/06/1998 

55 JAIME GALCERAN PADRISA 11/10/1923 

68 JOSE MORA XICOY   

101 JULIA FOLCH FORMENT  08/12/1913 

104 JULIA FOLCH FORMENT  06/08/1914 

118 CARMEN CORTES DELGADO 30/08/1921 

120 LUIS SOLA LLETJOS 31/07/1919 
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130 MARIA CAMPRUBI TORRUELLA 24/10/1922 

138 ANA ALMIRALL 20/06/1925 

140 DEMETRIA NELLO VERDAGUER   

144 MARIA CARMEN PUERTA TORRES   

153 VICENTE VILLANUEVA RAMOS   

154 MARIA XAMPENY ARUMI 01/04/1930 

162 JUAN CASARAMONA ORIOL 16/05/1937 

172 TERESA MISSER VDA. PORTA 17/01/1949 

175 GABRIEL TRILLAS 1938 

123BIS JAVIER SALARICH FORTUNY                   

138BIS MANUELA GARRIDO MARTINEZ 01/08/1992 

165BIS FAMILIA SAUCHEIRON CAMOS 07/06/1983 

1AMP ANITA MORA DE VERGES buit 

32AMP JOSEP MAYORAL GARCIA   

53BIS ANDRES TORTOSA CORONADO 15/12/1974 
 
 
Segon. Donar publicitat del present acord al Butlletí Oficial de la Província i a 
un diari de major difusió de la Província. 
 
 
VUITÈ. PRP2014/520 CADUCITAT DRETS FUNERARIS SOBRE PANTEONS 
DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 
 
La senyora Maria Lluïsa Grimal Colomé, regidora de Sanitat, exposa 
l’assumpte. 

Existeixen una sèrie de panteons del Cementiri Municipal dels quals cap 
persona es fa càrrec de la seva conservació, d’ençà que el Cementiri és 
municipal. Així mateix, en alguns casos, es desconeix l’adreça dels possibles 
antics titulars que es desprenen dels arxius parroquials. 
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Els articles 31 i 32 de l’Ordenança número 43 Reguladora de la Gestió del 
Cementiri estableixen el següent: 

Article 31 
 
I. Podrà ser declarada la caducitat  i revertirà en aquest cas a l’Ajuntament el 
dret funerari, en els casos següents: 
 
a) per estat ruïnós de la construcció, quan aquesta sigui particular. La 
declaració d’aquest estat i caducitat requerirà expedient administratiu. 
b) per destrucció interior, no visible exteriorment, de la sepultura o grup de 
sepultures , per transcurs del temps o causes que transcendeixen de la mera 
conservació.  
c) per abandó de la sepultura. Es considerarà com a tal el transcurs de 5 anys 
d’ençà del darrer pagament dels drets de conservació sense que en el mateix 
termini s’hagin adoptat les mesures de reparació o manteniment necessàries 
per a la seva conservació o aspecte físic. 
d) per acabament del dret funerari temporal. 
e) per haver transcorregut el període d’adjudicació i les pròrrogues, si escau, 
quan es tracti de concessions de lloguer. 
f) per renúncia expressa del titular. 
 
Article 32 
 
L’expedient administratiu de caducitat es tramitarà de la següent manera: 
 
a) en els casos de caducitat per estat ruïnós de la construcció particular, 
l’expedient contindrà la citació del titular amb domicili conegut. Si no ho és, es 
farà publicitat de l’expedient mitjançant Edicte en el BOP i la publicació en un 
diari, almenys, d’entre els de major circulació a la província. Es concedirà un 
termini de 30 dies a fi que els beneficiaris, hereus o afavorits puguin al·legar el 
seu dret. La compareixença de qualsevol d’aquests amb el compromís de 
portar a cap les obres de construcció o reparació en el termini que a l’efecte 
s’assigni, interromprà l’expedient fins al seu venciment, moment en què els 
Serveis Tècnics informaran sobre la situació de la sepultura. 
 
Si resulten conformes, l’expedient s’arxivarà sense més tràmit; en cas contrari 
se’n declararà la caducitat. 
 
b) en el supòsit d’abandó de la sepultura, l’expedient administratiu de caducitat 
contindrà la citació al titular amb domicili conegut o, si és desconegut, es farà 
publicitat de l’expedient mitjançant Edicte en el BOP. Es concedirà un termini 
de 3 dies a fi que els beneficiaris, hereus o afavorits puguin al·legar el seu dret, 
transcorregut el qual se’n declararà la caducitat. 
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c) en els altres supòsits de l’article anterior, excepte en el cas d), l’expedient es 
limitarà a la citació del titular, al qual es concedirà un termini de vuit dies per 
posar-se al corrent en el pagament o per sol·licitar un pròrroga. Transcorreguts 
aquests terminis sense que resolgui la situació, traslladaran les restes a 
l’ossera general. 
 
d) en el cas d) de l’article anterior, es requerirà al titular en el domicili que consti 
a fi que precedeixi al trasllat de les restes a les osseres. 
 
e) l’import dels anuncis previstos anirà a càrrec de l’interessat, en cas que sigui 
conegut. 
 
Per tant, s’acorda, per unanimitat, l’adopció dels acords següents: 
 
Primer. Amb caràcter previ a la declaració de caducitat de drets funeraris, 
concedir un termini d’un mes als possibles beneficiaris, hereus o afavorits dels 
drets funeraris sobre els panteons que tot seguit es detallarà del Cementiri 
Municipal de Sant Vicenç de Montalt, perquè puguin al·legar el seu dret, tot 
notificant al domicili del possible interessat, en el cas que sigui conegut per 
aquesta administració, bé mitjançant el corresponent anunci al Butlletí Oficial 
de al Província de Barcelona, en el cas que les adreces siguin desconegudes 
per aquest Ajuntament. 
 
Transcorregut aquest termini sense que cap beneficiari, hereu o afavorit 
presenti cap al·legació, automàticament s’entén declarada la caducitat dels 
drets funeraris sobre els panteons que es detalla, en haver-se constatat el seu 
abandó, d’acord amb els antecedents exposats, sense necessitat de nou acord. 
 
NÚMERO NOM ADREÇA NOTES 

3 JOSE MIR ALBANELL     

1 AMP FAMILIA CASAS ALCOVER   no 
construït 

4 AMP MARCOS MURTRA FERRER CONEGUDA no 
construït 

5 AMP MARCOS MURTRA FERRER CONEGUDA no 
construït 

6 AMP JORDI MARSA MAS-ROQUE   no 
construït 

9 AMP RAMON SERRATE AGUILERA CONEGUDA no 
construït 

 
 
Segon. Notificar als interessats, sempre que sigui possible i donar publicitat del 
present acord al Butlletí Oficial de la Província. 
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NOVÈ. MOCIÓ CONJUNTA DE TOTS ELS GRUPS POLÍTICS PER  A LA 
REDACCIÓ D’UN PLA LOCAL D’ADAPTACIÓ I SUPRESSIÓ DE 
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES PER A LA SEVA APROVACIÓ E N EL 
PLE DE MAIG DE 2014 
 
El senyor Jaume Arcos Vinyals, portaveu del Grup Municipal de 9SV, pren la 
paraula. 
 
La Comissió Informativa va acordar presentar de forma conjunta entre tots els 
Grups Polítics la següent proposta al Ple: 
 
Identificació de l’expedient  : 
 
Departament/ Sol·licitant: ALCALDIA 
Contingut: MOCIÓ PER A LA REDACCIÓ D’UN PLA LOCAL D’ADAPTACIÓ I 
SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES QUE PRESENTA EL 
GRUP MUNICIPAL DE 9SV PER LA SEVA APROVACIÓ EN EL PLE DE MAIG 
DE 2014 
 
Atès que el Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 
20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat, estableix en 
l’article 12 que ‘els ens locals han d'elaborar plans especials d'actuació per tal 
d'adaptar les vies públiques, els parcs i altres espais d'ús públic a les normes 
establertes en el present Reglament. 
 
Atès que aquest mateix decret, en l’article 52, determina que correspon als 
municipis l’elaboració dels plans locals d’adaptació i supressió de barreres 
arquitectòniques, així com les corresponents revisions quinquennals. 
 
Atès que, en l’actualitat, hi ha molts llocs en el nostre poble en què les 
persones amb mobilitat reduïda tenen serioses dificultats per circular-hi en 
cadira de rodes o cotxets amb nadons i, molt sovint, es veuen obligades a 
utilitzar els espais de la via pública destinats al trànsit rodat, amb el greu perill 
que això comporta. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1. Redactar un Pla local d’adaptació i supressió de barreres arquitectòniques 
en els quatre àmbits que preveu el Codi d’accessibilitat (urbanisme, edificació, 
transport i comunicacions). 
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2. Definir els espais urbans que són d’intervenció prioritària a curt, mitjà i llarg 
termini i preveure’n les inversions que corresponguin en els Pressupostos de 
2015 i successius. 
 
3. Si escau, sol·licitar el suport del Consell per a la Promoció de l'Accessibilitat i 
la Supressió de barreres arquitectòniques, un òrgan de consulta al qual s’hi 
poden dirigir les diferents administracions públiques per demanar 
assessorament i informació sobre la supressió de barreres arquitectòniques.” 
 
S’aprova, per unanimitat, la proposta anteriorment transcrita en tots els seus 
extrems. 
 
 
 
DESÈ. PRP2014/553   MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS 
DE 9SV, ERC I PSC SOBRE LA CAMPANYA X UNA CATALUNYA  SOCIAL! 
 
Pren la paraula el senyor Jaume Arcos Vinyals, portaveu de 9SV. 
 
La Comissió Informativa va acordar per majoria absoluta, amb el vot a favor 
de 9SV, Esquerra i PSC, que la presenten de forma c onjunta i el vot a favor 
de CiU i l’abstenció del PP, presentar la següent proposta al Ple per a la seva 
aprovació: 
 
“EXPOSA 
 
Les organitzacions socials de Catalunya, en la seva àmplia majoria, han 
engegat una campanya per a la construcció d’una Catalunya que reconegui els 
drets socials de tots els ciutadans i ciutadanes del nostre país. 
 
Aquesta moció te com a objectiu donar suport a aquesta campanya per a la 
construcció d’una Catalunya "que reconegui els drets socials de tots els 
ciutadans i ciutadanes del nostre país". El text demana que es facin polítiques 
que canviïn la tendència i les prioritats amb la creació d’ocupació i lluita contra 
l’atur i la precarietat; la defensa de la negociació col·lectiva; defensa de les 
empreses i sectors en crisi; una administració local propera i amb recursos 
suficients i en contra de l’aplicació de la LRSAL.  
 
Per tot això es proposa al Ple de l'Ajuntament el següents  ACORDS: 
 
PRIMER- Donar suport a la campanya “Per una Catalunya Social”. 
 
SEGON- Mitjançant els canals de comunicació municipals donar a conèixer la 
campanya “X una Catalunya social” . 
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Es transcriuen també les prioritats de la campanya: 
 

Prioritats X una Catalunya social ! 
 
Les organitzacions socials de Catalunya, en la seva àmplia majoria, fem públic aquest 
document, que pretén recollir les bases per a la construcció d’una Catalunya que 
reconegui els drets socials de tots els ciutadans i ciutadanes del nostre país. 
 
Les polítiques de retallades que han estat imposades fins ara no fan sinó agreujar la 
situació i posar en perill el nostre estat del benestar. Ni han generat ocupació ni han 
revitalitzat la nostra economia, ans al contrari: han generat més pobresa i desigualtat. 
 
Les mesures per sortir de la crisi s’han de construir escoltant la veu de la ciutadania i 
no sota els dictats dels interessos econòmics d’uns quants, i la construcció d’un país 
requereix ineludiblement el reforçament de l’estat del benestar, garantint uns serveis 
públics de qualitat i amb equitat. 
 
És per això que creiem que cal construir el nostre país des d’unes premisses ben 
diferents a les que ens han dut fins aquí. Per això impulsem aquesta campanya per una 
Catalunya social: 
 

• Volem un servei nacional de salut que garanteixi el dret a la protecció de la salut i 
l’atenció a la malaltia; totalment públic, també en la gestió i sense donar negoci a 
serveis privats; universal, sense exclusions; de qualitat, amb temps d’accés raonables 
als serveis; transparent, i finançat totalment amb els impostos proporcionals a la 
riquesa de cada persona i sense copagaments. Sistema de salut amb participació del 
personal que hi treballa i de la població, autèntics propietaris dels serveis públics. 

 
• Un sistema educatiu que aposti clarament per l’educació pública, assegurant 
unes ràtios de professors per centre i d’alumnes per aula que garanteixin la qualitat de 
l’educació, amb aportacions de la Generalitat a les escoles bressol, les beques 
menjador, avui del tot insuficients, i les subvencions a les AMPA. 
 
El nombre de centres i línies no pot dependre d’una política arbitrària de tancaments 
com l’actual, que altera el procés d’inscripció quan, abans del seu inici, s’anuncien 
tancaments de línies i/o centres públics, ja que es conculca greument el dret a escollir 
de les famílies. 
 
També apostem per l’escola inclusiva que garanteixi un sistema educatiu en igualtat 
d’oportunitats per a tothom. Són necessaris recursos i polítiques reals per garantir un 
sistema inclusiu que impliqui que els alumnes puguin aprendre igual malgrat les seves 
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diferències, siguin quines siguin. Tota persona ha d’assolir els objectius educatius 
bàsics. 

 

És necessari garantir el model d’escola catalana, rebutjant frontalment la LOMCE, tant 
pels seus continguts pedagògics com per l’atac indiscriminat contra la llengua catalana 
que representa. 
 
I, finalment, cal un impuls decidit i amb recursos de la FP dual, amb formació i 
pràctiques a les empreses, així com garantir l’accés als estudis universitaris i a la FP.  
 

• La creació d’ocupació i la lluita contra l’atur i l a precarietat han 
de ser una prioritat. Per això cal una aposta ferma per les polítiques actives d’ocupació, 
a fi de millorar la qualificació professional de les persones treballadores i les seves 
oportunitats de trobar feina, i prioritzar recursos cap a l’orientació laboral i la recerca 
de llocs de treball a les empreses. 
 
Advoquem per la retirada de la reforma laboral, amb la recuperació dels drets laborals 
i socials, desenvolupant i aprofundint el Marc català de relacions laborals. Fem una 
aposta pel diàleg i la concertació real entre agents públics i socials, i així garantir la 
negociació col·lectiva com l’eina més efectiva per construir unes relacions laborals més 
justes. 
 
Cal una legislació contundent en la defensa dels drets de les persones treballadores 
com la millor garantia de creació d’ocupació estable i de qualitat. 
 

• La lluita contra la pobresa i per la cohesió social  és clau. No volem 
que cap persona en quedi exclosa. Per això cal garantir la protecció social i econòmica 
de les persones en atur. En aquest sentit, cal incrementar els recursos per als 

serveis socials , recuperar el finançament suficient de la renda mínima d’inserció 
i el desenvolupament de la renda garantida de ciutadania (RGC), donant suport a la ILP 
a proposta de la societat civil, que desenvolupa el que preveu l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya. 
 
La RGC també ha de donar resposta a les situacions de pobresa i exclusió que viuen 
moltes persones treballadores a causa de la precarietat laboral. 
 
Cal garantir els serveis bàsics essencials (aigua, llum, gas…) a tota la ciutadania i que 
cap persona es trobi en situació de pobresa energètica. També cal garantir l’accés al 
transport públic, sense exclusions. 
 
La pobresa infantil, amb l’actual crisi, s’ha incrementat molt més enllà del que una 
societat avançada i democràtica es pot permetre. Amb un 26% de la població infantil 
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en risc d’exclusió social, és prioritari invertir en la infància, perquè invertir en la 
infància és invertir en la societat. 
 
En la mateixa línia, també és primordial garantir el poder adquisitiu de les persones 
pensionistes amb unes pensions dignes i suficients, i garantir la cobertura de les 
situacions de dependència amb els recursos suficients. 
 

• Cal garantir polítiques d’igualtat entre homes i dones , i aprofundir-hi. 
També és important incorporar la perspectiva de gènere a les estratègies econòmiques 
i de sortida de la crisi, que afecta per partida doble les dones a causa de les retallades 
de l’estat del benestar i com a treballadores. 
 
Ens oposem frontalment a l’Avantprojecte de reforma de la llei de l’avortament del 
Govern central, que suposa un atac frontal al dret de les dones a decidir. 
 

• Són necessàries unes polítiques d’habitatge que garanteixin el dret a un habitatge 
digne on viure. En aquest sentit, cal forçar la creació d’un fons d’habitatges destinat al 
lloguer social, recuperar el “lloguer forçós” per als habitatges buits que estan en mans 
de les entitats financeres i garantir la dació en pagament. 
 

• Cal garantir l’accés universal a la cultura , destinant el finançament adequat per a 
l’estímul i el suport a la creació cultural, i revertir la pujada de l’IVA cultural, que ofega 
encara més aquest sector. 
 

• Catalunya ha de ser constructora d’un món més just i solidari, preservant la llarga 

tradició en el camp de la cooperació . Cal implementar unes polítiques de 
cooperació que garanteixin unes partides pressupostàries suficients per fer-ho 
possible. 
 

• És cabdal garantir els recursos suficients per finançar aquesta Catalunya social amb 

una fiscalitat justa , redistributiva i mediambientalment sostenible que gravi més 
les rendes del capital que les del treball. 
 
És necessari recuperar l’impost de successions de manera suficient i el de patrimoni, 
perseguir el frau i l’evasió fiscal amb les eines adequades i crear noves figures 
impositives que gravin la riquesa. 
 
Cal exigir la total transparència en la gestió dels recursos públics i la posada en marxa 
d’una auditoria del deute a Catalunya. Al mateix temps, és necessari exigir 
responsabilitats als gestors i responsables de les entitats financeres que han rebut fons 
públics. 
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• El model productiu català s’ha de basar en la innovació, la recerca i el 
desenvolupament sostenible, tenint en compte la qualitat ambiental. En aquest marc, 
cal potenciar una política industrial sectorial i territorial que garanteixi que la 
construcció de la riquesa del país es fa sobre una base sòlida i no especulativa, 
garantint el control democràtic dels recursos naturals. 
 
Cal una aposta clara per la investigació i la recerca com a base per garantir aquest 
canvi de model, i garantir l’accés al crèdit a famílies, autònoms i petita i mitjana 
empresa. 
 

• Volem una administració propera a la ciutadania, basada en la cooperació 
entre administracions per donar resposta a les necessitats de veïns i veïnes, des del 
compromís democràtic i la participació. Per això, ens oposem totalment a l’aplicació de 
reformes de l’Administració que, com la LRSAL, s’allunyin o siguin contràries a aquests 
objectius. 
 

La Catalunya social que volem s’ha de basar en la radicalitat democràtica , 
garantint el dret a l’expressió democràtica de la ciutadania i la transparència en la 
gestió dels recursos, incentivant la participació de la societat civil (ILP, consultes 
ciutadanes, etc.) garantint el dret de la ciutadania a decidir també pel que fa a les 
polítiques socials i econòmiques. 
 
Cal eliminar els intents de criminalització de qualsevol resposta social organitzada. 
 
Així, també calen polítiques d’acompanyament a les persones migrants que es trobin 
en situació d’exclusió o situació administrativa irregular, eliminant el model dels CIE, 
que els tracta de manera repressora. 
 

• Volem una Catalunya lliure de corrupció , on es garanteixi que aquelles 
persones que es demostri que estan implicades en aquestes situacions siguin 
imputades, i on la transparència i la participació de la ciutadania en el control de la 
gestió sigui la norma. 
 
En aquest sentit, també apostem per una nova llei de partits que reguli estrictament el 
seu finançament. 
 
Des de la nostra voluntat de construir un autèntic estat del benestar i una Catalunya 
social, amb drets i dignitat, reivindiquem poder decidir les polítiques que es faran en el 
nostre país, evitant que els mercats, les institucions europees i les polítiques 

d’austeritat imposin el seu programa. Per això, també apostem per una Europa 
social. 
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La senyora Glòria Aymerich Gázquez, regidora del PP, manifesta que votarà en 
contra, perquè creu que s’han de fer les coses millor. Sembla que tota la crisi 
l’hagi generada el Govern Central i no hi està d’acord. Creu que és l’únic partit 
que està treballant pel país en general. Qualsevol en el lloc del govern hagués 
fet el mateix. 
 
El senyor Pere Orts Cubillo, no està d’acord amb aquesta frase, per exemple 
per les privatitzacions amb la Sanitat, protecció de la banca, etc. S’ha beneficiat 
els grans bancs davant les persones. Entén que no estigui d’acord amb el 
contingut o la redacció de la proposta, però no creu que tothom hagués fet el 
mateix. Hi ha més visions de l’economia. Per sortir de la crisi creu que hi ha 
altres solucions. 
 
El senyor Jaume Arcos creu que és coherent que hi voti en contra, en especial 
pel que fa referència a l’IVA cultural, a la dació en pagament o la LOMCE. 
 
Finalment, s’aprova, 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 la 
proposta anteriorment transcrita en tots els seus extrems. 
 
 
 
ONZÈ. MOCIÓ PRESENTADA PER TOTS ELS GRUPS POLÍTICS AL PLE 
DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT, PER A  F ACILITAR  
ALS AJUNTAMENTS LA NETEJA DE SOLARS I D'OBRES ABAND ONADES 
PER PART DE PROMOTORS IMMOBILIARIS, AMB MOTIU DE LA  CRISI 
ECÒNÒMICA. 
 
La Comissió Informativa va acordar per unanimitat  presentar la següent 
proposta al Ple de forma conjunta per part de tots els Grups Municipals. La 
llegeix el senyor Amadeu Clofent Rosique, portaveu de CiU. 
 
“La  paralització  de  nombroses   obres  o  construccions  de  nous  edificis   en 
solars,  a causa  de  la  fallida  o de  la  situació  de  concurs  de  les  empreses 
promotores és una de les moltes  conseqüències  de l'explosió  de la bombolla 
immobiliària. Aquest  fet  ha comportat l'abandonament de solars  i edificis  a 
mig  construir,  amb   els  conseqüents   problemes   de  deixadesa,  falta   de 
salubritat i males  olors  que  comporta   aquesta  situació   pels  veïns  i pels 
municipis. 

Les circumstàncies i característiques que  acompanyen cada  una  de  les 
situacions  en que  es troben  els diferents solars  i edificacions  abandonades 
són diverses,  però el resultat  és el mateix, solars buits  i edificacions 
abandonades   que  degraden   els  barris   i    municipis.  I davant   d'aquestes 
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situacions   les administracions  municipals  tenen   una   escassa   capacitat 
d'actuació, la qual cosa ha de ser corregida. 

En primer  lloc cal constatar  el llarg període que generalment passa entre 
l'abandonament d'una  obra  o d'un  solar  per  part  d'un  promotor que  entra 
en situació  de concurs  i la seva  definitiva assignació  en  propietat a algun 
dels creditors, habitualment l'entitat financera  titular de la hipoteca. 

En segon lloc constatar  les diferències  entre  promocions que poden  arribar  
a tenir   una  continuïtat i viabilitat a  mig  termini  o  aquelles   que   queden 
ajornades  indefinidament.     També   cal   diferenciar  entre    aquelles    que 
responen  a un contracte de permuta, en el qual el propietari pot  recuperar la 
plena propietat del solar, d'aquelles  en que la propietat del solar  resta  en una 
complexa  situació  judicial. 

El comú  denominador d'aquests  processos,  pels  ajuntaments,    mentre els 
actius  es  troben   en  fase  de  concurs,   són  les  dificultats  per  exigir   a  la 
propietat l'execució  de les corresponents actuacions  d'adequació. 

En tercer  lloc,   i a mida  que els anys  de crisis  han anat  avançant, la nova 
propietat de solars  i edificacions  a mig  construir s'ha  anat  clarificant més. 

 Les entitats  financeres   i la  SAREB són  avui  els  principals  propietaris  de 
solars   i edificacions   a  mig   construir,  com   demà   ho   pot   ser   un  fons 
d'inversió,  la  qual   cosa   no   sempre   s'ha   comunicat    amb   celeritat   als 
Ajuntaments. Alhora,  la nova propietat sovint  segueix  eludint les seves 
obligacions  de manteniment ordinari  d'aquests  actius. 

En tots  aquests  casos, les actuacions  de les administracions municipals per 
obligar  als propietaris a mantenir els solars  i les edificacions  en condicions 
adequades  de seguretat, salubritat i ornat  públic, passen per el requeriment 
formal de l'execució de les accions per a corregir  aquelles situacions  que 
contravinguin aquets preceptes  i en cas que no es facin, per imposar multes 
coercitives  al responsable  per  obligar  a que  es facin.  En últim   cas, i amb 
incompliments reiterats, l'Ajuntament pot  fer  l'execució  subsidiària de  les 
accions  a  càrrec   del  titular, tenint   en  compte   que  per  poder   executar 
aquestes  actuacions  s'ha  d'accedir  a una  propietat privada   i cal  sol·licitar 
una ordre judicial. 

L'execució  subsidiària   per  part  de  l'Ajuntament suposa  en  molts  casos  la 
sol·licitud  d'ordre   judicial    per   poder   accedir   a   l'interior  de   la  finca   i 
l'avançament de l'import de l'actuació  (es fa difícil  suportar aquest  cost per 



 

 - 41 - 

part de l'administració local) sense tenir la seguretat del seu posterior 
rescabalament. 

Totes aquestes actuacions  municipals  sovint  pateixen  traves, el problema  de 
no disposar de la suficient  informació  sobre els canvis de propietat de solars i  
immobles afectats; els llargs  procediments per  als requeriments que  han de 
fer els municipis  a la propietat o que han de. fer per a poder  demanar  les 
corresponents ordres  judicials per a accedir a la propietat; els elevats  costos 
econòmics que suposen aquestes  actuacions  a les hisendes  municipals, amb 
el risc de no poder-los recuperar. 

Per  tot   això, s’acorda, per unanimitat presentar de forma conjunta  per 
part de tots els Grups Municipals la següent moció al Ple de la Corporació: 

MOCIÓ 

"Instar el Govern a promoure les reformes legals pertinents per tal de facilitar 
als ajuntaments: 

1.  Informació més  àgil  sobre  els canvis  de propietat que  es derivin de 
procediments concursals  o de traspàs  d'actius  immobiliaris  des de les 
entitats financeres  a la SAREB. 

2.  Reforçar els procediments d'execució  judicial  per a facilitar l'accés dels  
ajuntaments als  solars  i  a  les  construccions amb  un  estat deficient   de  
conservació   i/o   salubritat  per   fer   les  actuacions necessàries,  que  són  
responsabilitat de  la  propietat.   

En cas  de trobar-se la propietat immersa  en un  procediment concursal,  les 
despeses  que  hagi  hagut   de  fer  front   l'ajuntament  tindran  la condició  de 
crèdits  amb  privilegi especial  de conformitat amb  el que estableix  la Llei 
22/2003, de 9 de juliol, Concursal, i gravaran la finca, carregant-se en última  
instancia  al nou propietari. 

3.  Reforçar  els procediments per a facilitar l'accés  dels ajuntaments als   
solars   i a   les   construccions    amb   un   estat   deficient    de conservació   
i/o   salubritat per  fer-les  actuacions   necessàries, a càrrec de la propietat. En 
cas de trobar-se la propietat en situació concursal,  les  despeses  que  ha  
hagut  de  fer  front   l'ajuntament seran prioritàries de pagament  per 
l'administrador concursa! i gravaran la finca, carregant-se en últim  extrem al 
nou propietari. 
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4. Revisar els instruments administratius que té  l'administració municipal per   a   
exigir,    als   nous    propietaris   de   solars    o d'edificacions a mig  construir, 
les corresponents responsabilitats de  conservació    d'aquests    actius,    
especialment   si   es   tracta d'entitats  financeres   o  empreses   propietat  
d'aquestes o  de  la SAREB. 

5.  Dotar  de més capacitats  als ajuntaments per a rescabalar-se dels costos 
que   puguin   tenir    en   el   manteniment  dels   solars    i construccions  
abandonades, en el moment que aquestes  siguin atorgades  en propietat a un 
creditor  o traspassades  a la SAREB.” 

 

S’acorda, per unanimitat, aprovar la proposta anteriorment transcrita en tots 
els seus extrems. 

 

DOTZÈ. PRECS I PREGUNTES. 
 
- El senyor alcalde dóna lectura a l’explicació sobre el procés de publicació 
d’articles a l’Infomontalt, ja que se li va preguntar en l’anterior sessió plenària i 
es transcriu literalment: 
 
“Cada mes, les diferents regidories i àrees de l’Ajuntament, bé a través del 
corresponent tècnic/a o del regidor/a, fan arribar a l’Àrea de Comunicació les notícies 
que volen publicitar al butlletí. Cada dia 15 de mes es tanca la recepció de continguts. 

Un cop la responsable de Comunicació disposa de tot el material d’aquell mes, 
notícies redactades i imatges, fa una premaquetació per tal d’ajustar els continguts a 
l’espai disponible. Durant aquesta premaquetació pot passar que s’hagi de reduir-
resumir el contingut d’alguna de les notícies per tal de poder donar cabuda a totes les 
informacions facilitades. 

Aquesta 1a maqueta és supervisada per l’alcalde i regidor de Comunicació. Una 
vegada, aquesta maqueta ha rebut el vistiplau es fa arribar al Consell de Redacció del 
butlletí, format per tots els regidors/es de l’equip de govern, per tal que la revisin i facin 
les aportacions i/o esmenes que considerin oportunes. 

En el cas que hi hagi esmenes, s’introdueixen i es torna a passar la maqueta al 
Consell de Redacció per tal que la torni a visar. Un cop aprovada, la maqueta definitiva 
es fa arribar a impremta per a la seva impressió i es distribueix a finals de cada mes. 

Així doncs, els continguts són facilitats per les diferents àrees i des de Comunicació 
s’adapten pel que fa a extensió a l’espai disponible i a vegades també en quant a 



 

 - 43 - 

redactat per tal de polir-lo. Comunicació també s’ocupa de la maquetació i de la 
conversió de la maqueta a PDF per a impressió. Les úniques tasques externalitzades 
són la impressió i la distribució. 

Pel que fa al contingut de la Tribuna Política, les diferents forces fan arribar els seus 
articles a Comunicació, essent la data màxima de lliurament també el dia 15 de cada 
mes. Aquests articles es publiquen literals i sense alteracions de cap tipus. 

En quant als actes del tríptic d’activitat se segueix el mateix procediment que amb els 
continguts del butlletí, tot i que en aquest cas les propostes a més de les diferents 
àrees de l’Ajuntament també arriben de les diferents entitats de la vila. El termini de 
tancament de continguts finalitza el dia 15 de cada mes.” 

- Així mateix, en relació a una pregunta formulada pel senyor Antoni José sobre 
uns fanals que es troben dins el recinte del Sorli, es troben connectats o no a la 
xarxa general i si és correcte, el senyor alcalde respon que els deu fanals estan 
connectats a la xarxa pública.  

El senyor Robert Subiron Olmos, regidor d’Obres i Serveis, aclareix que es va 
fer per tal de garantir que el pas que és d’accés lliure al públic tingués llum, es 
va fer per seguretat. 

El senyor José respon que s’havia dit que no era correcte que estiguessin 
connectats a la xarxa general, si els tècnics diuen el contrari, allà el govern amb 
el que fa. 

El senyor Subiron explica que si a les 23 hores es tanquen les instal·lacions pel 
concessionari, es tancaria la llum i el que es vol és garantir l’enllumenat per 
seguretat. 

El senyor Antoni José pregunta si hi ha algun conveni al respecte, si no, 
demana que es faci. 

El senyor Jordi Castaños Plana, regidor de 9SV, li sobta la resposta, perquè els 
llums del pàrquing estan pràcticament tota la nit encesos. 

- El senyor Castaños, a continuació, demana saber llavors qui és el 
responsable del contingut del butlletí. 

El senyor alcalde parla de coresponsabilitat compartida entre tots. 

- El senyor alcalde vol donar resposta a una pregunta formulada pel senyor 
Jaume Arcos a la Comissió Informativa sobre unes tasques de fumigació a la 
zona del bicicross a les 12 del migdia. 
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El senyor Subiron respon que la tasca que s’ha fet és ruixar els til·lers de la 
Riera del Gorg.  

El senyor Arcos parla del marge que dóna a la carretera. 

El senyor Subiron respon que això ho deu haver fet la Diputació com a titular de 
la via. 

 

- El senyor Jordi Castaños formula un prec al regidor d’Esports perquè es 
publiqui als mitjans municipals, web i butlletí, que un equip del Santvicentí ha 
guanyat la lliga. 

El senyor Subiron respon que ja es farà. 

- La senyora Glòria Aymerich Gázquez, regidora del PP, pren la paraula per 
comentar que a l’antic Ple va preguntar sobre el consum de telecomunicacions 
del municipi.  

El senyor alcalde respon que no consta a l’acta de l’anterior ple la pregunta, per 
tant, haurà de respondre en el proper Ple. 

- La senyora Aymerich també pregunta per què s’han retirat les cartelleres de 
propaganda electoral. 

El senyor Secretari li respon que el senyor alcalde abans de les eleccions 
autoritza per Decret els llocs on es pot col·locar propaganda electoral i s’envia a 
la Junta Electoral de Zona. Només en aquests llocs aprovats se n’hi pot 
col·locar i si no es compleix, s’ordena la seva retirada. Igualment manifesta que 
aquestes cartelleres només es col·loquen quan hi ha eleccions, després es 
retiren 

- El senyor Antoni José Casas, regidor de 9SV, explica que a l’Ajuntament de 
Sant Andreu de Llavaneres tenen una opció a la pàgina web per veure 
fotografies del poble amb un sistema de tours virtuals de 360º. Sap que ho va 
fer el fotògraf Antoni Buch i que també va presentar oferta per fer-ho a Sant 
Vicenç però no li han dit res. Formula un prec perquè es faci a Sant Vicenç. 

El senyor alcalde confirma la recepció de l’oferta, però va creure que els preus 
eren elevats. Ho tornarà a estudiar i valorar. 

- El senyor Antoni José indica que s’ha asfaltat bé el carrer Josep Brunet, però 
a la Riera del Gorg queden forats sense arreglar que suposen un perill. 
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El senyor Subiron respon que encara s’estan fent actuacions a diversos llocs. 

 

- El senyor José posa de manifest que el mur del pati de l’ajuntament amb el 
carrer Església està en un estat lamentable i caldria acabar-lo, arrebossar-lo i 
pintar-lo, estèticament fa falta. 

El senyor Subiron assegura que es revisarà. 

- El senyor Antoni José Casas vol fer esment a la drecera del Pas de la Xata. 
Manifesta que ha quedat molt bonic, perquè a la rampa s’hi ha posat gespa, 
però amb la pendent, la normativa ho permet? També pregunta quin ha estat el 
cost total, ja que hi havia el compromís de donar-lo. 

El senyor Robert Subiron, regidor d’Obres i Serveis, respon que es tracta d’una 
rampa i es va fer per fases perquè no hi havia diners per a fer-ho.  

- El senyor Antoni José formula un prec, vist el mal resultat de les tanques de 
fusta per als contenidors, proposa que es faci un estudi  de costos per fer-les 
amb xapa d’acer corten. Queden molt maques, es poden personalitzar i no 
tenen manteniment. 
 
- A continuació, el senyor José pregunta per què no es tanca i es ressembra 
una zona situada a l’entrada del poble per la Nacional II. També torna a 
sol·licitar que es mogui el cartell de benvinguda. 
 
El senyor Robert Subiron li respon que es va fer una reparació d’una fuita 
d’aigua, la zona va quedar descalçada. Ara s’està esperant que hi hagi pluges 
importants per veure què passa.  
En relació al cartell de benvinguda creu que ha d’estar on es troba ubicat. 
 
- El senyor Antoni José pregunta al regidor de Mobilitat si les rampes 
reductores de velocitat de la Riera del Gorg en el tram des del Parc del Terral 
fins al Centre Cívic, així com la de l’entrada de l’aparcament de la zona 
esportiva per la Riera del Gorg, compleixen la normativa. 
 
El senyor Amadeu Clofent Rosique, regidor de Mobilitat, respon que 
asseguraria que no la compleixen, però no obstant, compleixen la seva funció. 
 
- El senyor José aprofita també per preguntar per què l’accés a l’aparcament de 
la zona esportiva, davant el Centre Cívic té l’entrada pel costat esquerre. 
 
El senyor Clofent li respon perquè es va estudiar i era l’única manera que els 
vehicles poguessin girar. 
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- El senyor Antoni José Casas repeteix un prec antic, continua creient que el 
pas de vianants del Centre Cívic té poca visibilitat per les plantes, s’hauria 
d’ampliar com a mínim 20m, per donar seguretat als nens, creu que és 
important. 
 
- Finalment, el senyor Antoni José felicita l’Equip de Govern per la senyalització 
feta a l’Avinguda Regadiu a petició de 9SV. 
 
- El senyor Alcalde pren la paraula per aclarir al senyor José que el motiu pel 
qual no s’havia adjudicat el tour fotogràfic, ja que no va ser perquè fos car, sinó  
perquè es va decidir prioritzar el projecte de les App.  
 
 
 
 
No havent més assumptes a tractar, l’alcalde dóna per acabada la sessió i 
l’aixeca, de la qual estenc, com a Secretari, aquesta acta. 
 
 
El Secretari                 Vist i plau, 

    L’alcalde president 

 


