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ACTA DE LA SESSIÓ PLE2015/1 DEL PLE DE LA CORPORACI Ó DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1a. CONVOCATÒRIA EL  5 DE 
FEBRER DE 2015 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2015/1 
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 5 de febrer de 2015 
Horari: de 20:00 a 21:20 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. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA 
DE DATA 9 DE DESEMBRE DE 2014. 
 
SEGON. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
 
TERCER. PRP2015/17   INFORME CONTROLS DEL PRESSUPOST DE 2013 
LLEI ORGÀNICA 2/2012 A QUART TRIMESTRE DE 2014 
 
QUART. PRP2015/76   DECLARACIÓ DE SERVEIS ESSENCIAL S I 
PRIORITARIS DE L'AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTA LT 
 
CINQUÈ. PRECS I PREGUNTES. 



 

 
 
 
PRIMER. ACTES PENDENTS D'APROVAR 

PLE2014/12 ORDINÀRIA 9/12/2014 

El senyor Alcalde pregunta als assistents si tenen alguna objecció a l’acta de la 
sessió ordinària de 9 de desembre 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. PRP2015/17   INFORME CONTROLS DEL PRESSUPOST DE 2013 
LLEI ORGÀNICA 2/2012 A QUART TRIMESTRE DE 2014 
 
Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA D'HISENDA 
Expedient:  2014/742 59 PRESS  
Contingut: Estabilitat pressupostària 2014- informe 4t Trimestre  
 
El Secretari Interventor ha emès l’informe que tot seguit es transcriu: 
 
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:   
Departament:  REGIDOR DELEGAT D’HISENDA/ALCALDIA   
Data d’inici:  31/03/2014 
Contingut: INFORME CONTROLS DEL PRESSUPOST DE 2013 LLEI ORGÀNI CA 
2/2012 A QUART 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. 
 
L’objectiu d’estabilitat pressupostària, deute públic i la regla de la despesa per a 
l’exercici de 2014, va ser establert per acord del Consell de Ministres de 28 de 
juny de 2013. Així es va establir per al 2014 un objectiu de deute públic per a 
les Entitats Locals de 4 punts del PIB,  una variació màxima de la despesa 
computable  de l’1,5% i un objectiu d’estabilitat pressupostària del 0,0 del PIB. 
 

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”. 
 



 

 
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 3er 
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  -72.940  

GR000b Ajust per no recaptació - Cap 2     -1.600  -2.430  

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    

GR009 Inversions realitzades per compte de la Corporació Local 0    

GR004 Ingressos per venda d'accions (privatitzacions)   0    

GR003 Dividends i participació en beneficis     0    

GR017 Operacions de permuta financera (SWAPS)   0    

GR018 Reintegrament i execució d'avals     0    

GR012 Subscripció d'ampliacions de societats en pèrdues   0  0  

GR013 Assumir deutes        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    

GR019 Condonoció de préstecs      0    

GR099 

Correlació de transferències     0    

Excés de finançament afectat - Anterior   0  0  

Excés de finançament afectat - Final   0    

Liquidacions negatives PIE notificades a l'exercici   0    

Ajust de no recaptació - altres conceptes   0    

Altres ajustaments SEC95     0    

    Total ajustaments     -76.326  -80.935  

          
  CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT    Press. Inicial Estimat 31/12 

  Ingressos dels capítols 1 a 7     7.131.244  7.976.738  

  -Despeses dels capítols 1 a 7     6.999.461  7.133.616  

  Ajustaments SEC 95     -76.326  -80.935  

  Ajustament consolidació operacions entre el grup   0    

  Capacitat (+)/Necessitat(-) de finançament   55.457  762.188  

          0,78% 9,56% 

 

 

 
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 juny 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 quart trimestre, per al 
31/03/2014  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  7.113.616  

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  7.113.616  



 

            
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  6.511.223  

Marge a la Regla de la Despesa     686.839  3.557  

Taxa implícita d'increment     -8,34% 1,44% 

 
 
 
 
 

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           31,3% 

                
Avals fora del grup           0  



 

Deute Viu             2.424.382  

Sobre ingressos corrents           31,3% 

 
 
 
Conclusió sobre els controls  
 
Dels càlculs anterior es desprèn que: 
 

− S’assoleix l’objectiu d’estabilitat 
− S’assoleix l’objectiu de la regla del gasto. 
− S’assoleix l’objectiu de deute públic 
−  

 
D’acord amb els resultats anteriors,  
 

− Els controls de la llei orgànica 2/2012 estan dins dels marges 
admesos a quart trimestre de 2014. 

 
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat de l’informe transcrit. 
 
 
 
QUART. PRP2015/76   DECLARACIÓ DE SERVEIS ESSENCIAL S I 
PRIORITARIS DE L'AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTA LT 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2015/88 66 GENSVM  
Contingut: DECLARACIÓ DE SERVEIS ESSENCIALS I PRIORIOTARIS DE 
L'AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT 
 
Exposa l’assumpte el senyor Amadeu Clofent Rosique, portaveu de CiU. 
 
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització, i sostenibilitat de 
l’administració local, ha modificat el règim de competències dels municipis i en 
concret els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985 i ha establert els serveis públics 
que son necessaris per tal que els municipis puguin exercir les seves 
competències i prestar els serveis numerats en dits articles. 
 
A més, el Departament de Presidència de la Generalitat, en data 17 de juny ha 
dictat el Decret-Llei 3/2014, pel que estableix mesures urgents per a l’aplicació 
a Catalunya de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, que requereix adequar els 
serveis essencials i prioritaris a la seva ordenació. 



 

 
La Junta de Govern Local i la Comissió Informativa han emès dictàmens 
favorables. 
 
El senyor Jaume Arcos Vinyals, portaveu de 9SV, demana aclarir quin criteri 
s’ha seguit per a catalogar un servei com a prioritari o essencial i què implica, 
les diferències. 
 
El senyor Clofent respon que bàsicament s’ha mirat el que s’ha fet en altres 
ajuntaments, lligats als serveis que s’estan prestant als ajuntaments, no és una 
relació tancada, es pot modificar. 
 
Des de Secretaria s’aclareix que el criteri que s’ha proposat és que els serveis 
essencials són aquells que l’Ajuntament està obligat a prestar per Llei i els 
prioritaris són aquells que l’Ajuntament creu que ha de prestar i pot prestar. 
 
Finalment, s’acorda, per majoria absoluta, amb el vot a favor de CiU (6) , 
PSC (1) i PP (1) i l’abstenció de 9SV (4) i Esquerr a (1): 
 
PRIMER: DECLARAR ESSENCIALS ELS SEVEIS PÚBLICS de l'Ajuntament 
de Sant Vicenç de Montalt, als efectes previstos per l'article 21.Dos de la Llei 
22/2013, següents: 

• Tota activitat adreçada a assegurar el compliment dels serveis mínims i 
obligatoris enunciats a l'article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, bàsica 
de règim local: enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja 
viària, abastament domiciliari d'aigua potable, clavegueram, accés als 
nuclis de població, pavimentació de les vies públiques. 

• Seguretat ciutadana, ordenació i control del tràfic en les vies urbanes. 
• L'atenció d'urgències i emergències de tot tipus. 
• El control sanitari del medi ambient, d'indústries, activitats i serveis, 

transports, sorolls i vibracions, d'edificis, de la distribució i 
subministrament d'aliments, de cementiris i de policia sanitària mortuòria. 

• L'actualització, revisió i custòdia del padró municipal i la gestió dels cens 
electoral. 

• La funció de fe pública, assessorament legal preceptiu. 
• La funció de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-

financera i pressupostària. 
• Els serveis de comptabilitat, tresoreria i recaptació. 
• Els serveis territorials d'ordenació i tramitació d'obra pública, atorgament 

de llicències, inspecció, disciplina i sancions. 
  
SEGON:DECLARAR PRIORITÀRIES LES ÀREES O SECTORS de 
l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, en relació amb les categories i 
funcions que es considerin necessàries per a garantir les funcions essencials 
atribuïdes a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, següents: 

• Serveis de suport i assistència als òrgans de govern de la corporació. 



 

• Serveis de contractació administrativa i informàtica. 
• Serveis de recursos humans i organització. 
• Serveis d'atenció a les persones: servei local d’ocupació, esports i 

joventut. 
• Serveis d'educació: llar d'infants i escola de música 
• Serveis d'atenció al ciutadà, arxiu i registre de documentació. 
• Serveis de tramitació i gestió electrònica de procediments administratius. 
• Serveis d'intervenció administrativa, atorgament de llicències, 

d'inspecció i altres de control preventiu. 
• Serveis de manteniment d'instal·lacions i equipaments públics. 
• Els serveis d'avaluació i informació de situacions de necessitat social i 

l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social. 
 
TERCER: ESTABLIR les següents directrius que regiran la cobertura de 
necessitats de personal: 
 
a) Les necessitats de personal que es generin durant l'exercici 2015 s'atendran, 
prioritàriament, amb personal propi de la corporació, i a través dels sistemes 
legalment previstos de provisió de llocs de treball i mobilitat interna. A més dels 
sistemes de provisió definitiva, podrà tenir-se en consideració l'assignació 
provisional de llocs de treball mitjançant expedients d'adscripció provisional de 
llocs de treball mitjançant expedients d'adscripció, atribució temporal de 
funcions i comissions de servei en el cas de funcionaris de carrera i de mobilitat 
o modificació de les condicions de treball en el cas del personal laboral. 
 
b) No es procedirà al nomenament de funcionaris interins ni a la contractació de 
personal laboral temporal, llevat que es tracti d'un supòsit urgent i que no es 
pugui ajornar. Aquesta excepció s'aplicarà només en relació amb els serveis, 
funcions i categories que la corporació ha determinat com a prioritàries o 
essencials. En qualsevol cas, tindran la durada estrictament necessària. 
 
QUART: Publicar aquest acord al tauler d'anuncis i a la pàgina WEB de 
l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
  
CINQUÈ: Determinar que les contractacions portades a terme com a 
conseqüència d'aquesta declaració de serveis prioritaris i essencials, en cap 
cas, podran suposar un increment de pressupost del Capítol I de personal 
d'aquesta Corporació Municipal. 
 
 
 
CINQUÈ. PRECS I PREGUNTES 
 
1- El senyor Alcalde dóna lectura a una pregunta realitzada pel senyor Antoni 
José Casas relativa una sol·licitud feta per Enrique Sierra Gil en nom propi i en 



 

representació dels veïns i usuaris afectats (R/E 1917/2009) que fa referència al 
tancament del vial de sota el pont de l’autopista. 

El senyor Antoni José demana que se li informi de per què es va tancar aquest 
vial i per què no s’ha fet cas a les demandes dels veïns, per fer la seva 
reobertura, i si tenen previst fer-la. També demana que se li entregui còpia de 
la resposta feta per part de l’Ajuntament a la sol·licitud feta pel senyor Sierra. 
Així mateix, còpia de l’informe tècnic i de l’acord pres per l’Ajuntament pel qual 
es va procedir al tancament del vial.  

Respon el Sr. Robert Subiron i Olmos, regidor de serveis Municipals, informant 
que, contràriament al que el Sr. Enric Sierra exposa en la instància a la qual fa 
referència el senyor José, la brigada municipal mai va tancar aquest vial per 
iniciativa pròpia. A continuació, el Sr. Enric Miralles i Torres, regidor 
d’Urbanisme, afirma que en una carta de l’associació de veïns de l’esmentada 
zona, s’informa que els mateixos propietaris passen a tancar l’esmentat vial. Al 
mateix temps, confirma que hi ha veïns que han sol·licitat la seva reobertura a 
l’Ajuntament, als quals se’ls ha respost que aquesta decisió de tancar-lo 
correspon a la propietat privada i per tant, l’Ajuntament no hi té cap dret sobre 
la seva reobertura. Tota aquesta documentació consta en el corresponent 
expedient.  

El senyor Enric Miralles, regidor d’Urbanisme, fa entrega al senyor Secretari de 
tot l’expedient administratiu relatiu al tancament del vial, perquè pugui fer-ne 
còpia per al senyor Antoni José Casas. 

2- El Sr. Enric Miralles i Torres, regidor d’Urbanisme, respon al Sr. Antoni José 
Casas, regidor de 9SV, qui demanava en l’anterior ple si es podia fer alguna 
cosa amb el tancament que s’havia fet a la zona Naumar. S’informa que es va 
fer una inspecció. Així mateix, es va tenir una reunió amb el propietari que 
havia realitzat el tancament per comunicar-li que no era legal, ja que 
necessitava el vist-i-plau del departament de carreteres per a realitzar una obra 
d’aquestes característiques. Així mateix, el dia 30 de gener des d’alcaldia es va 
dictar el decret 2015/69, per a la restauració de la legalitat urbanística de la 
zona Naumar. 

3- El Sr. Antoni José Casas, regidor de 9SV, demana si es continuaran posant 
més fanals com les que s’estan ubicant actualment a la zona de Montaltnou, si 
el tipus d’enllumenat que s’hi instal·la està acceptat ja que li dóna la sensació 
de ser excessivament feble. Demana també quin cost ha tingut la col·locació 
d’aquest enllumenat i quina empresa l’ha fet i perquè les lluminàries no les han 
posat amb led. Respon el Sr. Amadeu Clofent i Rosique, regidor de mobilitat, 



 

informant en aquesta zona s’ha fet una doble actuació. D’una banda s’ha 
il·luminat l’avinguda Montaltnou, que certament hi mancava il·luminació i per 
tant provocava als vianants i als vehicles molta inseguretat, i d’altra banda 
s’han instal·lat fanals més nous, ja que els que hi havia fins ara ja no es 
fabriquen. Al mateix temps, els fanals que s’han retirat i estaven en bon estat 
s’han aprofitat per substituir-ne d’altres que s’havien malmès, ja sigui per l’ús, 
pel pas del temps o bé per algun accident. Sí que es té pensat continuar amb 
aquesta actuació en altres vies ràpides, com ara l’avinguda Montserrat. Quant a 
l’empresa que realitza les instal·lacions, es tracta de SECE, que és la mateixa 
que s’encarrega del manteniment de tot l’enllumenat. En el cas que ens ocupa, 
tot i que per al manteniment es té pactat un preu per hora, aquestes 
instal·lacions es facturen a part. Respecte al tipus d’il·luminació, es considera 
que és el correcte, bo i així el regidor Clofent es compromet a consultar-ho.  

4- El Sr. Antoni José i Casas, regidor de 9SV, insisteix, com en altres Plens,  
que es col·loquin faroles a la Riera del Gorg, a sota el pont. Si no són noves, 
podrien ser de les antigues que es retiren o si més no, que s’instal·li  algun 
tipus d’enllumenat. Respon el Sr. Robert Subiron Olmos, regidor de serveis 
municipals, informant que s’està valorant amb el cap de la brigada si amb tot el 
procés d’instal·lació que cal fer convé posar-hi una o més bombetes 
provisionals al cantó de la riera.  

5- El Sr. José també demana si es té previst fer alguna actuació amb el mur del 
parc dels germans Gabrielistes que es va esfondrar i si hi ha pressupost per 
fer-la i si l’assegurança de Responsabilitat Civil de l’Ajuntament cobreix en 
aquesta zona. Respon el Sr. Robert Subiron i Olmos, regidor de serveis 
municipals, informant que no hi havia la partida necessària per poder executar 
les obres pertinents. De tota manera, el secretari de la corporació s’encarregarà 
de preparar la seva ampliació. Ja s’hi ha fet una actuació per fer-hi la 
corresponent cimentació i s’està a l’espera del pressupost per continuar l’obra. 
El Sr. Alcalde respon que l’assegurança cobreix qualsevol lloc del municipi. 

6- El Sr. Antoni José Casas, regidor de 9SV, demana si s’han fet les gestions 
d’expropiació per acabar d’ampliar la vorera de la riera del Gorg fins a baix de 
tot i quan es té previst fer les corresponents obres. La pregunta queda per 
respondre al proper ple, ja que no hi ha acord unànime entre els veïns afectats i 
l’ajuntament. 

7- El senyor Antoni José Casas torna a demanar al senyor Clofent, regidor de 
Mobilitat, que es retiri el cartell que hi ha al carrer Avets que anuncia el 
residencial “Royal Balís”. 



 

8- El Sr. Antoni José demana si es té previst arreglar el forat que hi ha a la 
carretera de Sant Vicenç, a l’alçada del Camí del Padró, hi ha una vorera que 
s’ha enfonsat.  S’acorda anar-ho a revisar i prendre les mesures corresponents. 

9- El Sr. Antoni José Casas, regidor de 9SV, demana si s’ha cobrat la paga i 
senyal per la venda de la finca de Can Delàs i com estan les gestions  referents 
a aquest cas. Respon el Sr. Francesc Ortiz i Amat, secretari de la corporació, 
informant que s’ha cobrat íntegrament l’aval, però falta executar la resta, que 
ascendeix a uns 20.000 euros més aproximadament, que s’ha d’executar des 
d’Anglaterra, ja que la seu social de l’empresa es troba allà i s’ha de cobrar des 
d’un banc anglès. En el cas del complement que falta per cobrar, difícilment es 
podrà executar per temes econòmics. 

10- El Sr. Antoni José demana en quin estat es troben les gestions per instal·lar 
una residència geriàtrica. Respon el Sr. Francesc Ortiz i Amat, secretari de la 
corporació, informant que hi va haver una valoració però per ara no s’ha activat 
la subhasta. Quan es produeixi, si no apareix cap postor,  hi haurà una confusió 
legal (coincidència) entre superficiari i propietari i  és recuperarà el dret de 
superfície. 

11- El Sr. Pere Orts i Cubillo, regidor d’Esquerra, demana si els fanals i material 
que es compra per a la instal·lació i manteniment de l’enllumenat, s’adquireixen 
mitjançant la plataforma de contractació, ja que es podrien aconseguir 
descomptes prou importants en aquest tipus de material, que habitualment té 
un cost força elevat. Respon el Sr. Amadeu Clofent i Rosique, comprometent-
se a esbrinar aquesta informació. 

12- El Sr. Pere Orts també demana una còpia del pla d’estalvi energètic 
municipal per poder-lo valorar. 

13- El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, vol presentar més que una 
pregunta, una queixa. Manifesta que una entitat municipal va presentar una 
al·legació als pressupostos municipals uns dies abans de finalitzar el termini. 
L’al·legació en qüestió es va admetre i, malgrat tot, en finalitzar el termini es va 
notificar a l’entitat que aquesta al·legació als pressupostos participatius s’havia 
presentat fora de termini. El Sr. Arcos considera que es tracta d’una mala 
praxis, ja que si es parla de pressupostos participatius, s’hauria hagut de donar 
una resposta ben diferent a l’al·legació presentada enlloc de no admetre-la, per 
tant considera que no es pot parlar de pressupostos participatius.  

Respon el senyor alcalde  afirmant que l’únic que s’ha fet és complir amb la llei. 
Es va demanar un informe respecte a aquesta al·legació, es va signar el 



 

corresponent decret i, finalment, no es va admetre a tràmit. Pel que fa a parlar 
de pressupostos participatius, precisament hi ha una aplicació pressupostària 
en el pressupost d’inversions que eren els pressupostos participatius.  

Al seu torn el Sr. Arcos recorda que en la valoració dels pressupostos del 2013 
per al 2014, 9SV també va presentar una al·legació abans i es va admetre, 
discutint-la posteriorment en el ple. Per tant, el Sr. Arcos observa que mentre 
que a un grup municipal sí que se li va permetre presentar una al·legació, no se 
li ha permès a una entitat municipal.  

14- El Sr. Jaume Arcos va presentar fa aproximadament quinze dies una 
instància sol·licitant documentació i informació contractual de l’arquitecte 
municipal. Fa constar que, si bé la va entrar en nom seu, s’entén que 
l’esmentada instància s’ha formulat en nom del partit 9SV, actuant el Sr. Arcos 
com a portaveu. Demana si també si es té previst contestar aquesta instància. 
Respon el senyor alcalde afirmant que el secretari li contestarà en el seu 
moment. 

15- El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, observa que en els 
pressupostos per a aquest 2015 hi ha una irregularitat en el capítol 2. Consta 
en aquest capítol la remuneració per al tècnic de medi ambient, l’arquitecte 
tècnic i l’arquitecte. L’import d’aquestes remuneracions que oscil·len 
aproximadament és de 35.000, 25.000 i 40.000 euros. Segons li consta al Sr. 
Arcos, l’import màxim de remuneració que pot figurar en el capítol 2 dels 
pressupostos municipals és de 18.000 euros més I.V.A. Tot aquell servei que 
sobrepassi aquest import hauria de sortir a concurs i estar al capítol 1. 

Respon el senyor alcalde afirmant que els pressupostos es van redactar 
després d’haver demanat un informe a la Diputació de Barcelona perquè 
n’establís les bases.  

El senyor Arcos diu que els sous estan al capítol 2, quan la quantitat màxima és 
de 18.000 euros. Es tracta d’una falta administrativa o error administratiu i li 
pregunta al senyor alcalde si n’és conscient. 

L’alcalde diu que s’ho mirarà. Es compromet a revisar-ho i contestar-ho, ja sigui 
al proper ple o fins i tot abans. 

16- El Sr. Arcos també informa que en el butlletí municipal InfoMontalt del mes 
de febrer, concretament en l’apartat titulat “Aclariment en relació a la 
convocatòria d'un concurs públic per cobrir tres places de personal funcionari 
adscrit als Serveis Municipals d'Urbanisme“, s’hi ha pogut llegir el següent text: 
“L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt vol manifestar el seu rebuig davant la 



 

utilització partidista i interessada que algun grup municipal ha fet d’aquest 
assumpte, en voler aprofitar el ressò mediàtic de la causa judicial oberta contra 
la persona que actualment desenvolupa les tasques d’arquitecte municipal per 
abocar falses acusacions contra el govern municipal, en un intent de 
desacreditar-lo, facilitant a la premsa informació esbiaixada i incorrecta i 
obviant de manera deliberada que aquest assumpte no només afecta a 
l’arquitecte sinó també a altres persones que presten els seus serveis a 
l’Ajuntament.”. 

El Sr. Arcos fa constar que, en primer lloc, “l’ajuntament” està compost per 
l’equip de govern i també per l’oposició, incloent-s’hi per tant alguns partits que 
en cap moment han manifestat el rebuig esmentat, com és el cas de 9SV, per 
la qual cosa sol·licita una rectificació en aquest mateix mitjà de comunicació. En 
segon lloc, demana també que s’especifiquin quines són les falses acusacions 
que 9SV, que és el grup municipal a què es fa referència a l’article, han llençat i 
quina és la informació obviada deliberadament.  

Respon el senyor alcalde, Miquel Àngel Martínez, afirmant que ja s’ho 
pensaran, pel que fa a la possibilitat de la rectificació. Quant a les acusacions 
falses llençades, tenen a veure amb les declaracions que es van fer al diari La 
Vanguardia per part del senyor Arcos. El senyor Arcos confirma haver fet les 
declaracions al diari esmentat. En les declaracions hi apareixen unes xifres que 
no són correctes, com ara la jornada de nou hores setmanals, les 175.000 de 
les antigues pessetes o la validesa de sis anys que tenia el contracte.  

Al seu torn, el Sr. Arcos constata que la informació referent a la situació 
contractual de l’arquitecte del municipi li va ser facilitada pel mateix alcalde. En 
ella hi consta un acord de la comissió de govern de 3 d’abril de 1996, hi figura 
el servei d’assistència tècnica de l’arquitecte municipal, formalitzant així el 
contracte. En l’esmentat contracte s’hi fa constar que l’arquitecte treballarà els 
dimecres al matí de 9:00 a 15:00 hores i a les tardes de 17:00 a 20:00 hores. 
Sis hores al matí i tres a la tarda, que sumen un total de nou hores. En l’acord 
esmentat també hi consta l’import del sou corresponent a la persona 
contractada, que ascendeix a 175.000 de les antigues pessetes. D’altra banda, 
l’acord contempla que el contracte tindrà una durada de 6 anys, prorrogable a 4 
anys. El Sr. Arcos desconeix si en l’actualitat aquesta informació s’ha canviat o 
s’ha modificat l’acord, però en sol·licitar tota la informació, aquesta va ser la 
que se li var fer arribar, per tant considera que no ha fet cap falsa acusació.  

El senyor alcalde fa constar que la informació de què disposa el Sr. Arcos no es 
correspon amb l’actual contracte de la persona que ofereix els seus serveis. 
Desconeix quina és la informació que ha rebut el Sr. Arcos, però reafirma que 



 

les acusacions fetes al diari “la Vanguardia” són falses, ja que no es 
corresponen amb els acords actualment vigents. Per aquest motiu no vol donar 
el seu compromís de rectificació de l’article publicat al butlletí municipal. A ell li 
agrada l’article tot i que al senyor Arcos no li agradi, està ben fet. 

El senyor Jordi Castaños Plana, regidor de 9SV, manifesta que no es tracta 
d’agradar o no, sinó que el senyor alcalde diu mentides, ja que o bé no ha 
donat tota la informació o bé està mentint. 

El senyor alcalde no sap quina informació és la que té el Grup Municipal de 
9SV, ja s’ho miraran. A ell li consta un primer contracte per sis mesos, 
prorrogables fins a un màxim de 4 anys. 

El senyor Arcos fa constar que al contracte parla d’una durada de 6 a. Ell ha 
interpretat que són 6 anys. 

A continuació, el Sr. Francesc Ortiz i Amat, Secretari de la Corporació, pren la 
paraula per aclarir alguns punts. Exposa que en cap legislatura la llei permet fer 
un contracte de sis anys de durada. Per tant, afirma que a la documentació hi 
consta un contracte de sis mesos prorrogable a quatre anys. Al 2000, quan el 
contracte es va acabar, s’ha anat modificant i prorrogant verbalment i, 
actualment, s’hi està posant solució per escrit.  

Seguidament, el senyor alcalde deixa constància de l’existència d’un nou 
contracte signat el Sr. Lluís Bisbal i Pujol l’any 2003, prorrogable fins al 2007, 
on consta que les hores laborables d’aquesta persona són 14 i mitja. Sobre 
aquest últim contracte, el Sr. Secretari manifesta que no està signat. 

17- La Sra. Gemma Durant i Franch, regidora de Joventut, pren la paraula. 
Exposa que, ja que es parla de transparència i de dir la veritat, li consta que el 
senyor Jaume Arcos té resposta de la Fiscalia de la consulta sobre el Pla Local 
de Joventut. Demana per quin motiu el senyor Arcos no ho ha fet públic, 
després d’haver fet pública la presentació del document a fiscalia.  

Respon el Sr. Arcos argumentant que va presentar aquest document a fiscalia 
després de la seva aprovació al Ple, ja que considera que es tracta d’una còpia. 
El fiscal va confirmar que era una còpia i per tant hi havia aspectes comuns, 
però no hi observava indicis de delicte. Per aquest motiu el Sr. Arcos no ha fet 
pública aquesta informació, donat que s’ha desestimat el cas en no haver-hi 
delicte. Al seu torn, la Sra. Duran puntualitza que el fet de que hi hagi aspectes 
comuns en un document del pla de joventut, no implica que es tracti d’una 
còpia. Per aquest motiu, i donat que el cas ha quedat tancat sense indicis de 



 

delicte, la regidora demana al regidor Arcos una rectificació pública, prec que al 
seu torn, recolza el senyor alcalde. 

El senyor Arcos suggereix que al proper Ple es porti un exemplar del Pla de 
Girona i es comprovin full per full tots dos Plans. 

La senyora Duran manifesta que no cal perquè ja està aprovat. 

18- El Sr. Pere Orts i Cubillo, regidor d’Esquerra, observa que l’apartat de precs 
i preguntes sempre s’ha concebut com una part del ple on l’oposició pot 
expressar els precs, preguntes i dubtes que consideri oportuns. En aquest ple 
acaba d’observar com membres de l’equip de govern formulen preguntes a 
l’oposició. Prega per tant que si l’equip de govern té algun punt a tractar amb 
l’oposició, s’inclogui en l’ordre del dia i no en l’apartat de precs i preguntes. 
Respon el senyor alcalde suggerint que a partir d’aquest moment se segueixi el 
Reglament Orgànic Municipal (ROM), obligant als regidors de l’oposició a 
formular les preguntes 48 hores abans del ple, tot i que considera que és més 
adient seguir amb la dinàmica que s’ha treballat fins ara, permetent que 
oposició i, en casos excepcionals l’equip de govern, expressin els seus dubtes 
en l’apartat de precs i preguntes, opinió compartida i recolzada pel Sr. Amadeu 
Clofent Rosique, el qual afegeix que en el cas d’aquest ple, el govern ha decidit 
preguntar a l’oposició per un cas que ha generat un ressò extraordinari i que ha 
perjudicat personalment a algunes persones, ja que precisament el partit de 
l’oposició que més gala fa de transparència i llibertat d’expressió, ha obviat 
publicar en els mitjans de comunicació habituals que no hi ha hagut indicis de 
delicte i per tant la fiscalia ha tancat el cas.  

Posteriorment el Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, afirma que, tot i 
entendre el comentari que ha fet el regidor Orts, no li ha molestat en absolut 
que la Sra. Duran, regidora de Joventut, hagi formulat una pregunta a l’apartat 
de precs i preguntes. D’altra banda, es compromet a fer pública la resolució de 
fiscalia i ofereix al senyor alcalde la possibilitat de publicar-la al butlletí 
municipal del mes de març, a la qual cosa el senyor alcalde es nega, 
argumentant que prefereix que el Sr. Arcos contacti amb els mitjans de 
comunicació on va fer pública la presentació d’aquest document a fiscalia i 
publiqui la resolució final.  

 
 
 
 
 
 



 

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

 

 


