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ACTA DE LA SESSIÓ PLE2015/8 DEL PLE DE LA CORPORACI Ó DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1a. CONVOCATÒRIA EL  28 de 
setembre de 2015        
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2015/8 
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 28 de setembre de 2015 
Horari: de 20:00 a 22:48 hores 
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Sant Vicenç de Montalt. 
 
 
Assistents  

 
- Sr   President MIQUEL ÀNGEL MARTÍNEZ I CAMARASA  (CIU) 
- Sr   Vocal AMADEU CLOFENT ROSIQUE  (CIU) 
- Sra Vocal MARIA LLUÏSA GRIMAL I COLOMÉ  (CIU) 
- Sr   Vocal ENRIC MIRALLES TORRES  (CIU) 
- Sr   Vocal GEMMA DURAN FRANCH  (CIU) 
- Sr   Vocal ROBERT SUBIRON I OLMOS  (CIU) 
- Sr   Vocal JAUME ARCOS VINYALS  (9SV)  
- Sr   Vocal JAUME GUMÀ NOEL  (9SV) 
- Sra Vocal BERTA SALA CASANOVAS  (ESQUERRA + AM) 
- Sr   Vocal JAVIER SANDOVAL CARRILLO  (PSC) 
- Sr   Vocal BENITO PÉREZ GONZÁLEZ (CIUDADANS-PARTIDO DE LA 

CIUDADANÍA)  
- Sr   Vocal JACOBO GARCÍA-NIETO VIDEGAIN  (PP) 

 
 
Secretari: 
 
- Sr. Francesc Ortiz Amat, secretari interventor de la Corporació 



 

 
 
 
Obre la sessió el senyor President, primerament es realitza un minut de silenci 
en motiu de la mort del Regidor el Sr. Pere Orts i Cubillo. 
 
El Sr. Alcalde demana permís als assistents per llegir escrit de condol en motiu 
de la mort del Sr. Pere Orts i Cubillo i procedeix a la següent lectura: 
 
 
Primer.-    MOSTRA DE CONDOL PER LA MORT DE PERE ORTS I CUBILLO   
 
 
Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2015/966 66 GENSVM  
Contingut: MOSTRA DE CONDOL PER LA MORT DE PERE ORTS I CUBILLO 
 
Amb motiu  de la inesperada i colpidora defunció del regidor i portaveu d’ERC, Sr. Pere Orts i 
Cubillo, i en honor seu voldríem deixar constància en el Llibre d’Actes de Plens, fidel testimoni 
de la vida pública local, del fet luctuós i del testimoni dels seus companys i companyes, 
regidors i regidores, que ens volem sumar així a les mostres de dol manifestades a la família de 
manera personal i singular, en un acomiadament institucional del company i amic que ens va 
deixar el passat 18 de setembre. 

En aquests moments de profund dolor, confesso que se’m fa difícil escollir les paraules amb 
què expressar la meva emoció.  

Davant la mort inesperada d’una persona jove, tan propera i estimada com en Pere, tot 
empetiteix, tot es torna lleuger i banal. No estem preparats per coses com aquesta i ens veiem 
amb tota la nostra feblesa de cop. Crec que la millor lliçó, potser l’única lliçó de la mort, és la 
pròpia grandesa de la vida, la grandesa que tenia en Pere com a personatge polític i, sobre tot, 
com a ésser humà. No podem morir amb els nostres morts perquè, com en el cas d’en Pere, 
hem d'estar aquí per a honorar-los, per a reconèixer-los i per continuar la seva tasca.  

En Pere era un home de fortes i arrelades conviccions, fidel als seus ideals. Una persona  
sincera i directa amb qui podies mantenir diferències d’opinió però amb la que resultava fàcil 
dialogar perquè tenia la gran qualitat de saber parlar i el que és més important, el talant 
necessari per saber escoltar.  

En Pere era una persona intel·ligent, cultivada, educada, molt preparada, que va treballar de 
manera incansable i va esmerçar molts esforços en la recerca d’un futur millor pel seu poble i 
pel seu país. Ell estimava a cor obert i se sentia orgullós de la seva terra, de Sant Vicenç, de 
Catalunya, una Catalunya gran, molt gran, i lliure, molt lliure, i segur que allà on estigui ara se 
sentirà enormement feliç de què aquesta Catalunya que ell somiava i delejava ja la tenim una 
mica més a prop gràcies al seu esforç i a l’esforç de moltes persones que com ell han treballat, 
treballen i treballaran perquè el seu somni i el somni de molts catalans sigui una realitat.  

 



 

Però, més enllà de l’amor incondicional que sentia pel seu país, en Pere estimava i se sentia 
orgullós, per sobre de tot, de la seva família, de la seva dona Pilar, del seu fill, Marc.  

Amic dels seus amics i company dels seus companys, als que apreciava i valorava, també 
estava dotat d’una gran qualitat: saber respectar als seus contraris.   

En Pere, al llarg de tots els anys que va formar part d’aquest consistori, es va mostrar com una 
persona compromesa, dotada de grans i preuats valors, que es va dedicar en cos i ànima a 
estimar als seus i a donar servei a les persones, tant en la seva vessant política com en la seva 
vida personal i professional. 

Al llarg d’aquesta fructífera trajectòria personal, laboral i política, l’amic i company Pere ens ha 
deixat una forta empremta entre tots els que l’hem tractat.  

Així, d’ençà de la seva entrada al consistori l’any 2003, es va proposar treballar pel seu poble i 
va posar fil a l’agulla per lluitar per l’interès col·lectiu, com a regidor, unes vegades des del 
govern i d’altres des de l’oposició, però sempre amb honradesa, coherència, entrega, humilitat, 
honestedat, capacitat de treball i tarannà dialogant. No s’arronsava davant de les adversitats i, 
per davant de tot, hi posava la veritat, la justícia i el benestar de les persones. Aquestes 
qualitats eren les que el feien especial.  

En nom meu i en nom dels meus companys i companyes de consistori vull expressar el meu 
reconeixement personal i polític a la trajectòria d’en Pere, una persona coherent, ferma i amb 
valors, i mostrar el nostre condol més sincer a la seva família que està vivint moments realment 
difícils. Nosaltres, el poc que podem dir és que ens teniu al vostre costat, que el dolor que 
sentiu vosaltres és el nostre dolor, i en tot allò que us puguem acompanyar, reconfortar... no cal 
ni que ho digueu, estem aquí, estem al vostre costat. 

Pere, amic i company, descansa en pau.  

Seguidament es produeixen aplaudiments en memòria del Sr. Pere Orts i Cubillo. 

 
Seguidament es procedeix a tractar els temes inclossos en el següent: 
 
 
O R D R E   D E L   D I A 
 
 
SEGON.-Actes pendents d'aprovar  
PLE2015/7 EXTRAORDINÀRIA 01/09/2015 
 
PLE2015/6 EXTRAORDINÀRIA 02/07/2015 
 
TERCER.-CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI 
 
 
QUART.- PRP2015/962   CREACIÓ DEL CONSELL DE GOVERN  
 



 

CINQUÈ.- PRP2015/938   MODIFICACIÓ DE L'ACORD DE PLE DE RÈGIM 
DE DEDICACIO DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ, 
REMUNERACIONS I D'ORGANITZACIÓ MUNICIPAL  
 
SISÈ.- PRP2015/939   MOCIÓ DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ 
REFUGIADA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A LA MEDIT ERRÀNIA  
 
SETÈ.- PRP2015/769   DONAR COMPTE DEL DECRET 481 DE LIQUIDACIÓ 
DEL PRESSUPOST DE 2014 
 
VUITÈ.- PRP2015/492   DONAR COMPTE DE L'INFORME D'ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015 
 
NOVÈ.- PRP2015/797   DONAR COMPTE DE L’INFORME D'ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2 015 
 
DESÈ.- PRP2015/888   APROVACIÓ COMPTE GENERAL ANY 2014  
 
ONZÈ.- PRP2015/897   APROVACIÓ LÍNIES FONAMENTALS PRESSUPOST 
EXCERCICI 2016 
 
DOTZÈ.- PRP2014/1201   RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ D’ESTATUTS 
DEL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA COSTA DEL MARESM E 
 
 
TRETZÈ.- PRP2015/885   CANVI FESTA LOCAL ANY 2016  
 
CATORZÈ.- PRP2015/394   PROPOSTA DE MODIFICACIÓ ESTATUS 
CONSORCI LOCALRET 
 
QUINZÈ.- PRP2015/507   PROPOSTA D'ACORD MODIFICACIÓ ESTATUTS 
CONSORCI TRACTAMENT DE RESIDUS SOLIDS URBANS DEL MA RESME  
 
SETZÈ.- PRP2015/423   AUTORITZAR AL CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME A ENCARREGAR-SE DEL TRACTAMENT DE LES DADES  
PERSONALS CONTINGUDES A LA PLATAFORMA DIBA-HESTIA.  
 
DISSETÈ.- PRECS I PREGUNTES 
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Segon. - ACTES PENDENTS D'APROVAR  
 
 

• El senyor Alcalde pregunta als assistents si tenen alguna objecció a l’acta de 
la sessió extraordinària de data 1 de setembre de 2015: 

 
PLE2015/7 EXTRAORDINÀRIA 01/09/2015 

 
Els assistents acorden, per majoria absoluta , amb el vot a favor de CiU (6), i 
9SV (2), PSC (1) del PP(1), Esquerra (1) i l’abstenció de C’s (1), l’aprovació 
de l’acta esmentada. 

 
• El senyor Alcalde pregunta als assistents si tenen alguna objecció a l’acta de 

la sessió extraordinària de data 2 de juliol de 2015: 
 

PLE2015/6 EXTRAORDINÀRIA 02/07/2015 
 

Els assistents acorden, per majoria absoluta , amb el vot a favor de CiU (6), , 
PSC (1), del PP(1), de C’s (1),  l’abstenció d’ Esquerra (1) i el vot en contra 
de 9SV (1), l’aprovació de l’acta esmentada. 

 
 
 
Tercer.- 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 de Barcelona i el Boletín 
Oficial del Estado, des de la darrera sessió. Els/les senyors/es assistents es donen 
per assabentats/des. 
 
 
 
Quart.-   CREACIÓ DEL CONSELL DE GOVERN    

 
A) PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA  
 
El Sr. Amadeu Clofent procedeix a donar lectura, de la proposta d’acord de la 
comissió informativa de Ple celebrada en data 17 de setembre de 2015, amb el 
següent contingut: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2015/971 66 GENSVM  
Contingut: CREACIÓ DEL CONSELL DE GOVERN 
 
Des de l’Equip de Govern es proposa la creació del Consell de Govern, òrgan consultiu i assessor de 
l’Alcaldia sobre les matèries que aquesta ha delegat en regidors de l’Equip de Govern. 



 

Composició: Tots els membres de l’Equip de Govern 

Règim de sessions: Els dijous a les 19:30 hores, excepte el dijous que se celebri sessió plenària, que 
es traslladarà a dilluns a les 19:00 hores. 

 

B) Sense dedicació exclusiva o parcial (efectes 1 d’octubre de 2015): 
 

 
- 275 euros per assistència a les sessions del Consell de Govern 

 

Els tinents d’Alcalde renuncien expressament a percebre la retribució que els correspondria per 
l’assistència al Consell de Govern, entenent que ja obtenen una retribució suficient per l’assistència a 
la Junta de Govern Local. 

 

És per tot això que, per majoria absoluta, amb el vot a favor de CiU i PP i l’abstenció de Ciutadans i 
el vot en contra d’E+E i 9SV es proposa al Ple l’adopció dels següents: 

ACORD 

Primer.- Aprovar la creació del Consell de Govern, segons el que es detalla a la part expositiva. 
 
Segon.- Comunicar el present acord a tots els membres de l’Equip de Govern. 
 
 
B) INTERVENCIONS: A continuació es reflecteixen les  opinions sintetitzades de 
cada grup municipal d’acord amb l’article  109 del Real Decreto 2568/1986, de 28 
novembre, por el que se aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del Web 
municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària:  

 
 
9SV : El Sr. Jaume Arcos no te inconvenient en que els Tinents d’Alcalde assisteixin 
a les Juntes de Govern Local, però creu que es busca l’estrategia perquè puguin 
seguir cobrant els dos Regidors que no són Tinents d’Alcalde. No creu que per a la 
realització de sessions d’un òrgan consultiu s’hagi de cobrar el mateix que per a la 
realització de sessions d’un òrgan executiu, es per això que votarà en contra de la 
creació del Consell de Govern, tot i així no dubta en la feina i tasca realitzada pels 
Regidors que formen part d’aquest òrgan. 
 
Esquerra : La Sra. Berta Sala sol·licita al Secretari-Interventor que redacti un 
informe jurídic sobre l’assumpte i sol·licita que es faci arribar a tots els membres de 
la oposició. No està totalment d’acord en la creació de l’òrgan consultiu del Consell 
de Govern, es per aquest motiu que votarà en contra. 
 
C’S: El Sr. Benito Pérez està d’acord en que els Regidors del Govern tinguin un 
reconeixement, però manifesta la seva queixa pel que fa a la reducció de la 



 

periodicitat de les sessions plenàries. Tot i així manifesta que votarà a favor de la 
Creació del Consell de Govern. 
 
 
PSC: El Sr. Javier Sandoval manifesta que ha fet gestions amb el Departament 
Jurídic del seu partit polític i diu que si es un requeriment de l’alcaldia no veu cap 
inconvenient, parlant de la seva etapa al govern defensa el treball que es realitza 
des de l’equip de govern i està d’acord en la remuneració d’aquesta tasca. Creu que 
la creació d’aquest Consell de Govern es beneficiós i demana que es faci constar en 
acta la present intervenció. 
 
PP: El Sr. Jacobo García-Nieto, està d’acord en la creació de l’òrgan consultiu del 
Consell de Govern. 
 
  
C) VOTACIÓ 
 
Finalment es procedeix a la votació: 

 
 GRUP N VOT 

CIU 6 SI 

9SV 2 NO 

ERC 1 NO 

PSC 1 SI 

C’s 1 SI 

PP 1 SI 

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

 
 
 
Cinquè.-   MODIFICACIÓ DE L'ACORD DE PLE DE RÈGIM D E DEDICACIO 
DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ, REMUNERACIONS I 
D'ORGANITZACIÓ MUNICIPAL    
 

A) PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA  

El Sr. Amadeu Clofent dona lectura del contingut de la propsta d’acord amb el 
següent contingut: 



 

 

Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2015/717 33 GENSVM  
Contingut: MODIFICACIÓ DE L'ACORD DE PLE DE RÈGIM DE DEDICACIO DELS MEMBRES DE 
LA CORPORACIÓ, REMUNERACIONS I D'ORGANITZACIÓ MUNICIPAL 
 
L’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 13.4 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, disposen que els 
membres de les corporacions locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici del seu càrrec 
quan l’exerceixin en règim de dedicació exclusiva o parcial. 

El Ple de l’Ajuntament  per acord de data 2 de juliol de 2015  acorda la dedicació exclusiva de 
l’Alcaldia. 

Arrel del nomenament del senyor alcalde com a President del Consell Comarcal del Maresme, i de la 
creació del Consell de Govern, cal procedir a la modificació de l’acord de Ple de Règim de dedicació 
dels membres de la Corporació. 

 

A) Amb dedicació exclusiva o parcial: 

Determinar que els càrrecs següents exerceixin les seves funcions en el règim especificat a 
continuació: 
 

- ALCALDIA .-  Dedicació  parcial d’un 75%,  amb efectes d’1 d’octubre de 2015 i amb la part 
proporcional de retribució acordada en el Ple de 2 de juliol 2015 

B) Sense dedicació exclusiva o parcial (efectes 1 d’octubre de 2015): 
 

- 275 euros per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local. 
- 275 euros per assistència a les sessions del Consell de Govern 
- 250 euros per assistència a les sessions del Ple de la Corporació 
- 100 euros per assistència a les sessions de la Comissió Informativa de Ple 

 

Els tinents d’Alcalde renuncien expressament a percebre la retribució que els correspondria per 
l’assistència al Consell de Govern, entenent que ja obtenen una retribució suficient per l’assistència a 
la Junta de Govern Local. 

B) INTERVENCIONS: A continuació es reflecteixen les  opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article  109 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 novembre, por el que se aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del Web 
municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària:  

 

9SV: El Sr. Jaume Gumà pregunta a l’Alcalde si amb l’aprovació d’aquesta 
modificació percebrà un 25% menys de sou, i si es així, durant quants anys. 
L’alcalde li respon que pot ser durant un mes, dos o quatre anys.  



 

El Sr. Gumà pregunta a l’Alcalde si es reduirà la partida pressupostària, a lo que 
l’Alcalde li respon que no es el tema en qüestió, li dona la opció de preguntar-ho 
quan sigui el moment. 

C’S: El Sr. Benito Pérez manifesta que en principi està d’acord en l’aprovació 
d’aquest punt de l’ordre del dia, però li pregunta a l’Alcalde si la reducció es a 
conseqüència del cobrament del sou com a President del Consell Comarcal i un 
altre com Alcalde d’aquest  municipi, a lo que l’Alcalde li respon afirmativament. 

Intervé el Sr. Jaume Arcos de 9SV, a lo que l’Alcalde li diu que li agrairia que només 
hi hagués un sol portaveu. 

El Sr. Jaume Arcos pregunta el motiu pel qual l’any 2014 aquesta reducció de sou 
va ser del 50%, i l’any 2015 només del 25%, a lo que l’Alcalde respon que es degut 
a canvis organitzatius establerts pel Consell Comarcal del Maresme. 

 

C) VOTACIÓ 

Es procedeix a la votació d’aquest punt de l’ordre del dia: 

 GRUP N VOT 

CIU 6 SI 

9SV 2 NO 

ERC 1 ABS. 

PSC 1 SI 

C’s 1 SI 

PP 1 SI 

 

S’acorda per majoria absoluta  l’aprovació de la modificació de l'acord de ple,  de 
data 2 de juliol de 2015, de règim de dedicacio dels membres de la corporació, 
remuneracions i d'organització municipal, segons el contingut de la proposta d’acord 
exposada. 
  

 

Sisè.-  MOCIÓ DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ RE FUGIADA 
VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA     
 



 

A) PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA  

El Sr. Amadeu Clofent procedeix a donar lectura de la proposta d’acord de la 
comissió informativa de Ple celebrada en data 17 de setembre de 2015 amb el 
següent contingut: 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2015/950 66 GENSVM  
Contingut: MOCIÓ DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA DELS 
CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA  
 
 
El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria de refugi que 
està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres conflictes internacionals.    
 
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la Mediterrània durant el 
2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la persecució, de les quals almenys la 
meitat provenen de Síria. A més, es compta que 2.750 persones han desaparegut o mort en els 
primers vuit mesos de l’any i es preveu que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers 
dos mesos.      
 
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ens locals que 
destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i de 
Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits, i actua com a instrument de coordinació dels 
esforços dels ajuntaments catalans en els casos d’actuacions en situació d’emergència i 
especialment en la postemergència i reconstrucció. 
 
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la població   
arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de llavors, amb el suport dels 
municipis catalans.  
 
Davant de la situació actual i,  
 

− Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 1, 
determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i protegida. 

 
− Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, en 

cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país. 
 

− Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del Refugiat 
de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que cal facilitar 
l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu. 

 
− Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la 

creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors. 
 

− Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració 
propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior.  

 
− Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i 

només 28 places d'acollida. 
 

− Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a 



 

l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten 
amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament. 

 
− Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a que 

donin resposta a la situació dels refugiats. 
 
Per tot això, des de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, es proposa l'adopció dels acords 
següents: 
 
Primer. Instar el Govern espanyol a: 
 

• Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, acollida i 
integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a les administracions 
municipals per a la gestió descentralitzada. 

• Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per millorar la 
qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu. 

• Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les persones 
sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona. 

• Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les 
persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda 
humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les persones. 

 
Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
 

• Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya (PPIC), 
aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurar-ne el 
desplegament. 

• Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel formar i/o 
especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer càrrec del suport i 
l'atenció a les persones sol·licitants. 

• Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació. 
• Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les 

persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda 
humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones. 

 
Tercer. Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida municipals (o 
comarcals) per a incorporar-hi l'asil. 
 
Quart. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el servei a les 
persones sol·licitants d'asil. 
 
Cinquè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les persones 
sol·licitants. 
 
Sisè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les persones 
refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. 
 
Setè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb vocació 
transformadora.  
 
Vuitè. Oferir els municipis com a territori d’acollida.  
 
Novè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en matèria de refugi, 
celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català amb la participació de més 
d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:  
 

• Assistència en les rutes de fugida 



 

• Suport als municipis de la ruta 
• Planificació i gestió de l’acollida  
• Acollida a Catalunya  

 
Desè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d’emergència actual, a 
través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats municipalistes, per tal de tenir una veu 
conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol. 
 
Onzè. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació de 
Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de Catalunya i al 
Govern de l’Estat espanyol.    
 
 
Per tot el que s’ha exposat, la comissió informativa de Ple de data 17 de setembre de 2015, aprova 
per majoria absoluta la moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes 
armats a la Mediterrània amb els vots a favor de CIU, PSC i PP, el vot en contra de C’S i l’abstenció 
de 9SV. 
 
B) INTERVENCIONS:  A continuació es reflecteixen les  opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article  109 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 novembre, por el que se aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del Web 
municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària:  
 
El Sr. Alcalde pren la paraula explicant que el Sr. Benito Pérez, portaveu del partit 
polític C’S, va presentar, en data 24 de setembre de 2015, mitjançant registre 
d’entrada 6070,  una moció alternativa, que no va ser debatuda en la darrera 
comissió informativa de Ple, realitzada en data 17 de setembre de 2015. Aquesta 
moció es una moció més curta i concreta més la línea en la que s’hauria de 
treballar.  
L’Alcalde demana al representat de C’S que, com que un dels acords es treballar 
aquests punts, li demana que aprovi la moció presentada per CIU i a partir de 
llavors treballar conjuntament. 
 
C’S: El Sr.Benito Pérez manifesta que la moció presentada, amb tota la bona 
voluntat per CIU, li manquen concretar certs aspectes, ell creu que seria millor 
concretar aquestes mancances i creu que el millor seria no aprovar una moció tant 
genèrica com la presentada per CIU. És per aquest motiu que va procedir a la 
presentació de la moció presentada en data 24 de setembre de 2015. 
 
9SV: El Sr. Jaume Arcos manifesta que es una proposta presentada per CIU es ben 
intencionada, tot i que creu que no hi ha diferència entre els que fugen de la guerra i 
els que pateixen missèria a causa de les guerres. Si hi ha aquesta sensibilitat 
s’hauria d’acollir a la gent refugiada. 
 
La proposta presentada per CIU creu que es molt genèrica i li preocupa que no 
prosperi. El Sr. Arcos realitza les següents preguntes: 
 

• El suport que es pot donar a aquestes persones exactament quin es? 
• Quina seria la partida pressupostària per fer front a aquesta despesa? 



 

• Quin seria el nombre de persones refugiades que es podrien assumir? 
 
Finalment manifesta que es pronunciarà en el moment de les votacions. 
 
El Sr. Alcalde respon que la moció presentada si que es genèrica, però el que es 
pretén es tenir la voluntat de crear una comissió per tractar l’assumpte. A partir de 
llavors es valorarà i s’estudiarà el que aquest municipi pot oferir. La coordinació la 
durà a terme el Consell Comarcal del Maresme i el pressupost encara es 
indeterminat. S’està sol·licitant una partida pressupostària a l’estat espanyol i en 
funció d’aquesta es podrà saber a quants refugiats es poden acollir. 
 
El Sr. Arcos intervé per preguntar quants habitatges de protecció es podrien oferir 
als refugiats, pregunta que respón l’Alcalde dient que cap. 
 
El Sr. Arcos manifesta que creu que s’hauria de gestionar la present moció a 
l’inversa, primer caldria estudiar que es el que podria oferir el municipi de Sant 
Vicenç de Montalt, i posteriorment oferir-lo. 
 
La gent refugiada el que necessita es ajuda immediata i proposa que la reducció del 
25% del sou de l’Alcalde es destini a cedir-la a organitzacions humanitàries com per 
exemple Creu Roja, metges sense fronteres, etc, que son organitzacions que 
treballen en aquest àmbit. 
 
El Sr. Alcalde respon al Sr. Arcos dient que primer es realitzi la creació de la 
comissió i que aquesta decideixi el seu destí. La proposta d’aquesta moció ve 
incentivada per l’Associació Catalana de Municipis i la Federació Catalana de 
Municipis i Comarques. 
 
El Sr. Arcos pren la paraula dient que sembla que sigui un brindis al sol. 
 
PSC: El Sr. Javier Sandoval pren la paraula manifestant que està d’acord en que 
aquest municipi ofereixi ajuda, el fet d’aprovar aquesta moció es un pas de 
confiança, manifesta que son refugiats no immigrants, conceptes ben diferenciats. 
Per exemple, el municipi de Terrassa acollirà aproximadament a 30 famílies. 
 
PP: El Sr. Jacobo García-Nieto manifesta que votarà a favor de la moció ja que creu 
que tota ajuda oferida es important en casos com aquest.  
 
 
 
 
 
 
C) VOTACIÓ 
 
Es procedeix a la votació d’aquest punt de l’ordre del dia: 
 



 

 GRUP N VOT 

CIU 6 SI 

9SV 2 ABS. 

ERC 1 ABS. 

PSC 1 SI 

C’s 1 ABS. 

PP 1 SI 

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

 
 
 
 
 
 
Setè.-   DONAR COMPTE DEL DECRET 481 DE LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST DE 2014    
 
A) PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA  

Cal donar compte de la liquidació del pressupost de l’any 2014, el Sr. Amadeu 
Clofent exposa el seu contingut: 
 
DECRET NÚM. 481 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA D'HISENDA 
Expedient:  2015/574 59 PRESS  
Contingut: LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST DE 2014 
 
Vist l’article 191.1 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,  que estableix que el Pressupost de cada exercici es 
liquidarà quant a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions el 31 de Desembre de l’any 
natural corresponent, quedant a càrrec de la Tresoreria local els ingressos i pagaments pendents, 
segons les seves respectives contraccions. 

Vist que el mateix article 191 afegeix que les obligacions reconegudes i liquidades no satisfetes 
l’últim dia de l’exercici, els drets pendents de cobrament i els fons líquids a 31 de desembre 
configuraran el romanent de tresoreria i que la seva quantificació haurà de realitzar-se tenint en 
compte els possibles ingressos afectats i minorant d’acord amb el que reglamentàriament s’estableixi 
els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació. 



 

Vist que la liquidació del Pressupost ha de confeccionar-se abans del dia primer de març de l’exercici 
següent, corresponent la seva aprovació a aquesta Alcaldia, previ informe de la Intervenció 
municipal, si bé aquest aquest any per la nova entrada de la instrucció de la comptabilitat s’ha 
demorat algusn dies. 

Vist que l’article 93.1 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, estableix que la liquidació del Pressupost posarà de manifest respecte del 
pressupost de despeses, i per a cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves 
modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions 
reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments realitzats. I respecte del pressupost 
d’ingressos, i per a cada concepte, les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions 
definitives els drets reconeguts i anul·lats així com els recaptats nets. 

Considerant que l’article 93.2 del Reial Decret 500/1990, estableix que com a conseqüència de la 
liquidació del Pressupost hauran de determinar-se: els drets pendents de cobrament i les obligacions 
pendents de pagament a 31 de desembre, el resultat pressupostari de l’exercici, els romanents de 
crèdit i el romanent de tresoreria, tot això en els termes regulats als articles 94 a 105 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 que ens ocupa. 

Vist l’article 3.1 en concordança amb l’article 2.1.c) de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que estableix que l’elaboració, aprovació i 
execució dels Pressupostos i resta d’actuacions que afectin a les despeses o ingressos de les 
Entitats Locals es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària, coherent amb la normativa 
europea, entenent l’estabilitat pressupostària com la situació d’equilibri o superàvit estructural. 

Vist  que l’article 4 de la mateixa Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, en la seva redacció donada per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 desembre, de 
control del deute comercial en el sector públic, afegeix que les actuacions de les Administracions 
Públiques també estaran subjectes al principi de sostenibilitat financera, entenent com a tal la 
capacitat per finançar compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute 
públic i morositat de deute comercial, conforme a allò establert a aquesta Llei i a la normativa 
europea. 

Vist que l’article 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de 
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva 
aplicació a les entitats locals, que la Intervenció municipal elevarà al Ple un informe sobre el 
compliment de l’objectiu d’estabilitat de la pròpia Entitat Local i dels seus Organismes i Entitats 
dependents. L’informe s’emetrà amb caràcter independent i s’incorporarà als previstos a l’article 
191.3 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. 

Vistos l’informe emès pel Sr. Secretari-Interventor sobre la liquidació del Pressupost Municipal i 
sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 

En virtut de les atribucions que em confereix la legislació vigent. RESOLC 

PRIMER.- Aprovar la liquidació del Pressupost municipal de l’exercici 2014 en els termes que 
consten a l’expedient i de conformitat amb allò exposat als informes de la Secretaria General i de la 
Intervenció Municipal, les dades de la qual més significatius són: 



 

 

 

 

 

2.- AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT                

 
 Exercici Comptable: 2014 

 

 RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2014 
 
 
 
 
 
 DRETS RECONEGUTS NETS OBLIGACIONS AJUSTOS RESULTAT 
 RECONEGUDES NETES PRESSUPOSTARI 

 a. Operacions corrents 7.453.509,26  6.177.549,33  1.275.959,93 

 b. Altres operacions no financeres 157.120.12  545.766,06  -388.645,94 

 1. Total operacions no financeres (a+b) 7.610.629,38  6.723.315,39 887.313,99 

 2. Actius financers 0,00  12.823,49  -12.823,49 

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

 RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 7.610.629,38  7.043.372,37  567.257,01 
 
 AJUSTOS: 

 4. Crèdits gastats financiats amb romanent de tres oreria per a despeses grals. 232.098,50 

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

 6. Desviacions de finançament positiu de l'exercic i 67.104,03 

 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 858.914,53 
3.- AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT                

 
 Exercici Comptable: 2014 

 

 ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2014 

 
 IMPORTS ANY 2013 ROMANENT ANY 2014 

 

 1. (+) Fons líquids 1.203.944,69 1.706.874,46 

 2. (+) Drets pendents de cobrament 2.425.745,22  2.289.530,80 

 (+) del Pressupost corrent 751.115,47  636.145,33 

 (+) de Pressupostos tancats 1.576.984,23  1.566.097,32 

 (+) d'operacions no pressupostàries 120.065,10  122.981,00 

 (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació def initiva 22.419,58  35.692,85 

 3. (-) Obligacions pendents de pagament 1.283.244,15  1.320.834,83 

 (+) del Pressupost corrent 676.971,35  623.710,46 

 (+) de Pressupostos tancats 157.725,03  227.190,06 

 (+) d'operacions no pressupostàries 448.547,77  469.934,31 

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

 I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 2.346.445,76  2.675.570,43 

 II. Saldos de dubtós cobrament 879.996,59  918.481,89 

 III. Excés de finançament afectat 0,00  67.104,03 

 IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals  (I - II - III) 1.466.449,17  1.689.984,51 

 
 

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  
7.610.629 

Despeses dels capítols 1 a 7  
6.723.315 

Ajustaments SEC 95 
-522.840 

Ajust de consolidació  
  

Capacitat (+) / Necessitat (-) de finançament 
364.474 

 

Regla de la despesa: 

Base exercici anterior         6.396.858 
Taxa límit aprovada pel Ministeri         1.5%  
Valoració de canvis normatius sobre 
recaptació         0  
Valor màxim base de l'exercici         6.492.811 
            
Despeses dels capítols 1 a 7, llevat 
d’interessos         

6.713.442 

Ajustaments SEC95         
-1.802 

Aplicacions no financeres, llevat 
interessos         

6.711.640 

            

Ingressos Cap 4 i 7 procedents 
d'AAPP         551.027  
Ajustaments SEC95          0  
Despesa finançada amb subvencions         -59.995  
            

Ajustament consolidació operacions 
entre el grup         0  
Base de la despesa exercici actual         6..101.054  
Marge a la Regla de la Despesa         391.757  

 

 

Objectiu del deute: 

 

Deute públic en termes de tutela financera 

 

      Deute a   
Moviments 

2014   Deute a 



 

      
 

31/12/2013 Augments Disminucions 
Ajustament

s  31/12/2014 

Deute Viu               

Arrendaments financers   0  0  0  0  0  
Contractes 
APP     0  0  0  0  0  

Preveïdors a llarg termini   0  0  0  0  0  
Altres operacions a llarg 
termini   2.528.046  0  307.233  0  2.220.813  
Bestretes de subvencions 
rebudes   0  0  0    0  
Valor actual de derivats 
financers   0  0  0    0  
Interessos meritats i no 
vençuts   0  0  0    0  

Operacions a curt termini   0  0  0    0  

Factoring sense recurs   0  0  0    0  

  S1-suma   2.528.046  0  307.233  0  2.220.813  

Avals concedits fora del grup           0  

  Total           2.220.813  

  
Sobre ingressos 
corrents         30% 

 

 

 

 

Ingressos capítols 1 a 5 
 7.453.509  

Finalistes a operacions de capital 
0  

Altres ingressos de capítols 1 a 5 no consolidats 
81.000  

Ingressos corrents efectes Llei estabilitat 
7.372.509  

    
DEUTE PÚBLIC AMB CRITERIS SEC95  

Saldo inicial     
2.528.046 

Augments     
0  

Disminucions     
307.233  

Saldo final     
2.220.813  

Capitals signats i no disposats  
0 
 

    

Ràtio Deute Públic   
30.12% 

 

 



 

Deute públic total 

 

 

Ingressos capítols 1 a 5       7.453.509  
Finalistes a operacions de capital     0  
Altres ingressos de capítols 1 a 5 no consolidats   81.000 
Ingressos corrents efectes Tutela Financera     7.372.509  
            
Saldo inicial         2.760.182  
Augments         0  
Disminucions         336.250  
Saldo final         2.423.932  

  
Operacions entre entitats del 
grup   0  

Deute Viu         2.423.932  
            
Ràtio Deute Viu       32,87% 

 

 

 

 

De tot això es desprèn que: 

- S’assoleix l’objectiu d’estabilitat 
- Es compleix la regla de la despesa 
- S’assoleix l’objectiu del deute 

 

Per tant, els controls de la llei orgànica 2/2012 es compleixen en la liquidació del pressupost 2014. 

 

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 364.474 € 



 

Romanent de tresoreria per a despeses 
generals 1.689.984,51€ 

Romanent compromès 616.149,45 € 

Despeses pendents d’aplicar 0€ 

Pendents de pagament al pressupost 850.900,52€ 

Deute públic previst a 31-12-2014 1.913.580€ 

 

Superàvit segons Article 32......................................................364.474€ 

Destinació: 

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

Pendent de pagament del pressupost ............................... 364.474€ 

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. 

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. 

 
 
 
Vuitè.-   DONAR COMPTE DE L'INFORME D'ESTABILITAT P RESSUPOSTÀRIA 
CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015    
 
A) PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA  
 
Es dona compte de l’informe d’estabilitat pressupostària corresponent al primer 
trimestre de 2015, exposa el tema el Sr. Secretari: 



 

 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA D'HISENDA 
Expedient:  2015/561 59 PRESS  
Contingut: DONAR COMPTE DE L'INFORME D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 
CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015 
 
El senyor Secretari Interventor ha emès l’informe d’estabilitat pressupostària corresponent al primer 
trimestre de 2015. Es transcriu tot seguit: 
 
Francesc Ortiz Amat, Secretari-Interventor de l’Ajuntament de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt,  en compliment de l’establert en l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, 
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional, en relació a:  
 
Identificació de l’expedient : 
 
Número expedient:   
Departament:  REGIDOR DELEGAT D’HISENDA/ALCALDIA   
Data d’inici:  31/03/2015 
Contingut: INFORME CONTROLS DEL PRESSUPOST DE 2013 LLEI ORGÀNICA 2/2012 A 
PRIMER TRIMESTRE DE 2015 
 
 
 
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 despeses o ingressos dels diferents subjectes compresos en l’àmbit 
d’aplicació 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 2015, 
va ser establert per acord del Consell de Ministres de 29 de juny de 2014. Així es va establir per al 
2015 un objectiu de deute públic per a les Entitats Locals de 4 punts del PIB,  una variació màxima 
de la despesa computable  de l’1,3% 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 1er trimestre de 2015 son: 
 

  ESTABILITAT SEGUIMENT TRIMESTRAL - ENTITATS ICAL 

  nom entitat 2015 
  Capacitat de Finançament 
              
AJUSTAMENTS SEC 95 A LA CAPACITAT / NECESSITAT 
DE FINANÇAMENT     

      Imports   
GR000 Ajust per no recaptació - Cap 1     -34.464    
GR000b Ajust per no recaptació - Cap 2     -900    
GR000c Ajust per no recaptació - Cap 3     -15.986    

GR001/2 
Retencions PIE per liquidacions negatives 
anteriors   29.017    

GR006 Meritament interessos (+ inicials - finals)   0    
GR015 No execució (inejecución)         

GR009 
Inversions realitzades per compte de la Corporació 
Local 0    

GR004 Ingressos per venda d'accions (privatitzacions)       
GR003 Dividends i participació en beneficis       
GR017 Operacions de permuta financera (SWAPS)       
GR018 Reintegrament i execució d'avals     0    

GR012 
Subscripció d'ampliacions de societats en 
pèrdues   0    

GR013 Assumir deutes        0    

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

GR008 Inversions amb abonament total de preu   0    
GR008a Arrendaments financers     0    
GR008b Contractes d'associació pública privada   0    
GR010 Inversions realitzades per compte d'altres AAPP   0    
GR019 Condonoció de préstecs          

GR099 

Correlació de transferències         
Liquidacions negatives PIE notificades a 
l'exercici   0    
Excés de finançament afectat Inicial   0    
Excés de finançament afectat Final   -99.179    
Ajust de no recaptació - altres conceptes       
Altres ajustaments SEC95         

    

Total 
ajustament
s   -121.512    

            
  CAPACITAT / NECESSITAT DE   Imports   



 

FINANÇAMENT 

  Ingressos dels capítols 1 a 7 (drets)   7.337.739    
  -Despeses dels capítols 1 a 7 (obligacions)   7.151.993    
  Ajustaments SEC 95     -121.512    

  
Ajustament consolidació operacions entre el 
grup   

  
  

  Capacitat (+)/Necessitat(-) de finançament   64.235    
          0,88%   

 
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 29 de juny de 2014, el Consell de Ministres va determinar la taxa de creixement per 
l’exercici 2014 de l’1,3%. 
  
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 el primer trimestre, per al 31/03/2015  es la següent: 
 
 
 

  ESTABILITAT SEGUIMENT TRIMESTRAL - ENTITATS ICAL 

  nom entitat 2015 
  Regla de la Despesa 
              
              
Límit a la Base de la despesa     Import     
Base exercici anterior     6.514.780      
Taxa límit aprovada pel Ministeri     1,30%     
Valoració de canvis normatius sobre 
recaptació   

  
    

Valor màxim base de l'exercici     6.599.473      
              
Aplicacions no financeres, 
llevat interessos 

    
  

  
    

Despeses dels capítols 1 a 7, llevat 
d'interessos   7.135.993      
Ajustaments SEC95     0      
Alienació de terrenys i d'altres 
inversions reals   0      
Inversions realitzades per compte de la 
Corporació Local 0      
Reintegrament i execució d'avals     0      



 

Subscripció d'ampliacions de 
societats en pèrdues   0      
Assumir deutes        0      
Despesa pendent d'aplicar     0      
Contractes d'associació pública 
privada   0      
Inversions amb abonament total de 
preu   0      
Arrendaments financers     0      
Condonació de préstecs     0      
Ajust excepcional 2012           
Inversions realitzades per compte 
d'altres AAPP   0      
No execució (inejecución)           
Altres ajustaments SEC 95           
Aplicacions no financeres, llevat 
interessos   7.135.993      
              
Despesa finançada amb 
subvencions             
Ingressos Cap 4 i 7 procedents 
d'AAPP   938.450      
Ajust per desviacions de 
finançament   

  
    

Despesa finançada amb 
subvencions   938.450      
              
Base de la despesa             
Ajustament consolidació operacions 
entre el grup   

  
    

Base de la despesa exercici actual   6.197.542      
Marge a la Regla de la Despesa     401.930      
Taxa implícita d'increment     -4,87%     
              
              

 
 
 

Objectiu del deute: 
 

 ESTABILITAT SEGUIMENT TRIMESTRAL - ENTITATS 
ICAL 

 CEAs 
5.04 

 nom entitat     2015  

 Endeutament      

        

   Deute a  Moviments 2015  Deute a 

    31/12/2014 Augments Disminucions Ajustament
s 

31/12/2015 

Deute Viu        

Arrendaments financers   0 0 0 0 0 

Contractes APP   0 0 0 0 0 

Proveïdors a llarg termini   0 0 0 0 0 



 

Altres operacions a llarg termini  2.046.263 280.455 306.783 0 2.019.93
5 

Bestretes de subvencions rebudes  0 0 0  0 

Valor actual de derivats financers  0 0 0  0 

Interessos meritats i no vençuts  0 0 0  0 

Operacions a curt termini   0 0 0  0 

Factoring sense recurs   0 0 0  0 

 S1-suma  2.046.263 280.455 306.783 0 2.019.93
5 

Avals concedits fora del grup      0 

 Total      2.019.93
5 

 Sobre ingressos corrents    29% 

        

Deute Total        

S1- Suma   2.046.263 280.455 306.783 0 2.019.93
5 

Capitals pendents liquidacions negatives 
PIE 

203.119 0 29.017 0 174.102 

Mecanisme de 
proveïdors 

  0 0 0  0 

Altres pagaments 
ajornats 

  0 0 0  0 

Ingressos anticipats   0 0 0 0 0 

Inversió realitzada per compte de l'ens 
local 

0 0 0  0 

   2.249.382 280.455 335.800 0 2.194.03
7 

 Sobre ingressos corrents    32% 

        

 
 
 
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 primer 
trimestre de 2015. 

 
 
 
 
Novè.-   DONAR COMPTE DE L’INFORME D'ESTABILITAT PR ESSUPOSTÀRIA 
CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2015    
 
A) PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA  



 

 
Es dona compte de l’informe d’estabilitat pressupostària corresponent al segon 
trimestre de 2015, exposa el tema el Sr. Secretari: 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA D'HISENDA 
Expedient:  2015/561 59 PRESS  
Contingut: DONAR COMPTE DE L'INFORME D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 
CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2015 
 
El senyor Secretari Interventor ha emès l’informe d’estabilitat pressupostària corresponent al segon 
trimestre de 2015. Es transcriu tot seguit: 
 
Francesc Ortiz Amat, Secretari-Interventor de l’Ajuntament de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt,  en compliment de l’establert en l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, 
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional, en relació a:  
 
Identificació de l’expedient : 
 
Número expedient:   
Departament:  REGIDOR DELEGAT D’HISENDA/ALCALDIA   
Data d’inici:  31/03/2015 
Contingut: INFORME CONTROLS DEL PRESSUPOST DE 2013 LLEI ORGÀNICA 2/2012 A SEGON 
TRIMESTRE DE 2015 
 
 
 
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 despeses o ingressos dels diferents subjectes compresos en l’àmbit 
d’aplicació 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 2015, 
va ser establert per acord del Consell de Ministres de 29 de juny de 2014. Així es va establir per al 
2015 un objectiu de deute públic per a les Entitats Locals de 4 punts del PIB,  una variació màxima 



 

de la despesa computable  de l’1,3% 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 1er trimestre de 2015 son: 
 

  ESTABILITAT SEGUIMENT TRIMESTRAL - ENTITATS ICAL 

  2015 
  Capacitat de Finançament 
              
AJUSTAMENTS SEC 95 A LA CAPACITAT / 
NECESSITAT DE FINANÇAMENT     

        Imports   

GR000 
Ajust per no 
recaptació - Cap 1     -34.464    

GR000b 
Ajust per no 
recaptació - Cap 2     -4.674    

GR000c 
Ajust per no 
recaptació - Cap 3     -15.986    

GR001/2 
Retencions PIE per liquidacions 
negatives anteriors 29.017    

GR006 
Meritament interessos (+ 
inicials - finals)   0    

GR015 
No execució 
(inejecución)         

GR009 
Inversions realitzades per 
compte de la Corporació Local 0    

GR004 
Ingressos per venda 
d'accions (privatitzacions)   

  
  

GR003 
Dividends i participació en 
beneficis   

  
  

GR017 
Operacions de permuta 
financera (SWAPS)   

  
  

GR018 
Reintegrament i execució 
d'avals   0    

GR012 
Subscripció d'ampliacions de 
societats en pèrdues 0    

GR013 Assumir deutes      0    

GR014 

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

GR008 
Inversions amb abonament 
total de preu   0    

GR008a 
Arrendaments 
financers     0    

GR008b 
Contractes d'associació 
pública privada   0    



 

GR010 
Inversions realitzades per 
compte d'altres AAPP   0    

GR019 
Condonoció de 
préstecs      

  
  

GR099 

Correlació de 
transferències     

  
  

Liquidacions negatives PIE 
notificades a l'exercici 0    
Excés de finançament 
afectat Inicial   0    
Excés de finançament 
afectat Final   -311.562    
Ajust de no recaptació - 
altres conceptes   

  
  

Altres ajustaments 
SEC95     

  
  

    Total ajustaments   -337.670    
            

  
CAPACITAT / NECESSITAT 
DE FINANÇAMENT   

Imports 
  

  
Ingressos dels capítols 1 a 7 
(drets)   8.042.419    

  
-Despeses dels capítols 1 a 
7 (obligacions)   7.561.404    

  
Ajustaments SEC 
95     -337.670    

  
Ajustament consolidació 
operacions entre el grup 

  
  

  
Capacitat (+)/Necessitat(-) 
de finançament   143.346    

          1,78%   
 

 

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 29 de juny de 2014, el Consell de Ministres va determinar la taxa de creixement per 
l’exercici 2014 de l’1,3%. 
  
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 el SEGON trimestre, per al 31/03/2015  es la següent: 

 
 



 

  ESTABILITAT SEGUIMENT TRIMESTRAL - ENTITATS ICAL 

  nom entitat 2015 
  Regla de la Despesa 
              
              
Límit a la Base de la despesa   Import     
Base exercici anterior     6.514.780      
Taxa límit aprovada pel Ministeri     1,30%     
Valoració de canvis normatius sobre 
recaptació   

  
    

Valor màxim base de l'exercici     6.599.473      
              
Aplicacions no financeres, 
llevat interessos 

    
  

  
    

Despeses dels capítols 1 a 7, llevat 
d'interessos   7.545.404      
Ajustaments SEC95     0      
Alienació de terrenys i d'altres 
inversions reals   0      
Inversions realitzades per compte de la 
Corporació Local 0      
Reintegrament i execució d'avals   0      
Subscripció d'ampliacions de societats 
en pèrdues 0      
Assumir deutes      0      
Despesa pendent d'aplicar     0      
Contractes d'associació pública 
privada   0      
Inversions amb abonament total de 
preu   0      
Arrendaments financers     0      
Condonació de préstecs     0      
Ajust excepcional 2012           
Inversions realitzades per compte 
d'altres AAPP   0      
No execució (inejecución)           
Altres ajustaments SEC 95           
Aplicacions no financeres, llevat 
interessos 7.545.404      
              
Despesa finançada amb 
subvencions             
Ingressos Cap 4 i 7 procedents 
d'AAPP   1.265.683      
Ajust per desviacions de 
finançament   

  
    

Despesa finançada amb 
subvencions   1.265.683      
              
Base de la despesa             
Ajustament consolidació operacions 
entre el grup 

  
    

Base de la despesa exercici actual   6.279.722      



 

Marge a la Regla de la Despesa     319.751      
Taxa implícita d'increment     -3,61%     

 
 
 

 
 
 
 
 
Objectiu del deute: 
 

  ESTABILITAT SEGUIMENT TRIMESTRAL - ENTITATS ICAL CEAs 5.04 
  nom entitat 2015   
  Endeutament   
                

      Deute a   
Moviments 

2015   Deute a 

      
 

31/12/2014 Augments Disminucions Ajustaments  31/12/2015 
Deute Viu               
Arrendaments financers   0  0  0  0  0  
Contractes 
APP     0  0  0  0  0  
Preveïdors a llarg termini   0  0  0  0  0  
Altres operacions a llarg 
termini   2.046.263  280.455  306.783  0  2.019.935  
Bestretes de subvencions 
rebudes   0  0  0    0  
Valor actual de derivats 
financers   0  0  0    0  
Interessos meritats i no 
vençuts   0  0  0    0  
Operacions a curt termini   0  0  0    0  
Factoring sense recurs   0  0  0    0  
  S1-suma   2.046.263  280.455  306.783  0  2.019.935  
Avals concedits fora del 
grup           0  
  Total           2.019.935  

  

Sobre 
ingressos 
corrents         28% 

                
Deute Total               
S1- Suma     2.046.263  280.455  306.783  0  2.019.935  
Capitals pendents 
liquidacions negatives PIE 203.119  0  29.017  0  174.102  
Mecanisme de proveïdors   0  0  0    0  
Altres pagaments ajornats   0  0  0    0  
Ingressos anticipats   0  0  0  0  0  
Inversió realitzada per 
compte de l'ens local 0  0  0    0  
      2.249.382  280.455  335.800  0  2.194.037  

  

Sobre 
ingressos 
corrents         30% 



 

 
 
 
Conclusió sobre els controls 
 
Dels càlculs anterior es desprèn que: 
 

− S’assoleix l’objectiu d’estabilitat 
− Es pressumeix que a final d’exercici sassolirà 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 segon 
trimestre de 2015. 

 
 
Desè.-   APROVACIÓ COMPTE GENERAL ANY 2014    
 

A) PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA  

El Sr. Secretari llegeix la proposta d’acord  amb el següent contingut: 

 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE GESTIO ECONOMICA 
Expedient:  2015/751 23 COMPTES  
Contingut: APROVACIÓ COMPTE GENERAL ANY 2014 
 
 
En data 10 d’agost de 2015 ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’edicte 
d’exposició pública del Compte General de l’Ajuntament de l’exercici de 2014, juntament amb els 
seus justificants i l'informe de la Comissió Especial de Comptes, durant QUINZE DIES i vuit dies 
més, de conformitat amb el que disposa l'article 212 del RDL 2/2004, de 5 de marc, pel qual s'aprova 
el Text Refós de la Llei reguladora d'Hisendes Locals. 
 
En data 7 de setembre de 2015 ha finalitzat el termini d’exposició pública del Compte general 
esmentat sense que hagi estat presentada cap reclamació. 
 
Per tant, el compte general ha estat examinat minuciosament per la Comissió especial de comptes, 
la qual ha emès el corresponent informe que consta en l'expedient, del qual en resulta que el compte 
de referència està correctament rendit i justificat. 
 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació que aprovi el Compte general corresponent a 
l’exercici de 2014. 
 
B) INTERVENCIONSINTERVENCIONSINTERVENCIONSINTERVENCIONS: : : : A continuació es reflecteixen les  opinions sintetitzades de cada 
grup municipal d’acord amb l’article  109 del Real Decreto 2568/1986, de 28 
novembre, por el que se aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del Web 
municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària:  



 

 
 
PSC: El Sr. Sandoval vol fer esment, tal i com va dir a la Comissió Especial de 
Comptes celebrada en data 28 de juliol de 2015, que hi ha contractes que si bé 
s’han regit pels procediments legals adients, excedeixen el límit de contractació 
menor de serveis, i sol·licita que es treguin a concurs.  
 
L’Alcalde reafirma la voluntat d’aquest consistori en iniciar els tràmits oportuns per 
licitar els concursos als que fa referència el Sr. Sandoval, i manifesta que algun 
d’ells ja estàn en marxa. 
 
 
B) VOTACIÓ 
 
Es procedeix a la votació d’aquest punt de l’ordre del dia: 
 
 GRUP N VOT 

CIU 6 SI 

9SV 2 NO 

ERC 1 ABS. 

PSC 1 SI 

C’s 1 SI 

PP 1 SI 

 
 
 
S’acorda per majoria absoluta, l’aprovació del compte general de l’any 2014. 
 
 
 
Onzè.-   RATIFICACIÓ LÍNIES FONAMENTALS PRESSUPOST EXCERCICI 2016   
 

A) PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA  

El Sr. Secretari llegeix la proposta d’acord que a continuació es detalla:  

 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA D'HISENDA 
Expedient:  2015/862 59 PRESS  
Contingut: APROVACIÓ LÍNEEA FONAMENTALS PRESSUPOST EXERCICI 2015-2016. 
 



 

El senyor Alcalde-accidental ha aprovat en data 17 d’agost de 2015 el Decret que tot seguit es 
transcriu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
“DECRET NÚM. 734 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA D'HISENDA 
Expedient:  2015/862 59 PRESS  
Contingut: APROVACIÓ LINIES FONAMENTALS PRESSUPOST 2015-2016 
 
L’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'Abril, d'Estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, estableix al seu article 15 l’obligació dels Ajuntaments de 
remetre informació sobre les línees fonamentals dels Pressupostos per a l’exercici següent, també 
recollit a l’article 27,2 de l’esmentada Llei Orgànica,  que haurà de contenir tota la informació 
necessària conforme a la normativa europea. 
 
Elaborat per l’Alcaldia l’esmentat document, assistit per Secretaria-Intervenció, procedeix la seva 
aprovació. 
 
La remissió, conforme a l’article 5 de l’orde HAP/2015/2012, haurà d’efectuar-se pels mitjans 
electrònics i firma electrònica mitjançant el sistema que el Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques  habiliti a tal efecte. 
 
En base a tot l’esmentat, 
 
RESOLC 
 
PRIMER. Aprovar les línees fonamentals dels Pressupostos per a l’exercici  de 2016.  
 
SEGON. Remetre les línees fonamentals dels Pressupostos per a l’exercici  de 2016 de l'Ajuntament, 
al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques pels mitjans telemàtics habilitats a aquest efecte.  
 
TERCER: .  Donar compte al Ple de la Corporació en la propera sessió que se celebri.” 
 

F.2.1.1 Entitats que integren la Corporació Local 
(AA.PP.).  Dades econòmiques consolidades. 
Ingressos 

INGRESSOS.  

INGRESSOS.  

Any 2015 
(Estimació 
Drets 
reconeguts 
nets) 

tasa 
variació 
2016/2015 

Any 2016 
(Estimació de 
previssions 
inicials 



 

Ingressos corrents 6785162,71 -100,00% 0 
   - Derivats d'evolució tendencial (no afectats 
per modificacions polítiques) 6.785.162,71 -100,00%   

   - Derivats de modificacions polítiques (*) 0 0,00% 0 

Mesura 1: Pujades tributàries, supressió 
d'exencions i bonificacions voluntàries,  0 0,00%   

Mesura 2: Potenciar l'inspecció tributària per 
descobrir fets imposables no gravats.  

0 0,00%   
Mesura 3: Correcta financiació de taxes i preus 
públics 0 0,00%   

Mesura 4: Altres mesures dels ingressos 0 0,00%   

Ingressos de capital  236802 -100,00% 0 
   - Derivats d'evolució tendencial (no afectats 
per modificacions polítiques) 0 0,00%   

   - Derivats de modificacions polítiques (*) 236.802,00 -100,00%   

Ingressos no financers   0,00% 0 
   - Derivats d'evolució tendencial (no afectats 
per modificacions polítiques) 6.785.162,71 -100,00% 0 

   - Derivats de modificacions polítiques (*) 236802 -100,00% 0 

Ingressos financers 280455,33 -100,00% 0 
   - Derivats d'evolució tendencial (no afectats 
per modificacions polítiques)   0,00%   

   - Derivats de modificacions polítiques (*) 280455,33 -100,00%   

Ingressos totals 7302420,04 -100,00% 0 

   - Derivats d'evolució tendencial (no afectats 
per modificacions polítiques) 6785162,71 -100,00% 0 

   - Derivats de modificacions polítiques (*) 517257,33 -100,00% 0 

A) DETALL INGRESSOS CORRENTS       

    

INGRESSOS CORRENTS 

Any 2015 
(Estimació 
Drets 
reconeguts 
nets) 

tasa 
variació 
2016/2015 

Any 2016 
(Estimació de 
previssions 
inicials 

Capítol 1 y 2: Impostos directes e indirectes 3.566.153 0,67% 3590164 

Impost sobre Bens Immobles 2.699.143 1,05% 2727505 

Impost sobre Activitats Econòmiques 78.307 -2,10% 76659 

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 418.203 1,39% 424000 

Impost sobre l'Increment del Valor dels terrenys 
de naturalesa urbana 

250.000 0,80% 252000 

Impost sobre Construccions Instal·lacións i 
Obres 

110.000 0,00% 110000 



 

Cessió d'impostos de l'Estat 0 0,00% 0 

Ingressos del capítol 1 i 2 no inclossos 10.499 -100,00% 0 

Capítol 3: Taxes, Preus Públics i altres 
ingressos 1.598.612 1,00% 1614598,12 

Capítol 4: Transferències corrents 1.520.380 0,09% 1521682 

Participació en els Tributs de l'Estat 1.121.682 0,00% 1121682 

Resta de Transferències corrents (resta Cap.4) 398.698 0,33% 400000 

Capítol 5: Ingressos Patrimonials 100.018 -0,02% 100000 

Total ingressos corrents 6.785.163 0,61% 6826444,12 

    B) DETALL D'INGRESSOS DE CAPITAL 
   

  

INGRESSOS DE CAPITAL 

Any 2015 
(Estimació 
Drets 
reconeguts 
nets) 

tasa 
variació 
2016/2015 

Any 2016 
(Estimació de 
previssions 
inicials 

Capítol 6. Alienació d'inversions 1802 -100,00% 0 

Capítol 7: Transferències de capital 235000 -100,00% 0 

Total d'Ingressos de Capital 236802 -100,00% 0 

C) DETALL D'INGRESSOS FINANCERS 
   

  

INGRESSOS FINANCERS 

Any 2015 
(Estimació 
Drets 
reconeguts 
nets) 

tasa 
variació 
2016/2015 

Any 2016 
(Estimació de 
previssions 
inicials 

Capítol 8. Ingressos per actius financers  0 0,00% 0 

Capítol 9. Ingressos per passius financers 280455,33 -54,05% 128877,55 

Total ingressos financers 280455,33 -54,05% 128877,55 

 

 

 

 
F.2.1.2 Entitats que integren la Corporació 
(AA.PP.).  Dades Econòmiques consolidades. 
Despeses en Euros 



 

DESPESES 

Any 2015 
Estimació de 
les obligacions 
reconegudes 
netes 

tasa 
variació 
2014/2013 

Any 2016 
(Estimació 
credist 
inicials) 

Despeses corrents 6436097,34 1,00% 6500276,26 
   - Derivades d'evolució tendencial (no afectades 
per modificacions polítiques) 6.436.097,34 1,00% 6.500.276,26 

   - Derivades de modificacions polítiques: (*) 0 0,00% 0 
Mesura 1: Reducció de costos de personal 
(reducció de sous o efectius) 0 0,00%   
Mesura 2: Regulació del règim laboral i retributiu de 
les empresas públiques tenint en consideració 
aspectes com el sector d'activitat, el volum de 
negoci, la percepció de fons públics 0 0,00%   
Mesura 3:   Limitació de sous en els contractes 
mercantils o d'alta direcció, amb identificació del 
límit de les retribucions básiques i dels criteris per a 
la fixació de les retribucions variables i 
complementàries que en qualsevol cas se 
vincularàn a aspectes de competitivitat i consecució 
d'objectius que promoguin les bones pràctiques de 
gestió empresarial 0 0,00%   
Mesura 4:  Reducció del número de consellers dels 
Conslls d'Administració de les empreses del sector 
público.  0 0,00%   

Mesura 5: Regulació de les clàusules 
indemnizatòriess d'acord amb la reforma laboral en 
procés. 0 0,00%   

Mesura 6: Reducció del número de personal de 
confiança i la seva adequació a la dimensió de 
l'Entitat Local. 0 0,00%   

Mesura 7: Contractes externalitzats que 
considerant el seu objectiu puguin ser prestat pel 
personal municipal actual.  0 0,00%   
Mesura 8: Dissolució d'aquelles empreses que 
presentin  un dèficit > ½ capital social segons 
article 103.2 del TRDLVRL, no admetent-se una 
ampliació de capital amb càrrec a l'Entitat local.  0 0,00%   
Mesura 9: Realitzar estudi de viabilitat i analisi 
cost/benefici a tots els contractes d'inversió que 
vagi a realitzar l'entitat durant la vigència del pla 
abans de l'adjudicació, essent dita viabilitat requisit 
preceptiu per a la celebració del contracte  0 0,00%   
Mesura 10: Reducció de celebració de contractes 
menors (Prevaldrà el requisit del menor preu de 
licitació)  0 0,00%   
Mesura 11: Reducció de càrregues administratives 
als ciutadans i empreses 0 0,00%   
Mesura 12: Modificació de la organizació de la 
corporació local 0 0,00%   

Mesura 13: Reducció de la estructura organitzativa 0 0,00%   



 

de la EELL 

Mesura 14: Reducció en la prestació de serveis de 
tipus no obligatori.  0 0,00%   
Mesura 15: Altres mesures  de les despeses 
corrents 0 0,00%   

Despeses de capital  540400 -71,26% 155315,99 
   - Derivades d'evolució tendencial (no afectades 
per modificacions polítiques) 540400 -71,26% 155315,99 

   - Derivades de modificacions polítiques (*) 0 0,00% 0 
Mesura 16: No execució d'inversió prevista 
inicialment   0,00%   
Mesura 17: Altes mesures de les despeses de 
capital   0,00%   

Despeses no financeres 6976497,34 -4,60% 6655592,25 
   - Derivades d'evolució tendencial (no afectades 
per modificacions polítiques) 6976497,34 -4,60% 6655592,25 

   - Derivades de modificacions polítiques(*) 0 0,00% 0 

Despeses financeres 306783,46 -2,30% 299729,42 
   - Derivades d'evolució tendencial (no afectades 
por modificacions polítiques) 306.783,46 -2,30% 299.729,42 

   - Derivades de modificacions polítiques (*)   0,00%   

Despeses totals 7283280,8 -4,50% 6955321,67 

   - Derivades d'evolució tendencial (no afectades 
per modificacions polítiques) 7283280,8 -4,50% 6955321,67 

   - Derivades de modificacions politiques (*) 0 0,00% 0 

A) DETALL DE DESPESES CORRENTS       

    

DESPESES CORRENTS 

Any 2015 
Estimació de 
les obligacions 
reconegudes 
netes 

tasa 
variació 
2014/2013 

Any 2016 
(Estimació 
credist 
inicials) 

Capítol 1: Despeses de personal 3250152,06 1,00% 3282653,58 

Capítol 2: Despeses corrents en bens i serveis 2813865,03 1,00% 2842003,68 

Capítol 3: Despeses financeres 18200 0,00% 18200 

Capítol 4: Transferències corrents 353880,25 1,00% 357419 

Total de Despeses corrents 6436097,34 1,00% 6500276,26 

    
B) DETALL DE DESPESES DE CAPITAL 

   

  

DESPESES DE CAPITAL 

Any 2015 
Estimació de 
les obligacions 
reconegudes 
netes 

tasa 
variació 
2014/2013 

Any 2016 
(Estimació 
credist 
inicials) 



 

Capítol 6. Inversions reals 540400 -71,26% 155315,99 

Capítol 7. Transferències de capital 0 0,00% 0 

Total de Despeses de Capital 540400 -71,26% 155315,99 

 
 
 
 
 
 
 
C) DETALL DE DESPESES FINANCERES 

   

Estimació Obligacions reconegudes netes En euros   

DESPESES FINANCERES 

Any 2015 
Estimació de 
les obligacions 
reconegudes 
netes 

tasa 
variació 
2014/2013 

Any 2016 
(Estimació 
credist 
inicials) 

C. 8. Actius financers 0 0,00% 0 

Aportacions patrimonials 0 0,00% 0 

Altres despeses en actius financers 0 0,00% 0 

C.9. Passius financers 306783,46 -2,30% 299729,42 

Total de despeses financeres 306783,46 -2,30% 299729,42 

 

 
 
 
B) INTERVENCIONS: A continuació es reflecteixen les  opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article  109 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 novembre, por el que se aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del Web 
municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària:  

 
 

9SV: El Sr. Jaume Arcos pregunta quina es la part política i la part administrativa 
d’aquest punt de l’ordre del dia, a lo que l’Alcalde li respon que hi ha línees 
polítiques establertes per determinades lleis, lo normal es que siguin les inversions i 
moltes vegades el capítol I i II per si es donés el cas de convocar places 
d’adequació de la plantilla. Si s’acompleix l’estabilitat pressupostària s’ha de donar 
compte al Ple. La prioritat es acomplir unes línees generals determinades per l’estat 
espanyol, i per això s’han d’aprovar les línees fonamentals del pressupost de l’any 
2015-2016. 
 



 

 
El Sr. Secretari explica que la Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat presupostària obliga 
a fer un esforç de projecció del pressupost de l’any següent per veure si 
s’acompleixen o no els informes d’estabilitat i s’han de fer amb un criteri tècnic, tot i 
que es de voluntat política. No compromet a res, es simplement una previsió. 
 
El Sr. Jaume Arcos replica que aquest treball hauria de ser previ a l’elaboració del 
pressupost de 2016 a lo que se li respon desde Secretaria que precissament el que 
demana el Ministeri es que es faci un esforç en fer-ho abans.  
 
El Sr. Arcos es queixa degut a que s’ha elaborat aquest document i la part política 
no ha sigut definida amb anterioritat. 
 
PP: El Sr. Jacobo García-Nieto pregunta que si s’ha tingut en compte la possibilitat 
d’incloure la figura de la TIS, sol·licita aclariments sobre aquest punt i sol·licita la 
inclusió d’una partida pressupostària específica per aquesta figura. 
 
C’S: El Sr. Benito Pérez sol·licita saber quan s’elaborarà el pressupost definitiu de 
l’any 2016, a lo que l’Alcalde li respon que es farà tot lo possible per aprovar-lo 
durant el mes de desembre de 2015. Sol·licita que l’endeutament es continui 
mantenint per sota del 30%. 
 
C) VOTACIÓ 
 
Finalment es procedeix a la votació: 

 
 GRUP N VOT 

CIU 6 SI 

9SV 2 NO 

ERC 1 ABS. 

PSC 1 SI 

C’s 1 SI 

PP 1 SI 

 
 
S’acorda, per majoria absoluta , aprovar les línees fonamentals dels Pressupostos 
per a l’exercici  de 2016 i remetre-les al Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques pels mitjans telemàtics habilitats a aquest efecte.  
 



 

 
 
Dotzè.-   RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ D’ESTATUTS DEL CONSORCI DE 
PROMOCIÓ TURÍSTICA COSTA DEL MARESME    
 

A) PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA  

El Sr. Amadeu Clofent presenta la següent proposta: 

Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2014/1116 66 GENSVM  
Contingut: RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ D’ESTATUTS DEL CONSORCI DE PROMOCIÓ 
TURÍSTICA COSTA DEL MARESME 
 
Vist el contingut dels vigents estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del maresme que 

varen ser publicats en el BOP de Barcelona núm. 240 de 7.10.2003, pàgs. 26 a 31; i per anunci de 

referència al DOGC núm. 3985 de 10.10.2003, pàg. 19549, així com la darrera modificació d’estatuts 

operada per acord de Junta General del consorci de Promoció Turística costa del maresme el 13 de 

juny de 2012, quin text va ser publicat al BOP de Barcelona núm. CVE 022014008505 de 7.04.2014; 

i per anunci de referència al DOGC núm. 6636 de 3.06.2014. 

 

Vist que s’escau procedir a formular una modificació estatutària per tal d’ adaptar-los tant a la Llei 

27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL), com 

a la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 

administrativa 

 

Vist que, amb aquests antecedents, la Junta General del Consorci de Promoció Turística Costa del 

Maresme, en sessió de 18 de novembre de 2014 ha aprovat inicialment la modificació dels estatuts 

del Consorci, concretament: 

 

a)  Modificacions introduïdes per a l’adaptació dels Estatuts a la Llei 27/2013, de 27 de 

desembre, de racionalització i sostenibilitat de les Administracions Públiques (LRSAL) 

 
• S’introdueix l’adscripció al Consell Comarcal del Maresme, essent que s’introdueix un segon 

paràgraf a l’article 5 (Règim jurídic), que quedarà així: 

 

Article 5: Règim jurídic 

.../... 

 “A l’empara de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 

de les Administracions Públiques, en la seva disposició final segona s’estableix que 

els estatuts de cada Consorci determinaran l’Administració Pública a la que estarà 



 

adscrit així com el seu règim orgànic, funcional i financer d’acord amb el que 

preveuen els apartats de la llei. En aplicació dels criteris continguts en aquesta 

norma, el Consorci s’adscriu al Consell Comarcal del Maresme. Aquesta adscripció 

determina la subjecció al règim pressupostari, de comptabilitat i control de 

l’administració d’adscripció, sens perjudici del mandat legal a la Llei Orgànica 

20/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera.” 

 

• S’introdueix la possibilitat que l’ens d’adscripció pugui classificar el Consorci, d’acord amb les 

previsions i efectes contingudes a la Disposició Addicional dotzena de la Llei de Bases de 

Règim Local en la seva redacció donada per l’article primer, apartat trenta-set de la Llei 

27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les Administracions 

Públiques; tot introduint un tercer paràgraf a l’article 5 (Règim Jurídic) 

 

Article 5: Règim jurídic 

 .../... 

.../... 

 “Correspondrà al Ple de l’ens local al que el Consorci estigui adscrit la classificació 

del Consorci en un dels tres grups previstos d’acord amb les previsions i efectes 

contingudes a la Disposició Addicional dotzena de la Llei de Bases de Règim Local 

en la seva redacció donada per l’article primer, apartat trenta-set de la Llei 27/2013, 

de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les Administracions 

Públiques.” 

 

• S’introdueix un nou redactat de l’article 27 referent a la incorporació de personal al consorci, 

essent que quedarà així:  

 

Article 27: “El personal al servei del Consorci pot ser funcionari o laboral procedent 

exclusivament d'una reassignació de llocs de treball de les administracions 

participants, el seu règim jurídic serà el de l'Administració pública d'adscripció i les 

seves retribucions en cap cas podran superar les establertes per llocs de treball 

equivalents a aquella. 

 

A aquests efectes, respecte del personal ja existent, caldrà que sigui adscrit a alguna 

de les administracions participants per, posteriorment, ser reassignat al consorci i es 

regirà pel règim jurídic de l’administració pública a la que el consorci estigui adscrit.” 

 

b) Modificacions introduïdes per a l’aptació dels Estatuts a la Llei 15/2014, se 16 de setembre, 

de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa. 



 

 

• S’introdueix la previsió legal introduïda pels articles 12 al 15, ambdós inclosos, de la Llei 

15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 

administrativa, quant a la separació i liquidació, en el seu cas, del Consorci; essent que 

s’introdueix un nou paràgraf al final de l’article 36 i un nou paràgraf al final de l’article 34, i 

s’introdueix també una nova Disposició Addicional Segona, referent a la dissolució i a la 

separació, respectivament del Consorci, que quedaran així: 

 

Article 36: 

.../... 

 “Als efectes de la dissolució i liquidació del Consorci serà d’aplicació allò disposat a 

l’article 14 de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic 

i altres mesures de reforma administrativa.” 

 

Article 34: 

.../... 

 “Als efectes de la separació d’algun o alguns membres del Consorci serà d’aplicació 

allò disposat als articles 12 i 13 de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de 

racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.” 

 

Disposició Addicional segona: “Quant a la separació i liquidació del Consorci, en tot 

allò no previst en els presents Estatuts ni en Llei 15/2014, se 16 de setembre, de 

racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, s’estarà a 

allò previst en el Codi Civil sobre la societat civil, excepte el règim de liquidació, que 

se sotmetrà a allò disposat en el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel 

qual s’aprova el Text Refós de la Llei de societats de Capital”. 

 

Vist que en relació amb els aspectes procedimentals cal tenir en compte que la modificació dels 

Estatuts dels Consorci, segons allò previst a l’article 322 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis 

dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, requereix que l’acord de modificació 

adoptat per la Junta General, sigui ratificat pels ens i les administracions que en formen part, 

acordada amb les mateixes formalitats que per a l’aprovació, pel quòrum de majoria absoluta de 

membres de la corporació, de manera que els ens locals participants han de fer-ne una aprovació 

inicial i una altra de caràcter definitiu, posterior aquesta darrera al sotmetiment de l’expedient a 

informació pública pel període de 30 dies. 

 

Vistos els article 11. l) i 33 dels vigents estatuts del Consorci, i l’article 322 del Reglament d’Obres, 

Activitats i Serveis dels Ens Locals. 



 

 

 

Es proposa al Ple l’adopció dels  següents 

 

ACORDS: 

 

PRIMER.- RATIFICAR INICIALMENT l’expedient de modificació dels Estatuts del Consorci de 

Promoció Turística Costa del Maresme, aprovat inicialment per acord de la Junta General del 

Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme de data 18 de novembre de 2014 per tal d’ 

adaptar-los tant a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 

l'Administració Local (LRSAL), com a la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del 

Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, d’acord amb el text que s’incorpora a 

continuació: 

 

a) Modificacions introduïdes per a l’adaptació dels Estatuts a la Llei 27/2013, de 27 de 

desembre, de racionalització i sostenibilitat de les Administracions Públiques (LRSAL) 

 
• S’introdueix l’adscripció al Consell Comarcal del Maresme, essent que s’introdueix un segon 

paràgraf a l’article 5 (Règim jurídic), que quedarà així: 

 

Article 5: Règim jurídic 

.../... 

 “A l’empara de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 

de les Administracions Públiques, en la seva disposició final segona s’estableix que 

els estatuts de cada Consorci determinaran l’Administració Pública a la que estarà 

adscrit així com el seu règim orgànic, funcional i financer d’acord amb el que 

preveuen els apartats de la llei. En aplicació dels criteris continguts en aquesta 

norma, el Consorci s’adscriu al Consell Comarcal del Maresme. Aquesta adscripció 

determina la subjecció al règim pressupostari, de comptabilitat i control de 

l’administració d’adscripció, sens perjudici del mandat legal a la Llei Orgànica 

20/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera.” 

 

• S’introdueix la possibilitat que l’ens d’adscripció pugui classificar el Consorci, d’acord amb les 

previsions i efectes contingudes a la Disposició Addicional dotzena de la Llei de Bases de 

Règim Local en la seva redacció donada per l’article primer, apartat trenta-set de la Llei 

27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les Administracions 

Públiques; tot introduint un tercer paràgraf a l’article 5 (Règim Jurídic) 

 

Article 5: Règim jurídic 



 

 .../... 

.../... 

 “Correspondrà al Ple de l’ens local al que el Consorci estigui adscrit la classificació 

del Consorci en un dels tres grups previstos d’acord amb les previsions i efectes 

contingudes a la Disposició Addicional dotzena de la Llei de Bases de Règim Local 

en la seva redacció donada per l’article primer, apartat trenta-set de la Llei 27/2013, 

de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les Administracions 

Públiques.” 

 

• S’introdueix un nou redactat de l’article 27 referent a la incorporació de personal al consorci, 

essent que quedarà així:  

 

Article 27: “El personal al servei del Consorci pot ser funcionari o laboral procedent 

exclusivament d'una reassignació de llocs de treball de les administracions 

participants, el seu règim jurídic serà el de l'Administració pública d'adscripció i les 

seves retribucions en cap cas podran superar les establertes per llocs de treball 

equivalents a aquella. 

 

A aquests efectes, respecte del personal ja existent, caldrà que sigui adscrit a alguna 

de les administracions participants per, posteriorment, ser reassignat al consorci i es 

regirà pel règim jurídic de l’administració pública a la que el consorci estigui adscrit.” 

 

b) Modificacions introduïdes per a l’aptació dels Estatuts a la Llei 15/2014, se 16 de setembre, 

de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa. 

 

• S’introdueix la previsió legal introduïda pels articles 12 al 15, ambdós inclosos, de la Llei 

15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 

administrativa, quant a la separació i liquidació, en el seu cas, del Consorci; essent que 

s’introdueix un nou paràgraf al final de l’article 36 i un nou paràgraf al final de l’article 34, i 

s’introdueix també una nova Disposició Addicional Segona, referent a la dissolució i a la 

separació, respectivament del Consorci, que quedaran així: 

 

Article 36: 

.../... 

 “Als efectes de la dissolució i liquidació del Consorci serà d’aplicació allò disposat a 

l’article 14 de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic 

i altres mesures de reforma administrativa.” 

 



 

Article 34: 

.../... 

 “Als efectes de la separació d’algun o alguns membres del Consorci serà d’aplicació 

allò disposat als articles 12 i 13 de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de 

racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.” 

 

Disposició Addicional segona: “Quant a la separació i liquidació del Consorci, en tot 

allò no previst en els presents Estatuts ni en Llei 15/2014, se 16 de setembre, de 

racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, s’estarà a 

allò previst en el Codi Civil sobre la societat civil, excepte el règim de liquidació, que 

se sotmetrà a allò disposat en el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel 

qual s’aprova el Text Refós de la Llei de societats de Capital”. 

 

 

SEGON.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a efectes de 

presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un enunci al BOP de Barcelona, al 

DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat. 

 

TERCER.- DONAR AUDIÈNCIA, de forma simultània, als interessats i a les entitats que han exercit 

la iniciativa. 

 

QUART.- CONSIDERAR definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la modificació del 

Estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme pel cas que durant el període 

d’informació pública no es presenti cap reclamació o suggeriment. 

 

CINQUÈ.- FORMULAR encàrrec al Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme per tal que, 

actuant en nom i representació d’aquesta entitat, es procedeixi a la publicació dels corresponents 

anuncis d’aprovació inicial i definitiva, formuli el tràmit d’audiència als interessats, així com procedeixi 

a la publicació íntegra el text de la modificació dels Estatuts, definitivament aprovada en el Butlletí 

Oficial de la Província als efectes que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 

de les Bases de Règim Local. 

 

SISÈ.- DONAR TRASLLAT del present acord al Consorci de Promoció Turística Costa del maresme, 

als efectes escaients. 

 

B) INTERVENCIONS: A continuació es reflecteixen les  opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article  109 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 novembre, por el que se aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del Web 



 

municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària:  

 

 

ERC-AM: La Sra. Berta Sala manifesta que votarà en contra de la present proposta 

ja que ha rebut la documentació durant el matí i no ha tingut temps material per 

poder-la revisar. 

 

CIU: El Sr. Amadeu Clofent raona aquest fet detallant que aquesta proposta d’acord 

es de l’anterior legislatura i es va tractar oportunament a la comissió informativa de 

Ple realitzada el dia 17 de setembre de 2015. 

 

9SV: El Sr. Jaume Arcos manifesta que la documentació d’aquesta proposta d’acord 

l’ha rebut a les 11:00 hores del matí, i es veu incapacitat de buscar-la entre tota la 

documentació rebuda. Es per aquest motiu que sol·licita que juntament amb la 

convocatòria de els comissions informatives de Ple s’adjuntin les propostes d’acord, 

això facilitaria molt la feina de la oposició. 

 

CIU: El Sr. Miquel Àngel Marínez pren la paraula explicant que la tramitació 

d’aquesta sessió plenària ha sigut molt especial, però vol destacar que els Decrets 

d’Alcaldia figuren disponibles a la Secretaria d’aquest Ajuntament i que han tingut 

dilatat temps per venir-los a consultar, així mateix, també s’han produït una sèrie de 

canvis entre el personal de l’ajuntament que ha complicat les coses. També vol 

remarcar que l’obligació dels Regidors es venir a buscar la documentació a la 

Secretaria d’aquest ajuntament. Aquest govern li ofereix una deferència, que es 

enviar la documentació per correu electrònic, la feina de triar-la es de cadascú, igual 

que ho fa el govern. 

 

PP: El Sr. Jacobo García-Nieto manifesta que s’ha adreçat vàries vegades a l’Àrea 

de Secretaria ha buscar informació, però, malgrat això, no votarà a favor perquè no 

ha pogut entendre el contingut de la present proposta, es per això que s’abstindrà 

de votació. 

 



 

PSC: El Sr. Javier Sandoval comenta que es una modificació que ve estipulada per 

llei i per aquest motiu votarà a favor de l’aprovació del present acord. 

 

C’s : El Sr. Benito Perez manifesta que no té cap inconvenient en aprovar el present 

acord. 

 

C) VOTACIÓ 

Finalment es procedeix a la votació: 
 

 GRUP N VOT 

CIU 6 SI 

9SV 2 NO 

ERC 1 NO 

PSC 1 SI 

C’s 1 SI 

PP 1 ABS. 

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

 

 
Tretzè.-   CANVI FESTA LOCAL 16 DE MAIG 2016    
 
A) PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA  
 
El Sr. Amadeu Clofent presenta la següent proposta: 

 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2015/765 66 GENSVM  
Contingut: CANVI FESTA LOCAL 16 DE MAIG 2016 
 
 

Atès el contingut de l’Article   37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que de les catorze 
festes laborals destinaran caràcter local. 

 

Atès que per Decret de la Generalitat de Catalunya s’estableix que les dues festes locals de cada 



 

municipi són fixades per Ordre del Conseller de Treball, a proposta dels municipis respectius, i 
que l’acord d’aprovació d’aquestes dues festes locals ha de ser adoptat pel Ple, tal com estableix 
l’article 46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol. 

 

Atès que s'han de proposar les dates de les dues festes locals del municipi per l'any 2016, i 
comunicar-ho al Departament d’Empresa i Ocupació, Serveis Territorial del Govern, 

  

Atès que els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap dels dies 
festius que s’indiquen a l’Ordre EMO/80/2011, de 27 d’abril, publicada al DOGC núm. 5876, de 11 
de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2016. 

 

Segons acord de Junta de Govern Local, celebrada en data 14 de juliol de 2015, es van proposar 
com a festes locals per al 2016, els dies 22 de gener i 16 de maig de 2016, però aquesta última 
en coincidir amb una festivitat autonòmica caldria canviar-la. 

 

Per tot l’exposat aquesta Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, 

 

ACORD : 

 

PRIMER. Proposar els dies 22 de Gener  i 31 d’octubre de 2016, divendres i dilluns, 
respectivament, com a festes locals  per l’any 2016. 

SEGON. Comunicar el present acord a la Subdirecció General d'Afers Laborals i d'Ocupació. 

 

B) INTERVENCIONS: A continuació es reflecteixen les  opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article  109 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 novembre, por el que se aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del Web 
municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària: 

 

El Sr. Jaume Arcos (9SV) manifesta que hi ha molt desgavell entre els diferents 
calendaris de les escoles i crea distorssió a les famílies, demana que es faci una 
tasca des del Consell escolar municipal perquè es coordini i es consensuï de cara al 
proper calendari. 

 

Des de la Regidoria d’ensenyament s’explica que fa dos anys es va parlar sobre 
aquest tema al Consell escolar i que aquest any s’ha intentat consensuar però no 
s’ha aconseguit degut als exàmens trimestrals de secundària, no obstant, només no 
es coincideix un sol dia. 

 



 

 

 

 

 

 

C) VOTACIONS 

Finalment es procedeix a la votació: 
 

 GRUP N VOT 

CIU 6 SI 

9SV 2 ABS. 

ERC 1 SI 

PSC 1 SI 

C’s 1 SI 

PP 1 SI 

 
 
S’acorda, per majoria absoluta , aprovar la proposta d’acord anteriorment transcrita 
en tots els seus extrems. 

 

 

Catorzè.-   PROPOSTA DE MODIFICACIÓ ESTATUS CONSORC I LOCALRET    
 
 
A) PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA  
 
El Sr. Secretari llegeix la següent proposta d’acord: 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2015/404 66 GENSVM  
Contingut: MODIFICACIÓ ESTATUS CONSORCI LOCALRET ANY 2014 
 



 

Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del que l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt en forma part com a ens consorciat.  

Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de novembre de 2014 va 
adoptar, entre d’altres, els acords següents: 

 

“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni al·legacions, 
definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord amb la següent 
redacció (conforme al text refós que s’adjunta com a annex): 
 
“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET 

 

Article 2 

L’article 2 incorpora un últim apartat: 

“ El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”. 

Article 7 

L‘article 7 incorpora un tercer apartat: 

“7.3.  El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la condició 
de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats”. 

Article 23 

L’article 23 queda redactat de la següent manera: 

“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del President i 
tindrà la condició de personal laboral d’Alta Direcció”. 

Article 25 

L’article 25 queda redactat de la següent manera: 

 

“Personal 

25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves finalitats, i 
que estarà constituït per: 

a) personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s’integrarà en la 
plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la situació administrativa que 
correspongui en la seva administració d’origen, i el personal laboral mitjançant el mecanisme 
de la successió d’empresa o la que correspongui d’acord amb la legislació laboral vigent.  

b) personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb anterioritat a 
31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el marc de la 
normativa local i pressupostària.  



 

25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.  

25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la 
legislació laboral, segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment aplicables”.  

Article 26 

L’article 26 queda redactat de la següent manera: 

“Secretaria i Intervenció 

26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció. 

26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona o pel 
personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit per ingressar-hi titulació 
superior en dret. 

26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i 
pressupostaria, correspondrà a la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona o per 
funcionaris tècnics que actuaran per delegació d’aquest i que la exercirà d’acord a la 
normativa que regeix a l’Ajuntament de Barcelona”. 

Article 29 

L’article 29 queda redactat de la següent manera: 

“Règim pressupostari, comptable i de control 

29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa vigent 
per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos econòmics i a la 
normativa que sobre la matèria estableixi l’Ajuntament de Barcelona. El Consorci forma part 
dels pressupostos i s’inclou en el compte general de l’Ajuntament de Barcelona. 

29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del pressupost, 
així com els requeriments d’informació comptable i financera, al calendari municipal, sense 
perjudici del compliment dels terminis previstos a la normativa d’aplicació. 

29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa, entre 
d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de despeses, als dipòsits del fons 
i persones autoritzades per al seu moviment i a l'operatòria en pagaments. Tots els actes, 
documents i expedients de l’Administració del Consorci i de totes les entitats depenents 
d’aquest, amb independència de la seva naturalesa jurídica, de la que se’n derivin drets i 
obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al control i la fiscalització interna per la 
Intervenció del Consorci en els termes establerts als articles 213 a 222 de Real Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals. 

29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i 
pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control financer i 
funció de control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan administratiu, amb la denominació 
d’Intervenció general. 

29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la direcció 
de la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona” 



 

Article 29 bis 

S’incorpora un article 29 bis 

“Autoritzacions 

Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament de Barcelona per: 

a) La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol altra 
persona jurídica d’àmbit nacional o estranger.  

b) Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits i 
avals”.  

Article 32 

L’article 32 queda redactat de la següent manera: 

 

“Separació del Consorci 

32.1 Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol moment. El dret de 
separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat a l’Assemblea General del 
Consorci. 

32.2 L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració que hagi 
exercit el dret acrediti estar al corrent del seus compromisos adquirits i garanteixi la 
liquidació de les seves obligacions pendents. 

32.3 Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci haurà d’acordar a 
quina de les restants administracions integrants del Consorci, s’adscriu en aplicació dels 
criteris establerts en la LRSAL”. 

 
 

 

Article 33 

L’article 33 queda redactat de la següent manera: 

“Dissolució del Consorci 

33.1  El Consorci es dissoldrà per les causes següents: 

a) Acord unànime de tots els membres que l’integren. 
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants. 
c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.  
d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la majoria 

absoluta dels seus membres. 
e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes. 

 

33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. 

33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador.  A manca 
d’acord, exercirà com a liquidador el Consell d’Administració del Consorci. 



 

33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada membre del 
Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la seva aportació anual i el 
número d’anys que efectivament hagi estat integrat com a membre de ple dret en el 
Consorci. 

33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que tindrà lloc el 
pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva. 

33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per aquests 
Estatuts, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la 
finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i poder així aconseguir els objectius del 
Consorci”. 

 
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels estatuts i 
donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació perquè 
presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el benentès que si no 
se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut 
l’esmentat termini. 
 
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública de forma 
conjunta, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el 
termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a efectes 
d’efectuar, en el seu cas, les al·legacions i les esmenes corresponents”. 

 

Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten al que 
disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració 
local i 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i d’altres mesures de 
reforma administrativa. 

Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que la 
modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de ser 
ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva aprovació. 

Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que els 
acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la majoria 
absoluta de membres de la corporació. 

Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès per part del 
Consorci Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini de trenta dies, mitjançant 
anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6770, de 15 de desembre 2014. 

És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents 

A C O R D S  

Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret, acordada per 
l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària de 27 de novembre de 2014, en els 
termes exposats anteriorment. 

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i efectes 



 

escaients. 

 

B) INTERVENCIONS: A continuació es reflecteixen les  opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article  109 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 novembre, por el que se aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del Web 
municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària:  

 

El Sr. Benito Pérez, portaveu del grup municipal C’s demana que per tal de decidir 
el sentit del vot, perquè aquest organisme s’adscriu a l’Ajuntament de Barcelona i no 
al Consell Comarcal o Diputació, al que es respon des de Secretaria que 
s’adscriuen al “soci majoritari”. 

 

C) VOTACIÓ 

Finalment es procedeix a la votació: 
 

 GRUP N VOT 

CIU 6 SI 

9SV 2 NO 

ERC 1 ABS. 

PSC 1 SI 

C’s 1 SI 

PP 1 SI 

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

 
 
Quinzè.-   PROPOSTA D'ACORD MODIFICACIÓ ESTATUTS CO NSORCI 
TRACTAMENT DE RESIDUS SOLIDS URBANS DEL MARESME     
 

A) PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA  

El Sr. Amadeu Clofent realitza la presentació de la proposta d’acord que a 



 

continuació es detalla: 

 

 

 

Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2015/562 66 GENSVM  
Contingut: PROPOSTA D'ACORD MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI TRACTAMENT DE 
RESIDUS SOLIDS URBANS DEL MARESME  
 
Aquest Ajuntament és membre del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del 
Maresme. 
 
Vist que s’escau procedir a la modificació estatutària per tal de reflectir en els mateixos determinades 
modificacions per tal d’adaptar-los tant a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), com a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, així com al Dictamen 
aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona pel qual s’acorda la classificació en grups, la fixació del 
nombre màxim dels membres dels òrgans de govern i administració, així com la fixació de les 
retribucions del personal d’alta direcció del sector públic local de la Diputació de Barcelona, en 
compliment del que disposa la disposició addicional 12 de la L 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de règim local en la redacció donada per la L 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local. 
 
En relació amb els aspectes procedimentals cal tenir en compte que la modificació dels Estatuts del 
Consorci, segons allò previst a l’article 322 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, requereix l’acord de la Junta General, ratificat 
pels ens i les administracions que en formen part, acordada amb les mateixes formalitats que per a la 
constitució, de manera que els ens locals participants han de fer-ne una aprovació inicial i un altra de 
caràcter definitiu, posterior aquesta darrera al sotmetiment de l’expedient a informació pública pel 
període de 30 dies. 
 
La Junta General del Consoci, en sessió de data 9 de desembre de 2014, va aprovar inicialment la 
modificació dels estatuts d’acord amb els antecedents exposats,  
 
Per tant, es proposa l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per al 

Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, d’acord amb el redactat que 
s’acompanya a la proposta. 

 
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a efectes de 

presentació d’al·legacions i reclamacions. 
 



 

Tercer.- Publicar els corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, així com la publicació 
íntegra del text de la modificació dels Estatuts, definitivament aprovada en el Butlletí 
Oficial de la Província als efectes que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local. 

 
Quart.-  Notificar els antecedents acords al Consorci per al Tractament de Residus Sòlids 

Urbans del Maresme. 
 
ANNEX 
 
MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI 
 
 
• Redactat anterior: 

 
Article 8è. La Junta General és l’òrgan suprem de deliberació i decisió del Consorci, i estarà 
constituïda per vuit representants de la Diputació de Barcelona, designats pel seu President, i pels 
Alcaldes de les poblacions que constitueixen el Consorci, els quals podran delegar l’acompliment de 
les funcions en un Regidor. 
 
• Proposta de nou redactat: 
 
Article 8è. La Junta General és l’òrgan suprem de deliberació i decisió del Consorci. 
 
 Estarà constituïda per: 
 

a) Diputació de Barcelona.- vuit representants, designats pel seu President. 
b) Consell Comarcal del Maresme.- un representant, designat pel seu President. 
c)  Els Alcaldes dels Ajuntaments indicats en l’article primer, els quals podran    delegar 

l’acompliment de les funcions en un Regidor. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
• Redactat anterior: 

 
Article 10è. 1. La Comissió Permanent estarà formada pel President i nou representants pertanyents 
a la Junta General dels quals tres seran designats per la Diputació de Barcelona i sis pels municipis 
que constitueixen el Consorci. 
 
• Proposta de nou redactat: 

 
Article 10è. 1. La Comissió Permanent estarà formada pel President i nou representants pertanyents 
a la Junta General dels quals tres seran designats per la Diputació de Barcelona i sis designats per la 
Junta General del Consorci entre els representants dels municipis pels municipis que constitueixen la 
Junta General. el Consorci. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
• Redactat anterior: 

 
Article 14è. 1. La retirada del Consorci d’algun dels seus membres s’autoritzarà sempre que existeixi 
per fer-ho causa justa i estigui l’entitat al corrent dels seus compromisos adquirits i garanteixi la 
liquidació de les seves obligacions pendents. 
 
2. Per garantir el bon funcionament del Consorci els seus membres no podran retirar-se fins que 
existeixi acord vàlid de la Junta General, que aprovi la retirada de l’entitat consorciada, i aquest acord 



 

no es podrà portar a terme fins al final de l’anualitat començada. 
 
3. La retirada del Consorci d’algun dels seus membres comportarà l’acceptació d’aquest perquè el 
Consorci li reintegri l’import de la seva quota de participació en un termini de quinze anys, i la seva 
renúncia a la percepció de qualsevol tipus d’interès durant aquest període. Aquesta quota de 
participació es valorarà segons el valor patrimonial net de la planta, terrenys, urbanització i 
instal·lacions en el moment de la separació. 

 
• Proposta de nou redactat: 

L’article 14è.1. passa a ser el 18è.1. i desapareixen l’article 14è.2. i 14è.3. 
 

Article 14è. 18è. 1. La retirada del Consorci d’algun dels seus membres s’autoritzarà sempre que 
existeixi per fer-ho causa justa i estigui l’entitat al corrent dels seus compromisos adquirits i garanteixi 
la liquidació de les seves obligacions pendents. 

 
2. Per garantir el bon funcionament del Consorci els seus membres no podran retirar-se fins que 
existeixi acord vàlid de la Junta General, que aprovi la retirada de l’entitat consorciada, i aquest acord 
no es podrà portar a terme fins al final de l’anualitat començada. 
 
3. La retirada del Consorci d’algun dels seus membres comportarà l’acceptació d’aquest perquè el 
Consorci li reintegri l’import de la seva quota de participació en un termini de quinze anys, i la seva 
renúncia a la percepció de qualsevol tipus d’interès durant aquest període. Aquesta quota de 
participació es valorarà segons el valor patrimonial net de la planta, terrenys, urbanització i 
instal·lacions en el moment de la separació. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
• Degut al canvi anterior, s’han renumerat els articles següents: 

 
- L’article 15è. passa a ser el 14è. 

 
Article 15è.14è. 1. La integració d’algun altre Ajuntament o Organisme al Consorci s’autoritzarà per la 
Junta General prèvia sol·licitud per escrit de l’entitat que ho desitgi, expressant els motius de la seva 
voluntat de formar part del Consorci i aportant la certificació de l’acord de l’entitat corresponent 
d’integració al Consorci, i acatament als seus Estatuts i altres normes reguladores. 
 
2. No podrà integrar-se efectivament al Consorci cap entitat fins que existeixi acord vàlid de la Junta 
General, que ho aprovi, definint les condicions de la integració. 
 
 

- L’article 16è. passa a ser el 15è. 
 
Article 16è.15è.1. El Consorci es dissoldrà per: 

a) Acord unànime de tots els que l’integren. 
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuïtat del Consorci amb els restants membres. 
c) Per impossibilitat legal de complir les seves finalitats. 

 
2. L’acord de dissolució determinarà la forma en què hagi de procedir-se a la liquidació dels béns 
pertanyents al Consorci i que hagi de realitzar-se l’adjudicació de les obres i instal·lacions existents, 
que, en tot cas, haurà de respectar la proporcionalitat establerta a les quotes de participació a la 
propietat. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
• S’incorpora un article nou: 
 
Article 16è. 1. Els membres del Consorci, de conformitat amb el que preveu la Llei 30/1992, de 26 de 



 

novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, es poden separar del Consorci en 
qualsevol moment atès que el Consorci no te assenyalada una durada determinada. 
 
2. El dret de separació s’ha d’exercir mitjançant un escrit notificat al màxim òrgan de govern del 
Consorci.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
• S’incorpora un article nou: 
 
Article 17è. L’exercici del dret de separació d’un membre del Consorci es regirà per la Llei 15/2014, 
de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
• Degut a la incorporació de dos articles nous, s’han renumerat els articles següents: 

 
- L’article 17è. passa a ser el 19è. 

 
Article 19è. 17è. Per a la realització dels seus objectius el Consorci disposarà dels recursos 
següents: 
 

a) Productes del seu patrimoni. 
b) Rendiments d’explotació i serveis. 
c) Quotes d’usuaris no membres del Consorci. 
d) Subvencions, auxilis i donatius. 
e) Aportacions de les entitats integrades que s’estipula en els presents Estatuts. 
f) Emprèstits, préstecs o d’altres formes de bestretes. 
g) Taxes, contribucions especials i altres exaccions recollides a la legislació de règim local. 
h) Qualsevol altre que pugi correspondre-li d’acord amb les lleis. 

 
- L’article 18è. passa a ser el 20è. 

 
Article 20è. 18è.1. Els ingressos del Consorci s’anivellaran amb les despeses mitjançant una 
aportació dels municipis, usuaris. En el càlcul de l’aportació anivelladora corresponent a cada 
municipi, s’inclourà la constitució d’un fons d’amortització de les instal·lacions d’acord amb el criteri 
de reposició. 
 
 L’assignació d’aquesta aportació per a cadascun dels municipis es farà d’acord amb la seva 
proporció sobre el total d’escombraries tractades a la planta. 
 
2. La Diputació de Barcelona en tant que organisme no usuari, no realitzarà cap aportació en les 
despeses de manteniment, amortització, reposició, explotació o funcionament del Consorci. 
 

- L’article 19è. passa a ser el 21è. 
 
Article 21è. 19è. Els acords que impliquin aportació o responsabilitat econòmica no ordinària 
d’alguna de les entitats consorciades, requeriran la ratificació d’aquestes. 
 

- L’article 20è. passa a ser el 22è. 
 
Article 22è. 20è. El Consorci podrà exigir el pagament de les aportacions dels ens consorciats en el 
termini fixat per això. En el cas que aquestes aportacions no es facin efectives en el citat termini el 
Consorci queda facultat per sol·licitar de l’il·lustríssim senyor Delegat d’Hisenda de la Província, o de 
l’òrgan competent de la Generalitat, el pagament de l’aportació de l’ens deutor, carregant-ho a les 
retencions de transferències que li corresponen, sense perjudici que el Consorci pugui acordar el no 



 

tractament de les escombraries dels municipis afectats. 
 

- L’article 21è. passa a ser el 23è. 
 
Article 23è. 21è. El Consorci portarà, independentment del que és preceptiu per aplicació de la 
legislació sobre Règim Local, la seva comptabilitat ajustada al Pla General de Comptabilitat pública 
vigent. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
• S’incorpora un article nou: 
 

Article 24è. 1. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. En tot cas, és 
causa de dissolució que s’hagin complert les finalitats estatutàries del Consorci. 
 
2. La Junta General del Consorci en adoptar l’acord de dissolució ha de nomenar un liquidador. A 
falta d’acord, el liquidador és l’administrador del Consorci. 
 
3. El liquidador ha de calcular la quota de liquidació que correspongui a cada membre del Consorci 
de conformitat amb el que preveuen els estatuts. Si no està previst als estatuts, s’ha de calcular la 
quota d’acord amb la participació que li correspongui en el saldo resultant del patrimoni net després 
de la liquidació, tenint en compte que el criteri de repartiment és el que disposen els estatuts. 
 A falta de previsió estatutària, s’han de tenir en compte tant el percentatge de les aportacions 
que hagi efectuat cada membre del Consorci al seu fons patrimonial com el finançament concedit 
cada any. Si algun dels membres del Consorci no ha fet aportacions per no estar-hi obligat, el criteri 
de repartiment és la participació en els ingressos que, si s’escau, hagués rebut durant el temps que 
ha pertangut al Consorci. 
 
4. El Consorci ha d’acordar la forma i les condicions en què ha de tenir lloc el pagament de la quota 
de liquidació en el supòsit en què aquesta sigui positiva. 
 
5. Les entitats consorciades poden acordar, amb la majoria que s’estableixi als estatuts, o a falta de 
previsió estatutària per unanimitat, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament 
adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i assolir els objectius del Consorci 
que es liquida. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
• Degut a la incorporació d’un article nou, s’han renumerat els articles següents: 

 
- L’article 22è. passa a ser el 25è. 

 
Article 25è. 22è. Els actes del Consorci es regiran pels preceptes que sobre el règim jurídic es 
contenen a la legislació vigent i seran impugnades a la via administrativa i jurisdiccional. 
 

- L’article 23è. passa a ser el 26è. 
 
Article 26è. 23è. La provisió de places o contractació de personal estarà sotmesa a la normativa 
vigent en matèria de personal al servei de les Administracions Públiques. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
• S’incorpora un article nou: 
 
Article 27è. De conformitat amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú el Consorci queda adscrit a la 
Diputació de Barcelona degut a que aquesta Administració Pública és la que disposa del major 



 

nombre de vots en els òrgans de govern del Consorci. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
• Desapareix la Disposició transitòria Segona: 

 
Segona.- Les quantitats que resultin per aplicació del que es disposa al número 1 anterior, es faran 
efectives per la Diputació i els Ajuntaments a l’Ajuntament de Mataró, que és l’ens gestor en principi, 
i aquest amb posterioritat, quan estigui constituït el Consorci, li cedirà els seus drets i obligacions. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
• Desapareix la Disposició Addicional: 
 
Disposició Addicional 
 
Als efectes previstos en els presents Estatuts, s’entendrà el valor patrimonial net el valor dels fons 
propis del Consorci un cop corregits mitjançant les actualitzacions legalment previstes de l’immobilitat 
de les amortitzacions, així com en el seu cas, pels ajustaments de plus-vàlues i minus-vàlues. 
 
 
B) INTERVENCIONS: A continuació es reflecteixen les  opinions sintetitzades de 
cada grup municipal d’acord amb l’article  109 del Real Decreto 2568/1986, de 28 
novembre, por el que se aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del Web 
municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària:  

 

No hi ha cap intervenció en aquest punt de l’ordre del dia. 

 

C) VOTACIÓ 

Finalment es procedeix a la votació: 
 

 GRUP N VOT 

CIU 6 SI 

9SV 2 NO 

ERC 1 ABS. 

PSC 1 SI 

C’s 1 SI 

PP 1 SI 

 



 

 

 

 

Setzè.-   AUTORITZAR AL CONSELL COMARCAL DEL MARESM E A 
ENCARREGAR-SE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS  
CONTINGUDES A LA PLATAFORMA DIBA-HESTIA.    
 

A) PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA  

El Sr. Amadeu Clofent realitza la presentació de la proposta d’acord següent: 

 

Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS 
Expedient:  2015/491 52 SERVEISS  
Contingut: AUTORITZAR AL CONSELL COMARCAL DEL MARESME A ENCARREGAR-SE DEL 
TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS CONTINGUDES A LA PLATAFORMA DIBA-HESTIA. 
 
L'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona té com objectiu estratègic donar suport 
als ens locals de la demarcació proporcionant eines que ajudin a millorar la capacitat de planificació i 
gestió dels serveis socials. Dóna suport amb diferents eines per garantir un sistema d'informació i 
gestió potent, fiable i funcional que acompanyi a la tasca dels i les professionals d'aquest àmbit, fins 
ara amb l’aplicatiu conegut com XISSAP. 
 
L'evolució en el context legal, funcional i els canvis a nivell tecnològic recomanen ara, un salt 
endavant qualitatiu en relació a la plataforma la Diputació inicia un pla de desplegament per substituir 
l'aplicatiu XISSAP i fer la migració a la nova plataforma DIBA-HESTIA de totes aquelles entitats 
locals que així ho sol·licitin. 
 
Aquest aplicatiu té per finalitat la gestió global de la informació dels serveis socials bàsics, facilitant la 
gestió i tramitació d'expedients, incorporant eines de suport a l'organització del treball i permetent 
explotar la informació recollida. 
 
Així les principals funcionalitats es concreten en: 

• Sistematitzar els processos de recollida i de tractament de la informació relativa a l'expedient 
social. 

• Disposar d'un magatzem de dades amb tota la informació relativa a la història social de cada 
persona. 

• Facilitar l'organització i coordinació dels diferents perfils professionals mitjançant el mòdul 
d'agenda. 

• Agilitar i automatitzar els processos d'extracció d'informació per reporting estàndard com 
memòries i quadres de comandament. 

• Permetre utilitzar la informació per a la planificació i la presa de decisions dels coordinadors 
responsables de les àrees bàsiques de serveis socials. 

• Permetre consultes adhoc als professionals. 
• Facilitar la interoperabilitat amb d'altres plataformes per intercanvi de dades. 

L'aplicació està hostatjada en servidors de la Diputació de Barcelona, que garanteix la protecció de 
les dades, el manteniment i el control d'accessos. Així mateix es garanteix la migració de dades 
contingudes a l'aplicatiu XISSAP. 



 

Aquest aplicatiu tracta de facilitar el treball en xarxa, de compartir per aproximar terminologia i 
processos de treball i de facilitar el coneixement de la situació social global per a millorar els 
sistemes de planificació i d'avaluació. 
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt forma part de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell 
Comarcal del Maresme, per això, a proposta del Consell Comarcal del Maresme, cal que el Ple de la 
Corporació adopti els acords següents: 

 
 

1. L’ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, com a responsable dels fitxer, AUTORITZA al Consell 
Comarcal del Maresme a encarregar-se del tractament de les dades personals contingudes a la 
plataforma DIBA-HESTIA. 

 

2. L’ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, com a responsable del fitxer i el Consell Comarcal del 
Maresme, com a encarregat del tractament, es comprometen a complir els requeriments 
normatius previstos a la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal (en endavant LOPD). 

 

3. El Consell Comarcal del Maresme tractarà les dades d’acord amb les instruccions que tot seguit 
es detallaran, quedant sota la seva exclusiva responsabilitat qualsevol ús no autoritzat en aquest 
conveni, o en les instruccions expresses que li siguin comunicades pels Ens locals adherits. 
El tractament de les dades personals es durà a terme d’acord amb les previsions següents: 

 

• Les dades facilitades, únicament seran utilitzades per a la realització de les actuacions 
derivades de la gestió dels servies socials d’atenció primària de l’Ens local d’acord amb les 
indicacions del Responsable del Fitxer. 

 

• El Consell Comarcal del Maresme, com a encarregat del tractament, adoptarà les mesures 
tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades, sistemes i 
equips que intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal, així com el deure 
de secret atribuïble a totes les persones que intervinguin en qualsevol de les fases del 
tractament, d’acord amb les previsions establertes a l’art. 10 de la LOPD. 

 

4. El Consell Comarcal del Maresme no utilitzarà les dades de caràcter personal per a cap altre 
finalitat que no sigui per la qual van ser recollides, ni les comunicarà o cedirà a cap entitat, 
empresa o persona diferent de la persona interessada sense l’expressa autorització de l’Ens 
local adherit. 
 

5. En el supòsit d’extinció de l’acord, el Consell Comarcal del Maresme procedirà a retornar totes 
les dades de què disposi, tant les emmagatzemades en suports informàtics com les que es trobin 
en suport paper. 
 

6. El Consell Comarcal del Maresme adoptarà les mesures de seguretat previstes en el Reglament 
de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, aprovat pel R.D. 1720/2007, de 21 de desembre. 

 

En concret haurà de contemplar i implementar les mesures de seguretat del nivell Alt, les quals 
es concreten en les següents: 

 



 

o Elaborar el document de seguretat de nivell Alt, en el qual hi constaran les mesures de 
seguretat i els procediments tècnicoadministratius que s'implementaran per garantir la 
seguretat de les dades i els sistemes en què es continguin. 
 

o Confecció d’una relació de persones autoritzades a accedir a la informació amb indicació 
del nivell d’accés autoritzat. 

 

o Descripció del mecanisme d’identificació i autenticació  dels usuaris en l’accés al sistema 
d’informació. 

 

o Implantació d’un registre que reculli el tipus d’incidència, el moment en què s’ha produït, 
la persona que la notifica i la persona que rep la comunicació i els efectes derivats de la 
incidència, les recuperacions que es realitzin, l’operador que l’executi i les incidències 
que es poguessin produir. 

 

o En el cas que es produeixi una incidència, i un cop complimentat el registre de la 
mateixa, es farà arribar aquesta informació a l’Ens local responsable del fitxer objecte de 
la incidència. 

 

o Existència d’un procediment que permeti l’emmagatzematge dels accessos a la 
informació, amb indicació de l’usuari, la data i hora d’accés, el tipus d’accés i els 
registres als quals s’ha accedit. 

 

o Habilitació dels mecanismes de seguretat necessaris en les comunicacions en allò que 
es refereix a l’intercanvi de dades a través de xarxes públiques (Internet) de tal manera 
que es garanteixi la privacitat i la integritat de les dades transmeses. 

 

7. Atesa la titularitat de l’ens local signant de l’assistència a les persones, correspondrà a cada ens 
local, que encomana l’exercici de les competències, l’acompliment de les obligacions 
assenyalades a l’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13.12 (de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal) i a la resta de normes concordants.  

 

 L’exercici d’aquestes competències i el compliment de les obligacions s’entenen sense perjudici 
de l’adhesió a les mesures de coordinació voluntària que, proposades pel Consell Comarcal, 
fossin acceptades per l’Ens Local que encomana. 

 

8. S’autoritza a l’encarregat del tractament a subencarregar o subcontractar aquells treballs 
necessaris per al correcte manteniment i gestió de les dades. El subencàrrec o subcontractació 
serà comunicada al responsable del fitxer posant a la seva disposició còpia de la documentació 
on s’hauran especificat entre d’altres les obligacions de l'art.12 de la LOPD. 

9. L’encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix 
responsable, expressament designats per a la mateixa finalitat o una que sigui compatible. 

 

10. El Consell Comarcal del Maresme vetllarà/col·laborarà amb l’Ens local per a què els 



 

subencarregats del tractament ajustin la seva actuació a la normativa vigent en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal. 

 

B) INTERVENCIONS: A continuació es reflecteixen les  opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article  109 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 novembre, por el que se aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del Web 
municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària:  

 

9SV: El Sr. Jaume Arcos vol remarcar que el seu vot en contra als tres punts que 
fan referència a la modificació dels consorcis i aquests son per un tema de 
procediment, perquè la documentació l’ha rebut al matí i es provinent de l’anterior 
legislatura, abans d’eleccions. 

PSC: El Sr. Javier Sandoval remarca que ell si formava part de l’equip de govern a 
l’anterior legislatura. 

C’s:  El Sr. Benito Pérez fa esment que no veu clar que un consorci pugui traspassar 
aquesta autorització al Consell Comarcal. 

PP: El Sr. Jacobo García-Nieto manifesta que si que va venir a l’Àrea de Secretaria 
a demanar la documentació, la va llegir però s’abstindrà de votació. 

 

 
C) VOTACIÓ 
 
Finalment es procedeix a la votació: 

 
 GRUP N VOT 

CIU 6 SI 

9SV 2 NO 

ERC 1 ABS. 

PSC 1 SI 

C’s 1 NO 

PP 1 ABS 

 

S’acorda, per majoria absoluta , aprovar la proposta anteriorment transcrita en tots 



 

els seus extrems. 

 

 

 
 
 
 
D’acord amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es pot 
ampliar l’ordre del dia de les sessions ordinàries, en cas d’urgència, si el Ple així ho 
acorda, per majoria absoluta, a proposta del president, d’una quarta part dels 
membres o d’algun dels seus portaveus. Per tant, a proposta del senyor alcalde, 
s’acorda, per unanimitat, tractar el següent punt FORA DE L’ORDRE DEL DIA: 
 
1) A continuació es transcriu la moció presentada pel Sr. Benito Pérez (C’s), 
presentada en català i castellà, que textualment diu: 
 
El Grup Municipal de Ciutadans C’s – Sant Vicenç de Mo ntalt , a través del seu Regidor-Portaveu, 
Benito Pérez González, a l’ampara del que preveu el Reglament Orgànic Municipal, R.O.M., de 
l’ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, presenta la proposta de resolució perquè s’inclogui en la 
propera sessió del Ple que es convoca per al proper 28 de setembre d’enguany, als efectes del seu 
debat i votació. 

 

MOCIÓN DE SOPORTE A LA ACOGIDA DE POBLACIÓN REFUGIA DA VÍCTIMA DEL 
CONFLICTO EN SIRIA. 

Delante de la crisis humanitaria a causa de la guerra de Siria, el ayuntamiento de Sant Vicenç de 
Montalt quiere expresar su solidaridad con el drama personal que estas familias están padeciendo, y 
para ayudar a paliar, en la medida de lo posible, las consecuencias que para su supervivencia de los 
refugiados supone este drama 

• Se proponen los siguientes acuerdos: 

• Informar a los ciudadanos, a las otras administraciones y a las diversas entidades privadas 
implicadas de la disponibilidad del Ayuntamiento de Sant Vicenç. 

• Colaborar con las diferentes administraciones y entidades privadas que se encarguen de las 
ayudas y organización del proceso de acogida. 

• Participar en base a las posibilidades económicas y infrastructura que pueda efectivamente 
propocionar el Ayuntamiento, y los recursos que destinen las administraciones e iniciativa 
privada que le puedan corresponder a este fin. 

• Definir qué típo de soporte puede ofrecer el municipio: concretar aspectos básicos como: 
número de familias que se puedan acoger en base al tamaño de nuestra vila y disponibilidad 
presupuestaria, alojamiento temporal dónde ubicarlas, qué tipo de ayuda, al margen de las 
establecidas por administraciones superiores, como vivienda, manutención, ayuda jurídica, 



 

ayuda médica y psicológica, qué servicios publicos se ponen a su disposición. 

• Facilitar procesos de a cogida de particulares que deseen participar activamente en este 
proceso. 

• Trabajar en la sensibilización de la población del municipio sobre la realidad de las personas 
refugiadas. 

 
Votació del punt sisè, per urgència: Moció de supor t a l’acollida de població 
refugiada víctima dels conflictes armats a la medit errània. 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
 
 GRUP N VOT 

CIU 6 ABS. 

9SV 2 SI 

ERC 1 SI 

PSC 1 SI 

C’s 1 SI 

PP 1 SI 

 
 
 
El Sr. Benito Pérez (C’s) manifesta que abans, en la pregunta de CIU s’ha abstingut 
perquè volia presentar la proposta del seu partit. Manifest que el seu grup polític si 
que està a favor d’acollir als refugiats. 

La Sra. Berta Sala (Esquerra) manifesta que li semblen molt bé totes les mocions, 
però sol·licita un calendari ja que la gent refugiada necessita ajuda immediata. 

El Sr. Miquel Àngel Martínez (CIU) explica que a la seva moció ja hi ha prevista una 
primera reunió de la comissió que es crearà per aquest afer. 

El Sr. Jaume Arcos (9SV) demana cautela a l’hora de recomanar l’acollida per 
particulars ja que serà un procés molt llarg. 

Finalment el Sr. Benito Perez (C’s), després d’un breu debat, retira la seva moció de 
l’ordre del dia amb el compromís de l’equip de govern de que els punts detallats a la 
seva moció es treballin a la Comissió creada en motiu de l’acollida de població 



 

refugiada víctima dels conflictes armats a la mediterrània. 

 

Dissetè.- PRECS I PREGUNTES 

1. El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, sol·licita un calendari dels 
plens que es realitzaràn a la casa consistorial, com a mínim durant el proper 
semestre, per poder concretar en quines dates els regidors hauràn d’assistir 
a les celebracions. 

2. El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, informa que s’ha publicat la 
notícia de que es té previst realitzar una escola de ràdio del maresme a les 
instal·lacions de l’emissora municipal de Sant Vicenç de Montalt. Segons 
comenta, els alumnes que assisteixin al curs que l’esmentada escola 
realitzarà, hauràn de pagar una matrícula d’aproximadament 1000 euros i 
escaig i podràn fer programes i pràctiques a l’emissora. El portaveu de 9SV 
manifesta que està totalment en contra d’aquesta decisió, ja que ho 
considera una privatització d’un mitjà de comunicació que és de tots els 
santvicentins. El que cal, considera, és un dinamitzador de programes de 
ràdio, que s’encarregui de treballar amb les escoles, institut i entitats que 
realitzin programes a l’emissora i que, poc a poc, tots els santvicentins facin 
seva l’emissora.  

L’Alcalde contestarà a la propera sessió plenària. 

3. El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, prega que en properes 
celebracions de l’11 de setembre, diada nacional de Catalunya, els regidors 
del consistori puguin tenir, amb antel·lació, a les seves mans el discurs que 
l’Alcalde pronunciarà en aquesta data per conèixer-ne el contingut, tal com 
s’havia fet anys anteriors, ja que en ell es fa referència precisament a tots els 
regidors del consistori. 

4. El Sr. Benito Pérez González, regidor de Ciudadanos, informa que en altres 
eleccions celebrades al municipi, sempre s’ha pogut fer un seguiment a 
través del web municipal i de les xarxes socials del nivell de participació a les 
eleccions. D’altra banda, el dia següent sempre s’enviava un arxiu PDF on es 
detallava el resultat de les eleccions, cosa que aquest any, el regidor no ha 
rebut. Respon el Secretari de la corporació, Francesc Ortiz i Amat, informant 
que des del centre de recollida de dades electorals es va demanar 
explícitament que no es donés cap informació fora de la oficial fins que les 
dades es fessin públiques.  

5. El Sr. Benito Pérez González, regidor de Ciudadanos, comenta que en una 
de les actes de govern es feia referència a la denegació d’una ajuda a una 



 

santvicentina que participava en un campionat mundial, els pares de la qual 
havien sol·licitat ajudes a l’Ajuntament. La denegació es va fer al·legant que 
aquesta persona no representava a cap entitat esportiva de Sant Vicenç de 
Montalt. Per tant, el regidor pregunta si hi ha algun protocol que s’hagi seguit 
a l’hora de denegar aquest ajut, si és que la participant concorria al 
campionat del món en representació d’Espanya o si es podria fer alguna 
excepció donades les circumstàncies, ja que ha guanyat la medalla de 
bronze en l’esmentat campionat. Respon l’Alcalde Miquel Àngel Martínez i 
Camarasa, informant que, degut a les freqüents demandes d’ajuts per a 
santvicentins que participen en diversos campionats, s’ha fet necessari seguir 
un criteri. En aquest sentit, les ajudes es concedeixen a qui representi a un 
club o una entitat municipal. Quant a la informació publicada al web municipal 
sobre la participant en qüestió, l’ha facilitada el seu propi pare, però aquesta 
persona participa al campionat mundial representant a un altre municipi i està 
entrenant a un altre municipi. 

Seguidament el Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, suggereix la 
possibilitat de publicar, en el format tècnic adient, els criteris segons els quals 
es concedeixen ajudes i/o subvencions a les persones que participin en 
determinades activitats internacionals com la d’aquest cas, sobretot tenint en 
compte si n’arriba un número considerable, perquè si no sembla que sigui 
discriminatori. 

6. El Sr. Jaume Gumà i Noel, regidor de 9SV, demana si la matricula de 
l’equipament esportiu de la zona del Sorli Discau és gratuït per als vilatans. 
Respon el Sr. Robert Subiron i Olmos, informant que consultarà que es el 
que s’està aplicant actualment. 

7. El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, regidor de 9SV, consulta si a la zona del 
supermercat Sorli Discau es disposa de plaques de gual i, per tant, si es 
perceben els corresponents imports. El Sr. Amadeu Clofent i Rosique, regidor 
de mobilitat, contestarà a la següent sessió plenària. 

8. El Sr. Jaume Gumà i Noel, regidor de 9SV, demana en quin estat es troben 
les gestions per solucionar la problemàtica que hi ha al municipi amb les 
cases ocupades, tema que, segons es va comentar en el debat radiofònic 
mantingut abans de les eleccions municipals, es va comentar que en 6 
mesos quedaria resolt. El Sr. Miquel àngel Martinez li diu que està en procés 
judicial de llançament dels ocupants 

9. El Sr. Jaume Gumà i Noel, regidor de 9SV, demana si el Sr. Secretari de la 
corporació pot fer un informe del temps que ha passat des que es va celebrar 
l’anterior ple del 2 de juliol, on es va acordar realitzar una sessió plenària 



 

ordinària cada dos mesos, fins la data actual. Respon el Sr. Francesc Ortiz 
Amat, secretari de la corporació, dient que per demanar aquest informe ha 
d’haver-hi un acord, com a mínim, entre 4 dels 13 regidors, acord que no 
s’assoleix. La Sra. Berta Sala, Sr. Jaume Arcos, Benito Pérez i Sr. Jaume 
Gumà que representen ¼ parts dels regidors que formen aquest Consistori 
demanen aquest informe. 

10. El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, regidor de 9SV, demana a la Sra. Berta Sala 
Casanovas, regidora d’ERC+AM que concreti els termes de l’informe jurídic 
que demana al Secretari de la Corporació. 

La Sra. Berta Sala respon que és un informe jurídic que avalués els Regidors 
que estaven convidats fins a quin punt era irregularitat o no, i demostrar 
d’alguna manera perquè no torni a passar una situació similar. 

11. El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, regidor de 9SV, informa que, tot i tenir de 
termini fins al 17 de juliol per presentar les publicacions que havien 
d’aparèixer al proper InfoMontalt, 9SV les van presentar el dia 20 de juliol, 
tres dies després de transcórrer l’esmentat termini. En canvi i no se’ls ha 
publicat el text en qüestió. En canvi, si que se’ls permet publicar un text 
presentat amb posterioritat al proper InfoMontalt. Respon l’Alcalde Miquel 
Àngel Martínez i Camarasa, informant que, en presentar-se el primer escrit 
fora de termini, no es va poder publicar.  

El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, fa constar que en la 
publicació que va aparèixer al web municipal i als mitjans de comunicació 
municipals informant de la sentència de l’oficina antifrau que va arxivar els 
casos presentats a fiscalia referents a l’ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt, s’hi exposen unes declaracions on hi consta la satisfacció de 
l’Alcalde per aquesta resolució. El Sr. Arcos, demana , com a portaveu de 
9SV, que tractant-se de mitjans de comunicació municipals que han de 
reflectir la pluralitat del poble, es reflecteixi l’opinió de totes les forces 
polítiques. Al seu torn, respon l’Alcalde Miquel Àngel Martínez i Camarasa, 
demanant al Sr. Arcos que, la propera vegada que rebi una notificació de 
fiscalia on s’indiqui que s’arxiven les actuacions, ho notifiqui directament al 
ple, perquè ja es la segona o tercera vegada que el Regidor rep la notiricació 
des de fiscalia conforme s’ha arxivat i no ha comentat res. El Sr. Arcos 
replica que ho va publicar al seu web i als diaris, pregunta que es el que va 
publicar l’Alcalde quan tots els mitjans de comunicació sortia aquesta noticia, 
no va publicar res!!! 

D’altra banda, l’Alcalde demana al Sr. Arcos que abandoni l’estratègia de 
portar al poble davant de fiscalia i mostrar-lo com a casos d’irregularitats, ja 



 

que cada cop que això s’ha produït, ha afectat a treballadors municipals.  

12. El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, demana quan es té previst tornar a penjar les 
estelades que han desaparegut. Respon el Sr. Francesc Ortiz i Amat, 
secretari de la corporació, informant que s’han retirat les estelades per ordre 
de la junta electoral, el Sr. Robert Subiron ciu que s’han comprat algunes de 
noves. Al seu torn, el Sr. Jacobo García Nieto i Videgaín, regidor del partit 
popular, agraeix al secretari de la corporació que s’hagin complert les ordres 
de la junta electoral i manifesta la seva disconformitat en el fet que es pengin 
estelades a l’Ajuntament. El Sr. Benito Pérez González de C’s, demana que 
per a les properes eleccions es treguin (les estelades) d’ofici, perquè ja hi 
havia una resolució al respecte, i que no s’esperi a que la gent tingui que 
reclamar i reclamar. 

13. El Sr. Jaume Arcos i Vinyals, portaveu de 9SV, agraeix que s’hagi facilitat als 
regidors el CD amb la constitució del nou consistori. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
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 

 

 


