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ACTA DE LA SESSIÓ PLE2016/3 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1a. CONVOCATÒRIA EL 26 de 
maig de 2016        
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2016/3 
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 26 de maig de 2016 
Horari: de 20:00 a 24:00 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) 
- Sr 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 GUMÀ NOEL, JAUME  (9SV) 
- Sr Vocal SALA CASANOVAS, BERTA  (ESQUERRA + AM) 
- Sr Vocal  PARDO MATAS, ENRIC  (ESQUERRA + AM) 
- Sr Vocal JAVIER SANDOVAL CARRILLO  (PSC) 
- Sr Vocal PÉREZ GONZÁLEZ, BENITO  (CIUDADANS-PARTIDO DE LA 

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

 
 
Secretari: 
 
- Sr. Francesc Ortiz Amat, secretari interventor de la Corporació 
 
 
Obre la sessió el senyor President per tractar els assumptes inclosos en el 
següent: 
 
 

O R D R E   D E L   D I A 
 
Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR. 

 PLE2016/2 ORDINÀRIA 31/03/2016 
 

Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
 



 

Tercer.- PRP2016/604 FASE DE VOTACIÓ POPULAR PRESSUPOST 
PARTICIPATIU 2016. 

Quart.- PRP2016/644 SOL·LICITUD SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA PER 
AL CAMPUS SOCIAL DE FUTBOL A L'ÍNDIA ANY 2016. 

Cinquè.- PRP2016/652 JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ANY 2015 I 
CONCESSIÓ SUBVENCIÓ ANY 2016 ORFEÓ. 

Sisè.- PRP2016/676   QUOTA ANUAL 2016 PER APADRINAMENT D'UN NEN 
A L'INDIA. 

Setè.- PRP2016/706 DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 521, 
DE DATA 20 D'ABRIL DE 2016, APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
2/2016. 

Vuitè.- PRP2016/781 DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 511 
INFORME PROPOSTA APROVACIÓ PLA PRESSUPOSTARI MITJÀ TERMINI 
2017-2019. 

Novè.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR. 

 PLE2016/2 ORDINÀRIA 31/03/2016 
 
El senyor Alcalde pregunta als assistents si tenen alguna objecció a l’acta de la 
sessió ordinària de 31 de març de 2016. 
 
El Sr. Arcos proposa, atès que les actes son feixugues i hi ha alguns errors, 
que es puguin fer per mitjans tecnològics com videactas o audioactas, proposa 
que es faci una prova. 
 
El Sr. Alcalde respon, que des del Govern es recull la proposta i que es faci en 
un plenari. 
 
Els assistents acorden, per majoria aboluta, l’aprovació de l’acta esmentada 
amb els vots a favor de CIU, PSC, PP, ERC+AM, C’s i el vot en contra de 9SV. 
 
 
Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
 
El senyor Secretari llegeix totes les publicacions de més interès, aparegudes en 
el Diari Oficial de la Generalitat, Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el 
Boletín Oficial del Estado, des de la darrera sessió. Els/les senyors/es 
assistents es donen per assabentats/des. 



 

 
 
Tercer.- PRP2016/604 FASE DE VOTACIÓ POPULAR PRESSUPOST 
PARTICIPATIU 2016. 

 
PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Amadeu Clofent 
Rosique,  portaveu del grup Municipal CIU  exposa l’assumpte: 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE PARTICIPACIO CIUDADANA 
Expedient:  2015/1004 97 GENSVM  
Contingut: FASE DE VOTACIÓ POPULAR PRESSUPOST PARTICIPATIU 2016 
 
 
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, sotmet a participació ciutadana una partida de 
30.000€ del pressupost vigent de la Corporació de l’any 2016, anomenada . Les votacions es 
van realitzar entre el 22 de febrer i el 10 de març de 2016 i s’adjunten com ANNEX. 
 
La proposta més votada, amb 71 vots, ha sigut el CONDICIONAMENT DEL PARC DELS 
GERMANS GABRIELISTES ENFOCAT A NENS I PERSONES GRANS SOBRETOT 
ADEQUANT ESPAIS MÉS SEGURS I CAMINS PER TRAVESSAR-LO. 
 
Per tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, acorda per unanimitat, proposar al Ple 
de la Corporació: 
 
Primer.- Aprovar la votació popular obtinguda per destinar la partida pressupostària 
2016/01/134600/08 per import de 30.000€, anomenada “Inversió pressupost participatiu”, per al 
condicionament del parc dels germans Gabrielistes enfocat a nens i persones grans sobretot 
adequant espais més segurs i camins per travessar-lo. 
 
Segon.- Traslladar el present acord a les entitats que composen el Consell de Vila, a la 
Comissió Informativa de Participació ciutadana i a la tresoreria municipal. 
 
 
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 7 d’abril de 2016, 
acorda per unanimitat, proposar al Ple l’adopció dels acords detallats 
anteriorment. 
 
La Comissió informativa de Ple, en sessió celebrada en data 19 de maig de 
2016, dictamina, per majoria absoluta, proposar al Ple l’adopció dels acords 
anteriorment detallats. 
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PRESSUPOST PARTICIPATIU 2016 

PROPOSTES PORTADES A VOTACIÓ POPULAR I RESULTATS 

              

 ENTITAT ACTUACIÓ 
ÀREES 

IMPLICADES
CRITERIS 

RESPOSTA 
VOTACIÓ 
POPULAR 

Núm. 
vots on 

line 

Núm. 
vots 

urnes 

TOTAL 
VOTS 

VOTS 
NULS      

 no 
padró 

VOTS 
NULS      
+1 opció

VOTS 
NULS
     vot 
doble 

i 
difere

nt 
opció 

VOT
S 

BLAN
CS 

TOTAL               
               VOTS 
NO VÀLIDS      

        (no 
empadronats, 16 

anys,..) 

 
AMPA Sot 
del Camp 

Condicionament 
del Parc dels 
Gabrielistes. 
Enfocat a nens i 
persones grans. 
Sobretot adequant 
espais més segurs 
i camins per 
travessar-lo 

SERVEIS 
TÈCNICS / 
OBRES I 
SERVEIS 

Acció que per la 
seva tipologia pot 
formar part de la 
fase de votació.  

VOTACIÓ 
POPULAR 

66 5 71     1   

8 

 
Orfeó 
Parroquial 
El Delme 

Reduir l'alçada 
dels obstacles de 
ciment i quitrà de 
les calçades, fins 
deixar-los a 
semblança dels 
que hi ha a les 
entrades del pont 
de la carretera de 
Cornellà a Fogars 
sobre la Riera del 
Ranxo; i eliminar 
els obstacles 
negres de ferro i 
cautxú a tot el 
poble 

MOBILITAT / 
SERVEIS 
TÈCNICS / 
OBRES I 
SERVEIS 

Acció que per la 
seva tipologia pot 
formar part de la 
fase de votació.  

VOTACIÓ 
POPULAR 

47 18 

65 

 

 

 

 

 

 

2       



 

 

 
Ass. Gent 
Gran Els 
Xurravins 

continuar 
treballant per la 
supressió de les 
barreres 
arquitectòniques 

MOBILITAT / 
SERVEIS 
TÈCNICS / 
OBRES I 
SERVEIS 

Acció que per la 
seva tipologia pot 
formar part de la 
fase de votació.  

VOTACIÓ 
POPULAR 

22 5 27 1   1   

 
Orfeó 
Parroquial 
El Delme 

La substitució per 
una acera, del 
jardí que hi ha a 
peu del mur de 
Can Coll, en 
baixar de 
l'Ajuntament cap a 
Can Rams pel 
costat esquerra 
del carrer Sant 
Antoni 

MOBILITAT / 
SERVEIS 
TÈCNICS / 
OBRES I 
SERVEIS 

Acció que per la 
seva tipologia pot 
formar part de la 
fase de votació.  

VOTACIÓ 
POPULAR 

3 2 5         

           2   1 

      
Núm. 

vots on 
line 

Núm. 
vots 

urnes 

TOTAL 
VOTS 

VOTS 
NULS      

 no 
padró 

VOTS 
NULS      
+1 opció

VOTS 
NULS
     vot 
doble 

i 
difere

nt 
opció 

VOT
S 

BLAN
CS 

TOTAL VOTS 
NO VÀLIDS      

        (no 
empadronats, 16 

anys,..) 

    
 

 138 30 168 3 2 2 1 8 

     
DEL TOTAL 

DE VOTS
82% 18%  2% 1% 1% 1% 5% 



 

     

DEL TOTAL 
DE VOTS 

VÀLIDS
86% 19% 

 
2% 1% 1% 1% 5% 

      
        

      
      168 

TOTAL VOTS  

            
100%
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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 manifesta que sempre ha recolçat tots els temes de 
participació a l’anterior legislatura, ara està el tema aturat, no es millora, la poca 
participación li preocupa. S’han de fer propostes més agosarades i feina de 
pedagogia. Caldrà avaluar-ne les causes de la poca participación, i creu que el 
Govern també te responsabilitat. Per altra banda el fet de conar aquestes tres 
opcions en el pressupost participatiu no son adequades ja que son 
responsabilitat de l’Ajuntament, surti el que surti es segueixen treballant en les 
mateixes. De fet el Regidor està d’acord amb totes i li dona la sensació que es 
una pressa de pel i pot ser la causa de la baixa participación 
 
El Sr. Enric Parco diu que el procés participatiu falla en la base, no es massa 
transversal i no deixa participar a tota la gent o no s’explica bé. Les entitats 
veïnals no participen, si el Consell de Vila. Les actuacions están molt fixades, i 
l’inici del procés s’inicia massa tard. Falta que ens ho fem nostre i falla en la 
reglamentació. 
 
El Sr. Benito Pérez comenta que el procés ha estat bo, a través d’una empresa 
privada. El que veu es que el resultat ha tingut poca participació, a través de les 
TIC, pot ser que s’haurien d’acompanyar amb tríptics addicionals perquè arribi 
a més gent. 
 
El Sr. Javier Sandoval diu que s’han de recollir totes les critiques, per a millorar, 
però s’ha de ser coherent, es molt difícil que la gent participi, no més en aquest 
municipi sinó a tots els municipis. Costa molt que la gent surti al carrer. Està 
d’acord amb el procès, però es pot millorar. S’ha de continuar. 
 
El Sr. Jacobo García-Nieto comenta que el dia 8 de juny de 2016 està convocat 
al proper acte de Participació Ciutadana i ha tingut la sort d’assistir-hi a altres 
però no sap ben bé qui pot participar. Creu que ara es tindria que saber quines 
idees hi ha per a l’any següent. 
 
El Sr. Amadeu Clofent contesta que el Consell de Vila el formen totes les 
entitats registrades a l’Ajuntament amb 2 anys d’antiguitat. Pel que fa a la resta 
de gent son oberts i es pot assistir amb veu i sense vot. 
 
En quan a les opcions que queden d’un any per un altre, el que es te pensat es 
en treballar amb l’adequació dels reductors de velocitat, perquè el resultat es 
tant just que no te sentit desestimar-la. No es vol arrossegar d’un any a l’altre 
perquè al final colapsa el sistema. 
 



 

Responent al Sr. Benito Pérez, que darrera del pressupost participatiu no hi ha 
cap empresa, si que es va intervenir en el procès de participació per adequar el 
projecte del Parc dels Germans Gabrielistes. 
Si que costa que la gent participi, tot es millorable, hi ha molta feina a fer. 
El calendari està fet, però es un procès que no es pot deixar molt de temps 
obert. 
En referència a que el que es porta a Participació es competència de 
l’Ajuntament manifesta que es una de les clàusules primordials, un dels punts 
per a decicir si va o no va a votació es que sigui competència de l’Ajuntament, 
tot el que pugui encarregar a la ciutadania, si es pot portar a terme, es 
competència de l’Ajuntament. Un dels punts en que es vol millorar es el de fer 
unes “bustiades” per arribar a tothom. 
 
El Sr. Jaume Arcos, aclara que tot es competència de l’Ajuntament, però 
continuar  treballant en la supressió de les barreres arquitectòniques no pot 
anar a procès participatiu perquè la Llei ens obliga. 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

CIU 6 SI 

9SV 2 ABS. 

ERC+AM 2 ABS. 

PSC 1 SI 

C’s 1 SI 

PP 1 SI 

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

 

 
Quart.- PRP2016/644 SOL·LICITUD SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA PER 
AL CAMPUS SOCIAL DE FUTBOL A L'ÍNDIA ANY 2016. 



 

 
PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr. Robert Subiron,  
exposa l’assumpte: 
 
 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2016/464 33 SALTR  
Contingut: SOL·LICITUD SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA PER AL CAMPUS SOCIAL DE 
FUTBOL A L'ÍNDIA ANY 2016 
 
El Club de Futbol Santvicentí juntament amb la Fundació Vicente Ferrer tenen previst 
organitzar el Campus Social de Futbol, adreçat a nois i noies de la ciutat d’Anantapur (Índia). El 
campus busca facilitar al jovent d’aquesta ciutat sessions dinàmiques i amenes sobre aspectes 
tècnics i tàctics del futbol, per tal que mitjançant l’esport puguin desenvolupar d’altres activitats i 
facetes pròpies de la seva edat. El campus serà impartit per joves monitors i també es 
col·labora amb l’aportació de material. 
 
L’Ajuntament anualment destina una partida del pressupost per a col·laboracions amb projectes 
de solidaritat. 
 
Per tant, s’acorda, per unanimitat, proposar al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aportar 810 euros per a col·laborar en l’organització de l’esmentat Campus Social de 
Futbol a la ciutat d’Anantapur (Índia). L’entitat organitzadora del campus haurà de trametre a 
aquest Ajuntament un informe detallat del projecte realitzat. 
 
Segon. Aplicar la present despesa a la partida 2016/02/2319/48001 “Solidaritat i cooperació” 
del Pressupost vigent. 
 
Tercer. Donar trasllat del present acord a l’interessat i a la Tresoreria Municipal per tal que en 
doni l’oportú compliment. 

 
 
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 14 d’abril de 2016, 
acorda per unanimitat, proposar al Ple l’adopció dels acords detallats 
anteriorment. 
 
La Comissió informativa de Ple, en sessió celebrada en data 19 de maig de 
2016, dictamina, per majoria absoluta, proposar al Ple l’adopció dels acords 
anteriorment detallats. 
 
 
 
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 pregunta si aquests 810€ son el cost del bitllet d’avió del Sr. 
Alcalde a l’Índia. 
 
El Sr. Alcalde respon dient que ell es paga el seu viatge encara que vagi en 
representació municipal. 
 
El Sr. Arcos demana que, ja que va en representació municipal, algun any 
puguin formar part la resta de Regidors del Consistori, referint-se als de 
l’oposició. 
 
El Sr. Alcalde explica que qualsevol Regidor pot anar-hi en representació de 
l’Ajuntament. 
 
El Sr. Enric Pardo creu que la subvenció ha d’estar nominativa al pressupost. 
S’han de fer per concurrència competitiva, perquè hi ha altres entitats 
esportives. 
 
El Sr. Alcalde respon que dintre de les ordenances municipals està recollit la 
partida de subvencions extraordinàries i que no es treu de les de subvencions 
sinó de Solidaritat i Cooperació o de Protocol. 
 
El Sr. Jacobo García-Nieto manifesta que votarà a favor i comenta que el C.F. 
Santvicentí no te equip femení entre 13 i 14 anys i que a Mataró es dóna una 
subvenció per a equips d’aquestes característiques i que es podria fer una cosa 
similar a Sant Vicenç de Montalt. 
 
El Sr. Javier Sandoval felicita a tota l’expedició que ha anat, es una acció 
solidària a gent que està passant precarietat i s’ha de valorar. Creu que són 
pocs diners, es tindria que augmentar, ha preguntat a l’organitzador i les 
persones interresades es poden apuntar a partir d’octubre  
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

CIU 6 SI 

9SV 2 ABS. 



 

ERC+AM 2 NO 

PSC 1 SI 

C’s 1 ABS. 

PP 1 SI 

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

 

Cinquè.- PRP2016/652 JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ANY 2015 I 
CONCESSIÓ SUBVENCIÓ ANY 2016 ORFEÓ. 

 
PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Amadeu Clofent 
Rosique,  portaveu del grup Municipal CIU  exposa l’assumpte: 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2016/471 66 GENSVM  
Contingut: JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ANY 2015 I CONCESSIÓ SUBVENCIÓ ANY 2016 
ORFEÓ PARROQUIAL EL DELME 
 
 
L’Orfeó Parroquial “El Delme” ha presentat la justificació de la subvenció de l’exercici 2015, 
mitjançant registre d’entrada 1388 de data 25 de febrer de 2016. 
 
El conveni subscrit amb l’Orfeó el dia 2 de març de 2015 estableix entre d’altres clàusules: 
 
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt col·laborarà amb l’Orfeó Parroquial “El Delme” amb 
una aportació màxima de 2.000 euros per la participació en els dos oficis de Festa Major, en la 
Diada Nacional de Catalunya i el la Diada de la Gent Gran, cantant i actuant en aquests actes. 
Aquesta col·laboració queda condicionada a l’efectiva celebració de cada un dels 
esdeveniments. En cas que l’Orfeó no participés en algun dels concerts, se li restaria la part 
proporcional. 

Així mateix, l’Ajuntament es compromet amb l’Orfeó Parroquial “El Delme” de Sant Vicenç de 
Montalt a subvencionar els esdeveniments i activitats de l’entitat. L’import màxim d’aquestes 
col·laboracions no superarà l’import de 1.366 euros. Per això, l’entitat haurà de donar 
compliment a l’Ordenança 38, reguladora de l’atorgament de subvencions als particulars i, per 
tant, haurà de presentar, en el termini màxim de dos mesos d’haver finalitzat les activitats 
objecte de subvenció, la documentació justificativa que acrediti suficientment l’aportació 
subvencionada, que mai podrà ultrapassar el cost real de l’activitat. 

La partida on s’hauria d’aplicar la despesa és 2015/05/334/489.38 “Subvenció associacions 
culturals”. 
 
S’acorda, per unanimitat, proposar al Ple, l’adopció dels següents acords: 
 



 

Primer. Aprovar la justificació presentada per l’Orfeó Parroquial “El Delme” de la subvenció 
rebuda l’any 2015. 
 
Segon. Aprovar i ordenar la concessió de la quantitat de 440,5 euros en concepte de 
subvenció de l’exercici de 2016 per a donar suport als esdeveniments i activitats de l’entitat.  
Aprovar i ordenar la concessió de la subvenció de 1.000 euros corresponents a la participació 
en els dos oficis de Festa Major, en la Diada Nacional de Catalunya i el la Diada de la Gent 
Gran, d’acord amb el conveni esmentat a la part expositiva. 
 

Tercer.  Recordar a l’entitat sol·licitant que, segons estableix l’Ordenança 38, s’haurà de 
presentar, en el termini màxim de dos mesos d’haver finalitzat les activitats objecte de 
subvenció, la documentació justificativa que acrediti suficientment l’aportació subvencionada. 

Quart. L’incompliment del punt anterior comportarà que l’entitat quedi exclosa, en anys vinents, 
de tota possible subvenció. 

Cinquè. Aplicar la despesa a la partida 2016/05/334/489.38 “Subvencions associacions 
culturals.” 

Sisè. Notificar el present acord als interessats i donar-ne trasllat a la Tresoreria Municipal. 

 
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 21 d’abril de 2016, 
acorda per unanimitat, proposar al Ple l’adopció dels acords detallats 
anteriorment. 
 
La Comissió informativa de Ple, en sessió celebrada en data 19 de maig de 
2016, dictamina, per majoria absoluta, proposar al Ple l’adopció dels acords 
anteriorment detallats. 
 
 
 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 Gumà comenta que revisant el conveni veu que hi ha una 
quantificació de 2.000€ per a la participació en dos oficis, la Diada Nacional de 
Catalunya i la Diada de la Gent Gran, si no es participa en algun concert se li 
resta la part proporcional. Però en la part d’acords se li dónen només 1.000€ 
per aquests actes, què pasa. 
 
El Sr. Amadeu Clofent comenta que se’ls hi dóna una bestreta, perquè no 
poden esperar a final d’any a tenir ingressos. 
 
Es fa constar en l’acta que li falten 1.000€ per cobrar. 
 
 
 
 



 

 
VOTACIÓ 
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

CIU 6 SI 

9SV 2 SI 

ERC+AM 2 NO 

PSC 1 SI 

C’s 1 ABS. 

PP 1 SI 

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

 

 
Sisè.- PRP2016/676   QUOTA ANUAL 2016 PER APADRINAMENT D'UN NEN 
A L'INDIA. 

 
PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Amadeu Clofent 
Rosique,  portaveu del grup Municipal CIU  exposa l’assumpte: 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2016/460 66 GENSVM  
Contingut: QUOTA ANUAL 2016 PER APADRINAMENT D'UN NEN A L'INDIA  
 
La Fundació Vicente Ferrer treballa en una àmplia zona de poblats i llogarets en l'estat 
d'Andhra Pradesh, al sud-est de l'Índia. La Fundació desenvolupa el seu programa des de fa 
més de quatre dècades en un dels districtes més desfavorits de la regió. L'apadrinament és una 
forma de col·laborar i de vincular-se al programa de desenvolupament integral a l'Índia. 

Apadrinant un nen o nena, li estàs oferint la possibilitat de tenir un futur, no només a ell, sinó a 
tota la seva comunitat. La contribució no es destina únicament al nen o nena apadrinada, sinó a 
millorar les condicions de tot el seu entorn. 



 

És per això que aquest Ajuntament vol aportar el seu granet de sorra en aquest projecte i, pel 
present, 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Aprovar l’aportació anual de 216 Euros per fer efectiu l’apadrinament d’un nen/a a 
través de la Fundació Vicente Ferrer. 

Segon.- Aplicar la present despesa a la partida pressupostària de despeses de l’exercici 
corrent 2016/02/2319/48001 anomenada “solidaritat i cooperació. 

Tercer.- Notificar el present acord a la Fundació Vicente Ferrer i a la Tresoreria Municipal 
perquè faci efectiva l’aportació esmentada. 

 
La Comissió informativa de Ple, en sessió celebrada en data 19 de maig de 
2016, dictamina, per unanimitat, proposar al Ple l’adopció dels acords 
anteriorment detallats. 
 
 
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, arrel de la col·laboració amb el C.F Santvicentí, vista la 
magnitud del Projecte, la seva consolidació al municipi i el pressupost 
municipal, proposa augmentar-la a 3.000€. 
 
El Alcalde respon dient que es un fet simbòlic, però hi ha una sèrie de projectes 
en marxa i s’aportaran nous projectes, un a nivell comarcal d’un embassament 
a l’Índia, més endavant es proposarà una aportació de 5.000€, especialment 
dirigit a les dones, persones discapacitades, infraestructures i equipaments. 
Fa anys cada Regidor tenia un nen apadrinat, posteriorment es va reduïr als 
Regidors de l’Equip de Govern i ara per una casuística peculiar, la Fundació 
Vicenç Ferrer va demanar la col·laboració en aquest apadrinament. Si el 
Consistori està d’acord en que cada Regidor tingués un nen apadrinat seria 
fabulós. 
 
El Sr. Jaume Arcos manifesta que està d’acord. 
 
La Sra. Berta Sala exposa que també li sembla ridícul l'importa de 200€ per  
l’apadrinament d’una nen/a. De la mateixa manera li agradaria que els ajuts 
socials del poble tinguessin una bona aportació, també hi ha necessitats socials 
al municipi. 
 
El Sr. Alcalde respon que no hi ha ningú que demani un ajut social i que 
compleixi els requisits que no rebi el suport econòmic de l’Ajuntament. 
 



 

El Sr. Benito Pérez diu que fer discursos de caritat o bondat està molt bé però 
hi ha moltes mancances arreu del mon, “la caridad bien entendida empieza por 
uni mismo”. Ens fixem en temes que estan molt lluny, que son preocupants, 
però aquí també n’hi ha. La seva opinió es que aquestes iniciatives haurien de 
ser privades i no dels Ajuntaments o Diputacions, pregunta a on està el límit, i 
perquè de l’Índia i no d’un altre lloc. 
 
El Sr. Alcalde respon que en cas de catàstrofes, l’Ajuntament sempre ha 
col·laborat, aquest projecte es del “poble” i aquest es un aspecte diferencial 
dels altres, es més Sant Vicenç de Montalt percentualment es el municipi que 
te més nens apadrinats de tot el país, i s’han creat uns lligams molt forts amb 
aquesta Fundació. 
 
Finalment s’acorda apadrinar un nen per cada Regidor del Consistori, per tant 
es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’aportació anual de 216 Euros per fer efectiu l’apadrinament d’un nen/a a 
través de la Fundació Vicente Ferrer, per a cadascún dels 13 Regidors de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt. 

Segon.- Aplicar la present despesa a la partida pressupostària de despeses de l’exercici 
corrent 2016/02/2319/48001 anomenada “solidaritat i cooperació. 

Tercer.- Notificar el present acord a la Fundació Vicente Ferrer i a la Tresoreria Municipal 
perquè faci efectiva l’aportació esmentada. 

 
 
VOTACIÓ 
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

CIU 6 SI 

9SV 2 SI 

ERC+AM 2 SI 

PSC 1 SI 

C’s 1 ABS. 

PP 1 SI 

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



 

 

 
Setè.- PRP2016/706 DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 521, 
DE DATA 20 D'ABRIL DE 2016, APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
2/2016. 

PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Francesc Ortiz i Amat  
exposa l’assumpte: 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2016/522 33 GENSVM  
Contingut: DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 521, DE DATA 20 D'ABRIL DE 
2016, APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2016 
 
Cal donar compte del decret d’alcaldia núm. 521 d’aprovació inicial de la modificació de crèdit 
2/2016 que es transcriu a continuació: 
 
 
“DECRET NÚM. 521 
 

Des de l’Àrea de Promoció econòmica es vol obrir un procés de selecció de 3 joves del 
municipi d’edat compresa entre els 17 i 23 anys per treballar com a ajudant de brigada a les 
dependències dels serveis municipals. La contractació s’inclou dins del Projecte formatiu 
laboral Brigada Jove 2016. 

Aquest projecte formatiu laboral per a joves de 17 a 23 anys té per objectiu incrementar les 
competències transversals bàsiques que ajudin els joves a enfrontar-se amb més garanties al 
mercat laboral. Es vol facilitar que el jovent adquireixi experiències en el món laboral a partir 
d’un procés formatiu, en un entorn laboral que és l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, que 
els permetin adquirir unes bases formatives que representin un punt de partida en la seva 
transició al món laboral. 

A la partida de despeses del capítol I del pressupost vigent 2016/14/241/13100, anomenada 
“Personal laboral temporal. Promoció de l’ocupació” no hi ha crèdit suficient per poder atendre 
les despeses que s’originaran a rel del projecte esmentat. 

Hi existeix  la possibilitat d’efectuar transferències de crèdits d’altres partides del pressupost 
vigent no compromeses, pertanyents a la mateixa àrea de despesai que estaven previstos per 
aquesta destinació, si bé en el moment de l’el.laboració del pressupost no estava del tot definit 
la forma de portr-lo a terme. 

Per altra banda, la Junta de Govern local de la Diputació de Barcelona de 10 de Març de 2016 
ha aprovat  la concessió d’un ajut, dins del “Programa complementari de foment de l’ocupació i 
de suport a l’integració social”,  al nostre Ajuntament per import de 80.334,15€ que permetrà la 
contractació del  següent personal: 

 



 

LLOC DE TREBALL JORNADA DURADA NÚM. TREB. 

PEÓ 37,5 4 MESOS 5 

AUXILIAR ADMINISTR. 37,5 6 MESOS 2 

AGENT CÍVIC 37,5 6 MESOS 1 
 

Fonaments de Dret 

- Articles 179 i 180 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. 

- Articles 40 a 43 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I, 
del títol VI, 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, en matèria de pressupostos. 

- Articles 21 i 113 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  

- Base 10, 11, 14 i 15 de les vigents Bases d’Execució del Pressupost. 

Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació 
aplicable, per això, de conformitat amb l’establert en el Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals,  

 

RESOLC 

PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 2/2016., emparat en els fonaments 
jurídics abans esmentats, amb la modalitat de transferència de crèdits entre partides de la 
mateixa àrea de despesa i generació de crèdit per nous ingressos  d’acord al següent detall: 

DESPESES 

Suplement de crèdits d’aplicacions de despesa: 

 

Aplicació 
Descripció Crèdit inic Modif Crèd Defi 

Org. Programa Econòmica 

14 241 13100 
Laboral temporal. Promoció 
ocupació 6 € 87.334,15 € 87340,15 €

 

   

FINANÇAMENT 

Aquesta despesa pot finançar-se, segons consta en el referit informe, mitjançant: 

Baixa en partida de despesa 

 



 

Aplicació 
Descripció Crèdit inic Modif Crèd Defi 

Org. Programa Econòmica 

16 2410 2279917 
Programa foment ocupació 
jove 8.000 € -7.000 € 1.000 € 

 

Generació de crèdit per nous ingresos. 

Aplicació 
Descripció 

Crèdit 
inic 

Modif Crèd Defi 
Org  Econòmica 

01  46109 
Diputació de Barcelona 
plans d’ocupació 6 € 80.334,15 € 80.340,15€

 

SEGON. Donar compte al Ple de la Corporació de la present resolució en la primera sessió 
ordinària que aquest celebri, de conformitat amb l’establert en l’article 42 del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, i remetre’n còpia a l’Administració del Estat i a la comunitat 
autònoma. 

 

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 28 d’abril de 2016, es 
dóna per assabentada, i acorda, per unanimitat donar compte al Ple de la 
Corporació de la resolució transcrita anteriorment. 

La Comissió Informativa de Ple, en sessió celebrada en data 19 de maig de 
2016,  es dóna per assabentada i acorda, per unanimitat donar compte al Ple 
de la Corporació de la resolució transcrita anteriorment. 

 

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 es formula cap intervenció per part de cap Regidor del Consistori. 
 
 
El Ple, es dóna per assabentat del contingut del decret d’Alcaldia transcrit 
anteriorment. 

 

 
 



 

Vuitè.- PRP2016/781 DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 511 
INFORME PROPOSTA APROVACIÓ PLA PRESSUPOSTARI MITJÀ TERMINI 
2017-2019. 

 
PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Francesc Ortiz i Amat  
exposa l’assumpte: 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2016/486 66 GENSVM  
Contingut: DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 511 INFORME PROPOSTA 
APROVACIÓ PLA PRESSUPOSTARI MITJÀ TERMINI 2017-2019 
 
Cal donar compte del decret d’alcaldia núm. 511, de data 19 d’abril de 2016, d’aprovació del pla 
pressupostari a mitjà termini d'aquest ajuntament corresponent al període 2017-2019 que es 
transcriu a continuació. 
 
“DECRET NÚM. 511 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES GESTIÓ EOCNÒMICA 
Expedient:  2016/486 66 GENSVM  
Contingut: PLA PRESSUPOSTARI A MITJÀ TERMINI D'AQUEST AJUNTAMENT 
CORRESPONENT AL PERÍODE 2017-2019 
  
Format el Pla Pressupostari a mitjà termini d'aquest Ajuntament corresponent al període 2017-
2019, de conformitat amb el disposat en l'article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'Abril, 
d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.  
 
Vist que l’informe  de Secretaria en relació amb el procediment i la legislació aplicable  
 
Vist l’informe d'Intervenció sobre l'elaboració del Marc Pressupostari a mitjà termini.  
 
Examinada la documentació que l'acompanya i d'acord amb la mateixa, en relació amb 
l'establert en el 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'Abril, d'Estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera i de conformitat amb el disposat en l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,  
 
RESOLC 
 
PRIMER. Aprovar el Pla Pressupostari a mitjà termini elaborat per aquesta Entitat Local que 
servirà de base per a l'elaboració del Programa d'Estabilitat.  Donar compte al Ple de la 
Corporació en la propera sessió que se celebri. 
 
SEGON. Remetre el Marc Pressupostari a mitjà termini de l'Ajuntament al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques pels mitjans telemàtics habilitats a aquest efecte.  
 
 
 
La Comissió informativa de Ple, en sessió celebrada en data 19 de maig de 
2016, es dóna per assabentada del contingut del decret d’alcaldia detallat 



 

anteriorment i dictamina donar compte al Ple de la Corporació en la propera 
sessió que se celebri. 
 
 



 

 

Carrer Sant Antoni, 13 

08394 Sant Vicenç de  Montalt 

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

http://www.svmontalt.cat 

 INGRESOS.         

Estimación Derechos reconocidos netos En euros       

INGRESOS.  2016 
tasa 

variación 
2017/2016 

2017 
tasa 

variación 
2018/2017

2018 
tasa 

variación 
2019/2018

2019 

Ingresos corrientes 6.984.705,84 1,00% 7.054.552,90 1,00% 7.125.098,43 1,00% 7.196.349,41
   - Derivados de evolucion tendencial (no 
afectados por modificaciones politicas) 6.984.705,84 1,00% 7.054.552,90 1,00% 7.125.098,43 1,00% 7.196.349,41

   - Derivados de modificaciones de políticas (*) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

Medida1: Subidas tributarias, supresión de 
exenciones y bonificaciones voluntarias,  0,00 0,00%   0,00%   0,00%   

Medida 2: Potenciar la inspección tributaria para 
descubrir hechos imponibles no gravados.  

0,00 0,00%   0,00%   0,00%   
Medida 3: Correcta financiación de tasas y 
precios públicos  0,00 0,00%   0,00%   0,00%   
Medida 4: Otras medidas por el lado de los 
ingresos 0,00 0,00%   0,00%   0,00%   

Ingresos de capital  0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
   - Derivados de evolucion tendencial (no 
afectados por modificaciones politicas) 0,00 0,00%   0,00%   0,00%   

   - Derivados de modificaciones de políticas (*) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

Ingresos no financieros 6.984.705,84 1,00% 7.054.552,90 1,00% 7.125.098,43 1,00% 7.196.349,41
   - Derivados de evolucion tendencial (no 
afectados por modificaciones politicas) 6.984.705,84 1,00% 7.054.552,90 1,00% 7.125.098,43 1,00% 7.196.349,41

   - Derivados de modificaciones de políticas (*) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

Ingresos financieros 6.576,57 1724,66% 120.000,00 0,00% 120.000,00 0,00% 120.000,00
   - Derivados de evolucion tendencial (no 
afectados por modificaciones politicas) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00



 

   - Derivados de modificaciones de políticas (*) 6.576,57 1724,66% 120.000,00 0,00% 120.000,00 0,00% 120.000,00

Ingresos totales 6.991.282,41 2,62% 7.174.552,90 0,98% 7.245.098,43 0,98% 7.316.349,41

   - Derivados de evolucion tendencial (no 
afectados por modificaciones politicas) 6.984.705,84 1,00% 7.054.552,90 1,00% 7.125.098,43 1,00% 7.196.349,41

   - Derivados de modificaciones de políticas (*) 6.576,57 1724,66% 120.000,00 0,00% 120.000,00 0,00% 120.000,00
(*) Únicamente cuantificar el impacto cuando exista variación (+ ó 
-) respecto al año anterior.       

        
A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES        

Estimación Derechos reconocidos netos En euros       

INGRESOS CORRIENTES 2016 
tasa 

variación 
2017/2016 

2017 
tasa 

variación 
2018/2017

2018 
tasa 

variación 
2019/2018

2019 

Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos 3.620.466,84 1,00% 3.656.671,51 1,00% 3.693.238,22 1,00% 3.730.170,61

Impuesto sobre Bienes Inmuebles 2.708.466,84 1,00% 2.735.551,51 1,00% 2.762.907,02 1,00% 2.790.536,09

Impuesto sobre Actividades Económicas 41.000,00 1,00% 41.410,00 1,00% 41.824,10 1,00% 42.242,34

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 421.000,00 1,00% 425.210,00 1,00% 429.462,10 1,00% 433.756,72

Impuesto sobre Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana 

250.000,00 1,00% 252.500,00 1,00% 255.025,00 1,00% 257.575,25

Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y 
Obras 

200.000,00 1,00% 202.000,00 1,00% 204.020,00 1,00% 206.060,20

Cesión de impuestos del Estado 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

Ingresos del capítulo 1 y 2 no incluidos 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

Capítulo 3: Tasas, Precios publicos y otros 
ingresos 

1.684.606,00 1,00% 1.701.452,06 1,00% 1.718.466,58 1,00% 1.735.651,25

Capítulo 4: Transferencias corrientes 1.615.433,00 1,00% 1.631.587,33 1,00% 1.647.903,20 1,00% 1.664.382,24

Participación en tributos del Estado 1.060.441,00 1,00% 1.071.045,41 1,00% 1.081.755,86 1,00% 1.092.573,42

Resto de Transferencias corrientes (resto Cap.4) 554.992,00 1,00% 560.541,92 1,00% 566.147,34 1,00% 571.808,81



 

 
 
 

 

 

 

 

Capítulo 5: Ingresos Patrimoniales 64.200,00 1,00% 64.842,00 1,00% 65.490,42 1,00% 66.145,32

Total de Ingresos corrientes 6.984.705,84 1,00% 7.054.552,90 1,00% 7.125.098,43 1,00% 7.196.349,41

        
B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL        

Estimación Derechos reconocidos netos En euros       

INGRESOS DE CAPITAL 2016 
tasa 

variación 
2017/2016 

2017 
tasa 

variación 
2018/2017

2018 
tasa 

variación 
2019/2018

2019 

Capítulo 6. Enajenación de inversiones 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

Capítulo 7: Transferencias de capital  169.000,00 -100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

Total de Ingresos de Capital 169.000,00 -100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

        
C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS        

Estimación Derechos reconocidos netos En euros       

INGRESOS FINANCIEROS 2016 
tasa 

variación 
2017/2016 

2017 
tasa 

variación 
2018/2017

2018 
tasa 

variación 
2019/2018

2019 

Capítulo 8. Ingresos por activos financieros  0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

Capítulo 9. Ingresos por pasivos financieros 6.576,57 1724,66% 120.000,00 0,00% 120000,00 0,00% 120.000,00

Total de Ingresos Financieros 6576,57 1724,66% 120.000,00 0,00% 120000,00 0,00% 120.000,00



 

 

 

        

Estimación Obligaciones reconocidas netas En euros       

GASTOS 2016 
tasa 

variación 
2017/2016 

2017 
tasa 

variación 
2018/2017

2018 
tasa 

variación 
2019/2018

2019 

Gastos corrientes 6.548.998,95 1,00% 6.614.488,94 1,00% 6.680.633,83 1,00% 6.747.440,17 
   - Derivados de evolucion tendencial (no afectados por 
modificacion politicas) 6.548.998,95 1,00% 6.614.488,94 1,00% 6.680.633,83 1,00% 6.747.440,17 

   - Derivados de modificaciones de políticas: (*) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 
Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de 
sueldos o efectivos) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 
Medida 2: Regulación del régimen laboral y retributivo de las 
empresas públicas tomando en consideración aspectos tales 
como el sector de actividad, el volumen de negocio, la 
percepción de fondos públicos 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 
Medida 3:   Limitación de salarios en los contratos 
mercantiles o de alta dirección, con identificación del límite 
de las retribuciones básicas y de los criterios para la fijación 
de las retribuciones variables y complementarias que en 
cualquier caso se v 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 
Medida 4:  Reducción del número de consejeros de los 
Consejos de Administración de las empresas del sector 
público.  0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 
Medida 5: Regulación de las clausulas indemnizatorias de 
acuerdo a la reforma laboral en proceso. 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 
Medida 6: Reducción del número de personal de confianza y 
su adecuación al tamaño de la Entidad local. 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 
Medida 7: Contratos externalizados que considerando su 
objeto pueden ser prestados por el personal municipal 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 



 

actual.  
Medida 8: Disolución de aquellas empresas que presenten  
pérdidas > ½ capital social según artículo 103.2 del 
TRDLVRL, no admitiéndose una ampliación de capital con 
cargo a la Entidad local.  0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 
Medida 9: Realizar estudio de viabilidad y análisis 
coste/beneficio en todos los contratos de inversión que vaya 
a realizar la entidad durante la vigencia del plan antes de su 
adjudicación, siendo dicha viabilidad requisito preceptivo 
para la celebración  0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 
Medida 10: Reducción de celebración de contratos menores 
(se primará el requisito del menor precio de licitación)  0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 
Medida 11: Reducción de cargas administrativas a los 
ciudadanos y empresas 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 
Medida 12: Modificación de la organización de la 
corporación local 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 
Medida 13: Reducción de la estructura organizativa de la 
EELL 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 
Medida 14: Reducción de en la prestación de servicios de 
tipo no obligatorio.  0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 
Medida 15: Otras medidas por el lado de los gastos 
corrientes 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 

Gastos de capital  0,00 0,00% 155.315,99 2,16% 158.666,45 2,13% 162.050,40 
   - Derivados de evolucion tendencial (no afectados por 
modificacion politicas) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 

   - Derivados de modificaciones de políticas (*) 0,00 0,00% 155.315,99 2,16% 158.666,45 2,13% 162.050,40 
Medida 16: No ejecución de inversión prevista inicialmente 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 
Medida 17: Otras medidas por el lado de los gastos de 
capital 0,00 0,00% 155.315,99 2,16% 158.666,45 2,13% 162.050,40 

Gastos no financieros 6.548.998,95 3,37% 6.769.804,93 1,03% 6.839.300,28 1,03% 6.909.490,57 
   - Derivados de evolucion tendencial (no afectados por 
modificacion politicas) 6.548.998,95 1,00% 6.614.488,94 1,00% 6.680.633,83 1,00% 6.747.440,17 

   - Derivados de modificaciones de políticas (*) 0,00 0,00% 155.315,99 2,16% 158.666,45 2,13% 162.050,40 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos financieros 306.783,46 12,48% 345.076,42 3,48% 357.076,42 3,36% 369.076,42 
   - Derivados de evolucion tendencial (no afectados por 
modificacion politicas) 306.783,46 -2,30% 299.729,42 15,13% 345.076,42 3,48% 357.076,42 

   - Derivados de modificaciones de políticas (*) 0,00 0,00% 45.347,00 -73,54% 12.000,00 0,00% 12.000,00 

Gastos totales 6.855.782,41 3,78% 7.114.881,35 1,15% 7.196.376,70 1,14% 7.278.566,99 

   - Derivados de evolucion tendencial (no afectados por 
modificacion politicas) 6.855.782,41 0,85% 6.914.218,36 1,61% 7.025.710,25 1,12% 7.104.516,59 

   - Derivados de modificaciones de políticas (*) 0,00 0,00% 200.662,99 -14,95% 170.666,45 1,98% 174.050,40 



 

 

 

F.2.1.3 Consolidado de todas las Entidades que integran la Corporación 
(AA.PP.).Saldos y otras magnitudes       
        

En euros        

SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES 2016 
tasa 

variación 
2017/2016 

2017 
tasa 

variación 
2018/2017

2018 
tasa 

variación 
2019/2018

2019 

Saldo operaciones corrientes 435.706,89   440.063,96   444.464,60   448.909,24 
   - Derivados de evolucion tendencial (no afectados por 
modificacion politicas) 435.706,89   440.063,96   444.464,60   448.909,24 

   - Derivados de modificaciones de políticas  0,00   0,00   0,00   0,00 

Saldo operaciones de capital 0,00   -155.315,99   -158.666,45   -162.050,40 
   - Derivados de evolucion tendencial (no afectados por 
modificacion politicas) 0,00   0,00   0,00   0,00 

   - Derivados de modificaciones de políticas  0,00   -155.315,99   -158.666,45   -162.050,40 

Saldo operaciones no financieras 435.706,89   284.747,97   285.798,15   286.858,84 
   - Derivados de evolucion tendencial (no afectados por 
modificacion politicas) 435.706,89   440.063,96   444.464,60   448.909,24 

   - Derivados de modificaciones de políticas  0,00   -155.315,99   -158.666,45   -162.050,40 

Saldo operaciones financieras -300.206,89   -225.076,42   -237.076,42   -249.076,42 
   - Derivados de evolucion tendencial (no afectados por 
modificacion politicas) -306.783,46   -299.729,42   -345.076,42   -357.076,42 

   - Derivados de modificaciones de políticas  6.576,57   74.653,00   108.000,00   108.000,00 

         

Saldo operaciones no financieras 435.706,89   284.747,97   285.798,15   286.858,84 

(+/-) Ajustes para el cálculo de cap. o neces. Financ. SEC95     0,00   0,00   0,00 



 

Capacidad o necesidad de financiación 435.706,89   284.747,97   285.798,15   286.858,84 
                
        
        

Deuda viva a 31/12 1.835.191,94 -2,47% 1.789.844,94 -2,53% 1.744.497,94 -2,60% 1.699.150,94 

   A corto plazo 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 

   A largo plazo 1.835.191,94 -2,47% 1.789.844,94 -2,53% 1.744.497,94 -2,60% 1.699.150,94 

Ratio Deuda viva/Ingresos corrientes 0,26 -3,85% 0,25 -4,00% 0,24 0,00% 0,24 
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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 pregunta quina es la part técnica i la part política d’aquest 
document, al que es respon des de Secretaria que es un document que des de 
la Secretaria-Intervenció es proposa a l’Alcaldia i que quan a l’ordinari es una 
part técnica i la part d’inversions es un càlcul de la inversió mitja que s’ha fet 
durant els últims anys i que pot variar a l’alça o a la baixa, es un criteri polític. 
 
El Sr. Enric Pardo critica que fer previsió fins l’any 2019 sense haver liquidat el 
2015, es tenia que haver fet com a màxim el 15 de febrer i donar-se compte al 
Ple. Com que no ha trobat les Bases d’Execució del pressupost al web, encara 
que si les te, ni tampoc el pressupost de l’any 2016 no sap si es competencia 
de la Junta de Govern fer una transferencia del capítol II al capítol I. 
 
A les 21:10 hores marxa de la sessió plenària el Sr. Javier Sandoval. 
 
 
El Ple, es dóna per assabentat del contingut del decret d’Alcaldia transcrit 
anteriorment. 

 

 
Novè.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
https://www.svmontalt.cat/document.php?id=5398 
 

 
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 

 


