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Carrer Sant Antoni, 13 

08394 Sant Vicenç de  Montalt 

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

http://www.svmontalt.cat 

ACTA DE LA SESSIÓ PLE2016/10 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 
SANT VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1A. CONVOCATÒRIA EL 26 
DE GENER DE 2017. 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2017/1 
Caràcter: ORDINARI 
Data: 26 de gener de 2017 
Horari: de 20:00 a 23:43 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 OLMOS  (CIU) 
- Sr Vocal JAUME ARCOS VINYALS  (9SV) 
- Sr Vocal JAUME GUMÀ NOEL  (9SV) 
- Sr Vocal BERTA SALA CASANOVAS (ESQUERRA + AM) 
- Sr Vocal  ENRIC PARDO MATAS  (ESQUERRA + AM) 
- Sr Vocal JAVIER SANDOVAL CARRILLO  (PSC) 
- Sr Vocal BENITO PÉREZ GONZÁLEZ  (CIUTADANS-PARTIDO DE LA 

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

 
 
Secretària: 
 
- Cristina Marín Carcassona, secretària interventora accidental 
 
 
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 

 PLE2016/9 ORDINÀRIA 24/11/2016 
 PLE2016/10 EXTRAORDINÀRIA 15/12/2016 
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Segon. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI 
 
Tercer.- PRP2017/14 APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL COMPTE 
D'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D'ABASTAMENT DOMICILIARI 
D'AIGUA POTABLE DELS ANYS 2014 I 2015. 

Quart.- PRP2017/28 APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PLA MUNICIPAL DE 
PREVENCIO DE DROGODEPENDENCIES (2015-2019) 

Cinquè.- PRP2017/32   DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 
20 D'APROVACIÓ DEL CONVENI PER L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN LA 
VALORACIÓ I AVALUACIÓ DEL PAM 2011-2015 I LA REDACCIÓ DEL PAM 
2015-2019 AMB EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME 

Sisè.- PRP2017/30 APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PLA 
D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 2015-2019 

Setè.- PRP2016/1460 APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L’ADHESIÓ A LA 
XARXA CATALANA DE SERVEIS D’INFORMACIÓ JUVENIL A SANT 
VICENÇ DE MONTALT. 

Vuitè.- PRECS I PREGUNTES 

 
  
 
Primer.- ACTES PENDENTS D’APROVAR  

 PLE2016/9 ORDINÀRIA 24/11/2016 
 PLE2016/10 EXTRAORDINÀRIA 15/12/2016 

 
El senyor Alcalde pregunta als assistents si tenen alguna objecció a les actes 
detallades anteriorment. 
 
Votacions: 
 
PLE2016/9 ORDINÀRIA 24/11/2016 
 
Es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

CIU 6 Sí 

9SV 2 Abst 

ERC+AM 2 Sí 
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PSC 1 Sí 

C’s 1 Sí 

PP 1 Sí 

 
PLE2016/10 EXTRAORDINÀRIA 15/12/2016 
Es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

CIU 6 Sí 

9SV 2 Abst 

ERC+AM 2 Sí 

PSC 1 Sí 

C’s 1 Sí 

PP 1 Sí 

 
Per tant, els assistents acorden, per majoria absoluta, l’aprovació de les actes 
celebrades en data 24 de novembre i 15 de desembre de 2016. 
 
 
 
Segon. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI 
 
La senyora secretària dóna compte de 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.- PRP2017/14 APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL COMPTE 
D'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D'ABASTAMENT DOMICILIARI 
D'AIGUA POTABLE DELS ANYS 2014 I 2015. 

 

A. PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA: A continuació el Sr Amadeu Clofent 
Rosique,  portaveu del grup Municipal de CiU, exposa l’assumpte. No llegeix 
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íntegrament la proposta amb motiu de la seva extensió, i ofereix una breu 
explicació. Es va contractar un tècnic a través del Consell Comarcal del 
Maresme per a fer la tasca d’auditoria de la documentació i els comptes 
presentats per Sorea corresponents als exercicis 2014 i 2015. Després de 
molta feina s’ha arribat a la conclusió que hi ha desavinences, ja que l’empresa 
imputa una sèrie de costos al servei, que es considera que són excessius.  
L’import total de la desavinença ascendeix a 131.529,88 euros. Es proposa 
aprovar l’informe per poder reclamar la quantitat a Sorea. A la Comissió 
Informativa es va poder comptar amb el tècnic redactor de l’informe qui va fer 
una àmplia explicació. La intenció és poder arribar a revertir els diners en 
millora del propi servei d’abastament i distribució d’aigua i una part, si fos 
possible, a ajuts socials a famílies amb necessitats. No obstant, falta veure com 
acabarà tot. 
 
Es transcriu la proposta: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2017/25 33 GENSVM  
Contingut: APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL COMPTE D'EXPLOTACIÓ DEL 
SERVEI MUNICIPAL D'ABASTAMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE 
DELS ANYS 2014 I 2015 
 
 
Vist el conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt i el Consell Comarcal del Maresme, per a la fiscalització del servei 
d’abastament d’aigua potable de l’ajuntament. 

Vist l’informe, de data 11 de gener de 2017, emès pel Sr. Frederic Gràcia i Vila, 
que tot seguit es transcriu: 

 

“INFORME DE FISCALITZACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT 
DOMICILARI D’AIGUA POTABLE DE SANT VICENÇ DE MONTALT: 

 

ANTECEDENTS: 

 

Primer.- En data 29 de setembre de 1971 es va adjudicar la gestió del servei 
municipal d’abastament domiciliari d’aigua potable mitjançant la modalitat 
d’arrendament de serveis personals, prevista en el l’article 1241 del reglament de 
serveis de corporacions Locals , en base el plec de condicions Econòmic 
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administratives, aprovat prèviament per aquest ajuntament en data 28 de juny de 
1971 a  SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas S.A.  

Segon.- En data 19 de juny de 1997, s’acorda entre l’Ajuntament de Sant Vicenç 
de Montalt i SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas S.A. la 
pròrroga del vigent contracte per adequar-lo als terminis d’amortització, i entre 
altres determinar que el cànon de la concessió es fixa en 3 ptes. per m3 facturat, i 
la es pròrroga és per 20 anys, fins el 31 de juliol de 2.017. 

Tercer.- En data 11 de maig de 1999 es convenia l’execució dels projectes de 
millora de la xarxa regional de distribució d’aigua a la Comarca del Maresme, entre 
ATLL, el Consell Comarcal del Maresme i 16 ajuntaments interessats, entre ells 
Sant Vicenç de Montalt  

Quart.- En data 24 d’octubre de 2000 es signa el conveni de cooperació entre 
aigües Ter Llobregat i l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per a  l’aplicació 
singular del “conveni general per  a l’execució del projectes de millora de la xarxa 
regional de distribució d’aigua a la comarca del Maresme” S’acorda entre altres que 
l’ajuntament de sant Vicenç de Montalt participa, segons el règim fe finançament 
acordat, en el cost total de les obres amb un coeficient percentual de 4,77% , en 
resulta una aportació de IVA exclòs dec 120.716.775 pessetes , equivalent a 
725.522,43 €. Aquest import s’ajustarà al cost definitiu de les obres que resulti de 
l’aprovació definitiva dels projectes, el pagament es realitzarà, en el 2000, el 20%, 
en el 2001, el 45%, i en el 2002 el 35%. 

Cinquè.- En la mateixa data 24 d’octubre de 2000 es signa el conveni entre el 
gestor del servei municipal d’aigua potable de Sant Vicenç de Montalt i l’Ajuntament 
de dita localitat per a la participació en els projectes de millora de la xarxa regional 
de distribució d’aigua a la comarca del Maresme. On s’acorda amb el gestor, 
SOREA, les quantitats que li eren pròpies de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt i que les recuperarà, les aportacions efectivament realitzades a l’empara de 
l’establert als Pactes anteriors al llarg de al durada del contracte de gestió del 
Servei, es recuperaran en el termini de 20 anys, tot aplicant el tipus d’interès de 
l’EURIBOR per operacions a 90 dies, o índex que en el seu cas el substitueixi, 
incrementat en el 0,5 punts percentuals. El tipus d’interès es revisarà a l’inici de 
cada trimestre natural, en funció de la variació experimentada per l’índex de 
referència durant el trimestre objecte de revisió. 

 

També acorden les parts prorrogar el termini de durada del contracte per un 
període de 4 anys, fins el 31 de juliol de 2.021. 

Sisè.- En data 29 de març de 2016 es signa un Conveni de Col·laboració entre 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i el Consell Comarcal del Maresme per a la 
fiscalització del servei d’abastament d’aigua potable de l’Ajuntament. 

El mes d’abril de 2016 començo a realitzar les tasques recollides en dit conveni de 
col·laboració. 
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FISCALITZACIÓ: 

 

Primer.-  En data 27 d’abril de 2016, es sol·licita documentació  al gestor del 
servei acreditativa del compte d’explotació de la concessió d’abastament d’aigua del 
municipi de Sant Vicenç de Montalt, amb sortida del registre de l’Ajuntament en 
data 28 d’abril de 2016, recepcionada  la notificació per part de SOREA, S.A. en 
data 5 de maig de 2016.  

Segon.- En data 13 de maig de 2016 té entrada en el registre de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt, sol·licitud d’ampliació del termini de presentació de la 
documentació requerida, pels punts 1 a fins el 7 de juny de 2016, i la resta de 
documentació fins al 28 de juny de 2016. 

Tercer.- Amb registre de sortida de data 19 de maig de 2016, s’aprova ampliar el 
termini fins el 27 de maig pels punts 1,2,3,4, i fins el 28 de juny de 2016 per a la 
resta de punts. 

Quart.- El 27 de maig el gestor entra per registre part de la documentació 
sol·licitada. 

Cinquè.- En data 27 de juny de 2016, presenta la major part de la resta de 
documentació sol·licitada. 

Sisè.- En data 21 d’abril s’havia presentat per correu electrònic Aaron Canas, com 
a representant del gestor del servei per les funcions d’administració de SOREA de la 
zona del Maresme, i oferia el seu correu electrònic com  a mitjà per a comentar tots 
aquells temes que creguis oportuns del  municipi de Sant Vicenç de Montalt, i oferia 
a la seva disponibilitat per a aportar documentació i informació que necessités. 
Durant tot el procés de fiscalització tan el Sr. Canas com el Sr. Serraviñals han 
estat els representants del gestor del servei, i han atès de forma diligent tots els 
requeriments d’informació que he realitzat, i per altra banda han estat al dia de tot 
el procediment de fiscalització, fent-los arribar totes les meves observacions dels 
comptes d’explotació dels exercicis  2014 i 2015.   

Setè.- El 29 de juny li faig arribar un primer correu sobre incidències observades 
sobre al documentació aportada. 

“Com a conseqüència del primer anàlisi de la documentació que heu aportat el 27 
de juny de 2016, i aprofitant que vàreu comunicar-me que eres l’interlocutor 
directa per poder fer consultes sobre la fiscalització de la concessió de Sant Vicenç 
de Montalt, et relaciono les següents incidències: 

 1-    Trobo a faltar el punt 5- Explicació sobre l’increment del cost de personal, al 
voltant del 100%, en l’exercici 2007 respecte l’exercici 2006. 

 2-    Respecte el punt 12- Detall del càlcul de la retribució del gestor del període 
2006-2015. 
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Aporteu el càlcul de la tarifa mitjana,  per tant, manca la informació requerida. 

 3-    Respecte el punt 13- El major de comptes que es mantingui amb l’Ajuntament 
de Sant Vicenç de Montalt del període 2011 – 2015. 

Aquesta informació manca;  i respecte l’aportada quin és el saldo a favor de 
l’Ajuntament a 31 de desembre de 2015,  59.440,93 €,? ha estat transferit a 
l’Ajuntament? 

 4-    Respecte el punt 14- El major de comptes que es mantingui amb l’Ajuntament 
de Sant Vicenç de Montalt del període 2011 – 2015. 

Com en els casos anteriors es necessari que aporteu la documentació requerida: i 
respecte l’aportada, cànon de 11.202,99 €, han estat transferits a l’Ajuntament, 
han estat dedicats  a reduir deute, han engruixit el fons de reposició? Quin saldo té 
actualment el fons de reposició? 

5-    Respecte al missatge rebut de que les liquidacions han estat presentades i 
aprovades per l’Ajuntament, consultaré als arxius de l’Ajuntament, però el que no 
s’ha aprovat és el compte d’explotació de la concessió, dos elements que són 
diferents, ja que entenc que són dades que reflecteixen realitats diferents, i la 
proba és el que diu el vostre compte d’explotació 2015, pèrdues de 18.655,42 €, i 
les xifres del punt 13. 

 
Vuitè.- En data 6 de juliol remeto tres sol·licituds: 
“Respecte l'aclariment 4  fa referència al punt 14-, que és el "Detall de la 
comptabilització del fons de reposició del període 2007-2015 amb els corresponents 
apunts reflectits en el llibre major , on consti la seva comptabilització.” 
 
“Respecte a l'aclariment 1, respecte el punt 5-, és cert que heu presentat una 
explicació, però el que trobo a faltar és la justificació intrínseca de l'increment 
que quantifiqueu en el 97,91% dels costos de personal, si la dedicació 
només s'incrementa en el 7,97, dades obtingudes del quadre que presenteu.” 
 
“De la imputació de les despeses generals, hi ha un concepte "altres despeses 
d´estructura centralitzada" que del total 63.674,53 € imputeu a Sant Vicenç de 
Montalt 13.250,55 €. 
Necessito saber el criteri d'imputació i l'explicació de les despeses que incorpora el 
concepte.” 
 
Novè.- En data 7 d’agost de 2016 realitzem una reunió per tractar les anteriors 
sol·licituds, hi som presents el Sr. Canas, el Sr. Serraviñals, que representen el 
gestor. 
 
Desè.- En una posterior reunió on es tracten diferents punts pendents, 
anteriorment relacionats, on assisteixen per part de l’empresa SOREA, gestor del 
servei, el Sr Canas, i el Sr. Serraviñals, i aporten documentació explicativa dels 5 
punts del correu de 29 de juny. 
 
Onzè.- En data 17 d’agost de 2016 SOREA, S.A. recepciona la sol·licitud de nova 
documentació referent als exercicis 2014 i 215 de la concessió administrativa 
d’abastament d’aigua en baixa de l’ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. 
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Dotzè.-  En data 2 de setembre de 2016 es aportada pel gestor del servei la 
documentació que es requeria. 
 
Tretzè.- En data 4 de novembre de 2016, es realitza una reunió amb els 
representants de SOREA, en la que els plantejo les diferències en les despeses de 
personal, i les despeses generals, l’incorrecta càlcul del benefici industrial, a més 
d’indicar l’increment dels costos en energia elèctrica, que en un principi haurien 
d’haver –se reduït. 
 
 
Documentació aportada: 
 
 
Personal: 
 
El criteri d’imputació descrit pel gestor en la documentació aportada: 
“El personal descrit amb anterioritat, així com les dedicacions imputables al servei, 
són les que es determinen als estudis de tarifes que, a sol·licitud del concessionari, 
l’ajuntament aprova. 
En general, el personal inicial assignat a una concessió és aquell que el 
concessionari presenta a l’oferta econòmica inicial, d’acord amb el que s’estableixi 
al corresponent plec de condicions, i, amb el pas dels anys es va ajustant  de comú 
acord amb l’ajuntament, en funció de l’evolució del servei i les necessitats que 
aquest presenti. 
En el cas concret de Sant Vicenç de Montalt, en el contracte de renovació de l’any 
1997, el personal assignat a la concessió per al 1r any de la renovació era l’existent 
ja anteriorment a l’últim estudi de tarifes aprovat(estudi de març de 1997) i que es 
corresponia amb el personal existent l’any 1996, que era el següent: (afegeixo la 
del 2001) 
 
 
 

   IMPUTACIÓ    
 IMPUTACI

Ó 

1997     2001    

PERSONAL ADMINISTRATIU     PERSONAL TÈCNIC I ADMINISTRATIU    

SOTSCAP DE SECCIÓ  10%  GERENT DE ZONA  2% 

OFICIAL 2A.  50%  CAP DE DISTRIBUCIÓ  8% 

COBRADOR  15%  SOTS CAP SECCIÓ  10% 

MAGATZEMER  15%  OFICIAL 2a.  50% 

NETEJA  16%  COBRADOR  15% 

      MAGATZEMER  15% 

      NETEJA (CONTARCTE 38,9%)  16% 

   106 %     116% 

PERSONAL TECNIC I OPERARI     PERSONAL OBRER    

TITULAT DE GRAU MITJÀ  10%  MUNTADOR MECÀNIC ‐ ELECTRICISTA  20% 

MUINTADOR MC`NIC‐
ELECTRICISTA  20%  OFICIAL 2A.  100% 

OFICIAL 2A.  100%  OFICIAL 3A.  15% 
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OFICIAL 3A.  15%     ‐ 

   145%     135% 

TOTAL  251%     251%  

 
 
A continuació es realitza una comparativa amb l’exercici 2015 de les imputacions de 
personal: 
 

2005  IMPUTACIÓ 2015  IMPUTACIÓ

PERSONAL TÈCNIC I ADMINISTRATIU     PERSONAL TÈCNIC I ADMINISTRATIU    

GERENT DE ZONA  2%  GERENT DE CONCESSIONS  5% 

CAP DE DISTRIBUCIÓ  8%  RESPONSABLE D'OPERACIONS  7% 

CAP DE CLIENTS  10%  CAP DE DISTRIBUCIÓ  8% 

OFICIAL 2a. ADMINISTRATIVA  50%  CAP D'ADMINISTRACIÓ  4% 

LECTOR COBRADOR  15%  CAP DE CLIENTS  5% 

MAGATZEMER  15%  ADMINISTRATIVA  50% 

NETEJA (CONTARCTE 38,9%)  16%       

   MAGATZEMER  20% 

    116%     99% 

PERSONAL OBRER     PERSONAL OBRER    

CAPATÀS  15%  CAPATÀS  20% 

MUNTADOR MECÀNIC ‐ ELECTRICISTA  20%  MUNTADOR /CAPATÀS  30% 

OFICIAL 2A.  80%  OFICIAL 3A.  90% 

OFICIAL 3A.  40%  OFICIAL 3A.  60% 

   155%     200% 

   271%     299% 

 
 
 

   IMPUTACIÓ 2015  IMPUTACIÓ

2001     PERSONAL TÈCNIC I ADMINISTRATIU    

PERSONAL TÈCNIC I ADMINISTRATIU     GERENT DE CONCESSIONS  5% 

GERENT DE ZONA  2%  RESPONSABLE D'OPERACIONS  7% 

CAP DE DISTRIBUCIÓ  8%  CAP DE DISTRIBUCIÓ  8% 

SOTS CAP SECCIÓ  10%  CAP D'ADMINISTRACIÓ  4% 

OFICIAL 2a.  50%  CAP DE CLIENTS  5% 

COBRADOR  15%  ADMINISTRATIVA  50% 

MAGATZEMER  15%       

NETEJA (CONTARCTE 38,9%)  16%  MAGATZEMER  20% 

   116%     99% 

      PERSONAL OBRER    

PERSONAL OBRER     CAPATÀS  20% 

MUNTADOR MECÀNIC ‐ ELECTRICISTA  20%  MUNTADOR /CAPATÀS  30% 
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OFICIAL 2A.  100%  OFICIAL 3A.  90% 

OFICIAL 3A.  15%  OFICIAL 3A.  60% 

   135%     200% 

   251%     299% 

 
El mateix gestor en la seva documentació aporta el següent quadre: 
 

Estudi de tarifes  Dedicació de personal 

Març de 1997  2,51 

Març de 2003  2,51 

Desembre 2006  2,71 

Març 2009  2,66 

Juliol 2010  2,76 

oct‐11  2,5 

Juny 2013 (*)  2,99 

 
 
 
 
Materials de Conservació i treballs de tercers: 
 

- Catalana Empordanesa de serveis, S.l.  
Concepte: treballs realitzats de reposicions i avaries . Ut segons certificació adjunta 
Import. 2.173,43 € comptabilitzat per import de 1.809,67 € 

- Catalana Empordanesa de serveis, S.l.  
Concepte: treballs realitzats de reposicions i avaries . Ut segons certificació adjunta 
Import. 2.675,4 € comptabilitzat per import de 2.567,96 € 
 

- Subcontractes mant., aporta un llistat comptabilitzat el 30 de desembre, 
sembla que sigui una previsió de despesa diferida, periodificació de despeses 
(¿?). Veure quins són els proveïdors dels serveis específics comptabilitzats. 

 
El gestor del servei públic aporta diversa documentació: 
Contracte de prestació de serveis de neteja de dipòsits d’aigua potable i no potable 
entre SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A. Y 
AQUALOGY MEDIO AMBIENTE, S.A.U., 1 de gener de 2014 
Objecte: “los depósitos concretos cuya limpieza se encarga a AQUALOGY en la 
fecha de entrada en vigor de este Contrato se encuentran en el ámbito de 
Cataluña. Tanto AQUALOGY como SOREA, pactaran anualmente las zonas a tratar. 
 
Inici i duració: Tendrá una duración de 6 meses a partir de la fecha de la firma. 
 
Preu i Forma de pagament: El anexo 2 especifica el precio que SOREA abonara a 
Aqualogy. 
 

 Zona 1 Zona 2 
1 a 75 m3. 540 495 

76 a 150 m3. 686,60 625 
151 a 5 m3. 1.22,44 1.22,44 

51 a 1.000 m3. 1.356,98 1.356,98 
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1.001 a 4.000 m3 1.579,13 1.579,13 
4.001 a 5.000 m3. 1.987,58 1.987,58 
5.001 a 8.000 m3. 2.414,30 2.414,30 
8.001 a 10.000 m3. 3.501,76 3.501,76 

>10.000 m3. 0,36 €/m3 0,36 €/m3. 
 
 

- Addenda al contracte anterior que formalitza la durada fins el 31 de 
desembre de 2014, d’1 de juliol de 2014 

 
- Contracte de subministrament de materials hidràulics i abastament de 

dipòsits logístics de SOREA entre, SOREA . SOCIEDAD REGIONAL DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SAU i LOGISTIUM, Servicios Logísticos, S.A.   

 
- Contracte d’obres entre SOREA SAU i Catalana Empordanesa de Serveis, 

S.L, pel subcontractació de les obres relacionades de la xarxa d’aigua 
potable del Maresme Nord i pels anys 2014 i 2015.  

 
- Contrato de prestación de servicios  entre SOREA, Sociedad Regional de 

Abastecimeinto de Aguas SAU, y AQUA ambiente de servicios Integrales SA. 
Objecte: La prestación de los servicios de instalación y desarrollo de Centros de 
Control y Estaciones Remotas, la tramitación del hospedaje de servidores, el 
suministro de licencias y la redacción de boletines de instalación de 
telecomunicaciones correspondientes a sus distintas Direcciones de Concesiones, 
cuya relación detallada se adjunta al presente contrato como Anexo 1, al objeto de 
mantener en funcionamiento óptimo las instalaciones y restablecer el servicio en 
caso de fallo o avería. 
Sant Vicenç de Montalt/Cost Remotes + Centres de Control Trimestral 246,86 
€/Cost remotes + Centres Control 549,43 €. 
 
Abast dels serveis: 

- Manteniment de u subministrament de llicències 
- Tramitació del Hosting de servidors 
- Redacció de butlletins d’instal·lacions de telecomunicacions  
- Integració de sistemes existents a la plataforma IAS 
- Evolutius i Correctius 

 
Preu dels serveis: 
Facturació: 
S’emetrà factura trimestral per cadascuna de les Gerències de concessions amb 
l’import detallat en la següent taula. 
 
 
 
Tractament: 
 

- Factura 2900199146, LABAQUA,S.A., data 8.01.2014,  import 2.838,6 €, 
l’apunt que demanava 1.839,48 €  

- Factura 2900208450, LABAQUA,S.A., data 26.05.2014,  import 1.639,69 €, 
l’apunt que demanava 1.639,69 €  

- Factura 2900208721, LABAQUA,S.A., data 28.05.2014,  import 1.005,88 €, 
l’apunt que demanava 1.005,88 €  

- Factura 2900210834, LABAQUA,S.A., data 01.07.2014,  import 1.005,88 €, 
l’apunt que demanava 1.005,88 €  
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Despeses de Transport: 
 
En funció del percentatge de dedicació del treballador s’imputa la despesa del cotxe 
que tenen assignat.  
8 vehicles amb dedicacions que van del 4% fins el 90%. 
 
 
 
 
 
 
Despeses Generals: 
 
Synectic, Tecnologias de la Información, SAU Conceptes: Servicios Informaticos 
Infraestructuras, micro informàtica, soporte territorial; Sistemas de información,: 
financieros, logisticos,  recursos humanos,  clientes, aplicacions tècnicas, soporte. 
 
Els costos repercutits són mensualment de 1.106,19 € per serveis informàtics. 
 
 
SYNECTIC:  SERVEIS INFORMÀTICS 

MENSUALMENT   1.106,19 

ANUAL  13.274,28 

CENTRO OPERATIVO CICLO COMERCIAL (COC)  FACTURACIÓ (CLIENTS 3590) 

02.06.14  7.201,59 

02.07.14  7.381,52 

02.07.14  320,23 

02.07.14  392,17 

02.07.14  609,57 

02.10.14  6.785,62 

02.10.14  938,80 

02.11.14  263,27 

02.12.14  6.579,61 

02.12.14  1.218,35 

02.03.15  359,68 

02.03.15  6.138,60 

02.03.15  195,00 

02.03.15  45,00 

02.03.15  30,00 

02.03.15  105,00 

38.564,01 
Aquests últims 6 apunts no corresponen a l’exercici 
2014, pertanyen al 2015. 
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TILIA 

ANUAL  371,31 

4.455,72 

TOTAL SERVEIS SELECC.  56.294,01  85,86%

TOTAL SERVEIS GENERALS DIRECTES  65.563,64 

 
 
 
 
 

2015 

SYNECTIC:  SERVEIS INFORMÀTICS 

MENSUALMENT  7  1.105,49 

A L'OCTUBRE  11 APUNTS   854,44 

ANUAL 7 IMPUTACIONS  17.137,27 

ABONAMENTS 

7 * 1105,49  ‐7.738,43 

9.398,84 
 
 

 
CENTRO OPERATIVO CICLO COMERCIAL (COC) 

FACTURACIÓ (CLIENTS 
 
3590) 

02.06.15  1.373,37 

02.06.15  366,11 

02.06.15  6.831,49 

02.06.15  45,00 

02.08.15  836,88 

02.08.15  272,96 

02.09.15  6.956,51 

02.09.15  60,00 

02.10.15  790,89 

02.12.15  6.467,84 

02.12.15  982,54 

02.12.15  72,00 

02.03.15  6.138,60 

02.01.16  427,93 

31.622,12 

TILIA 

ANUAL  371,31 

4.455,72 

274,85 

4.730,57 
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TOTAL SERVEIS SELECC.  45.751,53 

TOTAL SERVEIS GENERALS DIRECTES  47.267,01 

 

 
Una indemnització per import de 2.705,15 € a favor de la Comunitat de Propietaris 
Montalpark Condomini, 5 al 12, 2º PAGO. Compensada per la cia d’assegurances de 
SOREA(ZURICH) 
 
Centro Operativo Ciclo Comercial, S.A, factura 94351098, data 3.06.2014, per 
import de 7.201,59. Concepte Ciclo de facturación y cobro,  Centro de atención 
Multicanal 
 
Centro Operativo Ciclo Comercial, S.A, factura 94351744, data 25.09.2014, per 
import de 6.785,62. Concepte Ciclo de facturación y cobro,  Centro de atención 
Multicanal 
 
Centro Operativo Ciclo Comercial, S.A, factura 94351712, data 27.11.2014, per 
import de 6.579,61. Concepte Ciclo de facturación y cobro,  Centro de atención 
Multicanal 
 
Centro Operativo Ciclo Comercial, S.A, factura 94354697, data 27.2.2015, per 
import de 6.138,60 Concepte Ciclo de facturación y cobro,  Centro de atención 
Multicanal 
 
Aporta escriptura pública de 12/02/2014, on apareix un canvi de denominació 
jurídica, de AQUALOGY SERVICES COMPANY SAU, abans BITEL TELESERVICIOS, 
S.A. AQUAGEST SERVICES COMPANY, i ara SYNECTIC, TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION, SAU, amb objecte social prestació de servis de consultoria, gestió 
comptable, administració, serveis informàtics i logístics. 
 
Aporta contracte entre SOREA i AQUAGEST SERVICES COMPANY,S.A. d’1 de gener 
de 2011, on es recull que AQUAGEST SERVICES COMPANY, i SOREA son dues 
companyies integrades en el subgrup de societats amb la dominant Agbar, 
Sociedad General de Aguas de Barcelona. 
Serveis: 

1- Serveis de manteniment i desenvolupament d’aplicacions 
2- Serveis d’explotació de sistemes 
3- Serveis de telecomunicacions  
4- Serveis suport usuari 
5- Serveis de correu electrònic 
6- Serveis de gestió propietat intel·lectual de SOREA 
7- “Licenciamiento” d’aplicacions. 

 
 
Preu Annex3: 
 
1,5% dels ingressos d’explotació anuals agregats de SOREA i filials. 
 
 
Modificació de data 1 de gener de 2013, del preu. 
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“Acuerdan substituir el Anexo 3 del Contrato que fue modificado por el anexo 5, de 
fecha 30 de junio de 2011, por uno nuevo y actualizado en el cual se recoge: 

1. Un precio unitario por una serie de servicios que se calcula mediante un 
percentual a aplicar sobre los ingressos de explotación agregados de SOREA 
y sus filiales, según definición recogida em el Contrato. 

2. 2. Una serie de Servicios que tienen un precio propio el cual viene 
deterrminado en la propia Addenda de servicio que los recoge.” 

 
S’introdueix “SERVICIO DE SEGURIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN” 
  
El precio de los servicios indicados en esta Adenda serà de 162.893,25 €  
 
(apareix) ANEXO 7. Precio 
...) el precio serà la cantidad que resulte de aplicar el 1,8 % a los ingressos de 
explotación de la filial en cuestión (?¿) 
 
En cuanto los precios de los servicios detallados en ala Adenda nº23 (SEGURIDAD 
SISTEMAS INFORMACIÓN), LA ADENDA Nº25 (IMPRESIÓN GESTIONADA) LA 
ADENDA Nº27 (SERVICIOS DE APLICACIONES DE NEGOCIO BI DATAMART 
RRHH)LA ADENDA Nº28 (SERVICIOS DE APLICACIONES DE NEGOCIO 
AUTOMATIZACIÓN FUERZA DE VENTAS) Y LAADENDA Nº29 (SOPORTE 
TERRITORIAL DE ACTIVOS Y APLICACIONES INFORMATICOS), ÉSTOS VIENEN 
ESPECIFICADOS EN ALS RESPECTIVAS ADENDAS 23,25,26,27,28 Y 29, que 
sumados al especificado en el párrafo anterior, formaran parte a todos los efectos, 
del precio del contrato. 
A estos efectos, en cada ejercicio, SOREA, dentro del calendario ordinario de 
planificación económica del grupo AGBAR, entregará a AQUALOGY SERVICES un 
presupuesto estimado de los ingresos de explotación anuales totales agregados 
referidos al párrafo anterior. 
 
Adenda nª 29. SERVICIO DE SOPORTE TERRITORIAL DE ACTIVOS Y APLICACIONES 
INFORMÁTICAS, d’1 de gener de 2013. 
Precio. 309.755 € per any. (?¿) 
 
Segundo Introducción de una nueva clàusula de precio en la adenda nª23 Servicio 
de Seguridad sistemes de información 
Quinta. Precio 
 

1-  Gestión del parque informático  
2-  Control presupuestario de activos y servicios TIC 
3-  Administración de servidores locales y directorio corporativo 

..... 
 

7- Soporte de primer nivel de las aplicaciones corporativas y, de una manera 
especial, el sistema de AquaCIS. 

 
El precio de todos los servicios indicados en esta adenda será de 309.755. 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS GESTIÓN INTEGRAL DEL CICLO 
COMERCIAL ENTE SOREA SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS 
S.A. Y AQUALOGY SOLUTIONS S.A. d’1 de juliol de 2012 
  
Serveis  

1- Ciclo de facturación y cobro 
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2- Atención multicanal al cliente  
Finalitza el 30 de juny 2013 
El preu es determinarà en les addendes 
 
Addenda 1 d’1 de juliol de 2012 
Apareixen uns preus unitarios que no es veuen correctament. 
 
ANNEX 2: 
 
1,9126 euros por factura gestionada, cuando la periodicidad de la facturación sea 
trimestral….. 
 
Addenda 2 d’1 de juliol de 2012 
Atenció telefònica i averies  
Preu: Per trucada  
 
DOCUMENTO DE PRORROGA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
GESTIÓN INTEGRAL DEL CICLO COMERCIAL SUSCRITO ENTRE AQUALOGY 
SOLUTIONS S.A. Y SOREA  de 30 de juny de 2013 
Amplien fins 30 de juny de 214 
 
Addenda de 30 de juny de 2014 passa a ser titular CENTRO OPERATIVO CICLO 
COMERCIAL SAU “ 
 
Totes les anteriors referències ho son als contractes aportats pel gestor, que 
evidentment fins  a dia d’avui desconeixia l’Ajuntament i que evidentment no hi ha 
donat el seu vist i plau  
 
ara, i no ho pot fer en el futur, ja que, no és de la seva competència, el que si és de 
la seva competència és aprovar els comptes d’explotació del servei d’abastament 
d’aigua domiciliari del seu municipi. 
 
 
Despeses Financeres: 
 
El tipus trimestral de l’euríbor a 90 dies han estat negatius en els últims dos anys, 
anant del -0,040 el setembre de 2015, al -0,301 del setembre 2016. 
El diferencial que rep el gestor del servei pel finançament realitzat és del 0,5. 
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Carrer Sant Antoni, 13 

08394 Sant Vicenç de Montalt 

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

http://www.svmontalt.cat 
 
 

Quadre comparatiu dels comptes d’explotació 2014 i 2015: 
 

dades 
auditora 

Dades 
conc.  Dades conc. 

EXERCICI 
2013 

var 
2103‐
2014 

var % 
2013‐
2014 

EXERCICI 
2014 

EXERCICI 
2015 

var 2104‐
2015 

var % 2014‐
2015 

VAR 1997‐
2015 

RESUM DE LA TARIFA DE SANT VICENÇ DE MONTALT 

625.087 M3/ 665.346 m3. 

DESPESES D'EXPLOTACIÓ 

PERSONAL  122.800,00 4,92% 6.044,90 128.844,90 124.395,64 ‐3,45% ‐4.449,26 57.637,06 115,83%

ENERGIA ELÈCTRICA  34.700,00 17,12% 5.938,98 40.638,98 48.722,22 19,89% 8.083,24 26.829,18 81,60%

COMPRA D'AIGUA  512.500,00 3,37% 17.252,58 529.752,58 564.298,46 6,52% 34.545,88 72.361,86 679,83%
MATERIALS DE 
CONSERVACIÓ I TREBALSS  40.100,00 70,85% 28.411,15 68.511,15 64.801,77 ‐5,41% ‐3.709,38 18.222,69 255,61%

TRACTAMENT   13.500,00 ‐4,53% ‐611,02 12.888,98 10.133,80 ‐21,38% ‐2.755,18 6.629,16 52,87%

TRANSPORTS  9.700,00 23,24% 2.254,34 11.954,34 11.803,82 ‐1,26% ‐150,52 7.416,49 59,16%

 IMPOSTOS I TAXES   25.800,00
‐

31,57% ‐8.145,43 17.654,57 19.123,46 8,32% 1.468,89 534,90 3475,14%

DESPESES GENERALS   56.600,00 59,97% 33.944,37 90.544,37 72.436,31 ‐20,00% ‐18.108,06 14.508,43 399,27%

SUBTOTAL  815.700,00 10,43% 85.089,87 900.789,87 915.715,48 1,66% 14.925,61 204.139,77 348,57%

RETRIBUCIÓ (16%) desp. 
Explot. ‐ compra aigua i 
canon  366.299,69/345.489,5 48.512,00 20,81% 10.095,95 58.607,95 55.278,32 ‐5,68% ‐3.329,63 32.662,36 69,24%
RETRIBUCIÓ (6%) compra 
aigua  30.750,00 3,37% 1.035,15 31.785,15 33.857,91 6,52% 2.072,76

SUBTOTAL  79.262,00 14,04% 11.131,11 90.393,11 89.136,23 ‐1,39% ‐1.256,88 32.662,36 172,90%
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TOTAL DESPESES 
EXPLOTACIÓ  894.962,00 10,75% 96.220,98 991.182,98 1.004.851,71 1,38% 13.668,73 236.802,13 324,34%

 
 
 
 
COMPTE D'EXPLOTACIÓ 

INFLACIÓ 1997‐2015 ESPANYA 49,9% 

625.087 M3/ 665.346 m3. 
EXERCICI 
1997 

EXERCICI 
2015 

VAR. 1997‐
2015 

RESUM DE LA TARIFA DE SANT VICENÇ 
DE MONTALT 

625.087 M3/ 665.346 m3. 

DESPESES D'EXPLOTACIÓ 

PERSONAL  57.637,06 124.395,64 115,83%

ENERGIA ELÈCTRICA  26.829,18 48.722,22 81,60%

COMPRA D'AIGUA  72.361,86 564.298,46 679,83%
MATERIALS DE CONSERVACIÓ I 
TREBALSS  18.222,69 64.801,77 255,61%

TRACTAMENT   6.629,16 10.133,80 52,87%

TRANSPORTS  7.416,49 11.803,82 59,16%

 IMPOSTOS I TAXES   534,90 19.123,46 3475,14%

DESPESES GENERALS   14.508,43 72.436,31 399,27%

SUBTOTAL  204.139,77 915.715,48 348,57%

 
De les dades anteriors s’observa clarament que han existit us increments de costos molt superiors a l’evolució de l’índex de preus,  
50% versus 348,57%, un factor important és l’increment de la despesa en la compra d’aigua, i també hi destaquen els increments 
dels costos de personal, 115% i despeses generals, el 399,27%    
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Carrer Sant Antoni, 13 

08394 Sant Vicenç de  Montalt 

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

http://www.svmontalt.cat 

 
 
 
Dades obtingudes del contracte de data 19 de juny de 1997. 
 
 
Contracte de data 19 de juny de 1997 entre l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 
i SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A. on es recull 
que el dèficit acumulat dels servei és de 38.315.972 ptes. i s’havia acordat el 
“Projecte d’execució de els obres de desdoblament de la tuberia de Can Boada” 
amb un pressupost de 22.823.003 ptes. 
 
En el punt VI es recull el següent: 
“l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt mogut per la conveniència manifesta de 
millorar el Servei municipal d’abastament d’aigua Potable , ha acceptat de SOREA, 
en la seva condició de gestor del servei, l’execució a fons perdut de les obres, 
recollides al Projecte referit a l’antecedent anterior. Igualment s’ha convingut 
l’assumeix dels dèficits del servei per la empresa SOREA” 

(El punt V és el que recull el projecte d’obres de desdoblament de la tuberia de Can 
Boada per import de 22.823.003 , (133.923,55€). 

Inicialment el contracte era de 10 anys prorrogable per 10 anys més, en data 3 de 
desembre die 1987 es va convenir l’execució i finançament de els aportacions 
municipals al “Projecte de Condicionament de les instal·lacions del Ter per permetre 
el reforçament dels cabals de Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt i 
caldes d’Estrac, la qual cosa va fomentar una noca prorroga del contracte de gestió 
ans referit per un nou període coincident amb el termini d’amortització d’aquesta 
aportació , és a dir fins el 31 de juliol de 1997. 

En data 16 de setembre de 1980, d’acord amb al previsió de l’article 25 del Plec de 
condicions en relació a la durada del Contracte, l’Ajuntament va acordar la prorroga 
d’un nou període de deu anys , fins el 16 des setembre de 1991.  

Durada del contracte  

“Aquest contracte s’establirà a partir del 31 de juliol de 1997, amb una durada de 
vint anys prorrogables tàcitament, si cap de les parts no ho denuncia amb un any 
d’antelació, per altres períodes de deu anys i fins el màxim legalment establert en 
al legislació vigent en el moment del venciment de la darrera pròrroga. 

A l’expiració del contracte, les instal·lacions seran retornades al municipi en 
perfecte estat de funcionament; a aquests efectes i amb un any d’antelació al 
venciment del contracte, l’ajuntament designarà un interventor tècnic, que vigilarà 
la conservació de les obres i el material i informarà a la Corporació sobre les 
reparacions i reposicions necessàries per a mantenir-les en les condicions prevists.” 

Amb el conveni de 24 d’octubre de 2000 SOREA assumeix la inversió del projecte 
de millora de la xarxa regional de distribució d’aigua a la comarca del Maresme. 
Sant Vicenç de Montalt assumeix un 4,77% dels 725.522,43 €, finançat de SOREA,  
a l´EURIBOR a 90 dies incrementat en el 0,50 punts percentuals. 
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Es modifica l’article 28 durada del contracte essent fins el 31 de juliol de 2021, 
prorrogable tàcitament si cap de les parts ho denuncia amb un any d’antelació, per 
altres períodes de deu anys i fins el màxim legalment establert en al legislació 
vigent en el moment del venciment de la darrera pròrroga. 

 
 
OBSERVACIONS i RESULTATS DE LA FISCALITZACIÓ: 
 

Com explica el gestor entre la  documentació aportada, per a justificar les diferents 
imputacions de costos, “En general, el personal inicial assignat a una concessió és 
aquell que el concessionari presenta a l’oferta econòmica inicial, d’acord amb el que 
estableixi al corresponent plec de condicions, i, amb el pas dels anys es va ajustant 
de comú acord amb l’ajuntament , en funció de l’evolució del servei i les necessitats 
que es presenti.” 
Aquest “ajust” s’ha realitzat unilateralment per part del gestor del servei 
d’abastament d’aigua del municipi de Sant Vicenç de Montalt, ha passat 
d’imputacions en unitats, de 2,51 persones dels exercicis 1997, i 2001, a 2,56 del 
2005 i a 2,99 persones en l’exercici 2015. 
En l’exercici 1997, ja es va determinar un increment del capítol de personal, molt 
gran, a l’entorn del 100%, l’explicació donada pel gestor és que el cost del personal 
de l’exercici 2006, té com  a referència l’estudi de tarifes de l’any 2001, i que 
existeix un increment de la dedicació del personal i reestructuració del personal, 
conjuntament amb rotació del personal. 
Evidentment no es objectiu d’aquesta fiscalització valorar si es correcta l’estructura 
de personal o les dedicacions del mateix a la gestió del servei, és  a dir, 
l’administració pública no pot entrar en l’organització del gestor, el que ha de 
vetllar és pel manteniment de les condicions que varen permetre accedir a 
l’adjudicatari a gestionar el servei públic, els costos que va ofertar, nivell de 
qualitat etc.. per tant, en aquesta fiscalització el que pretén és mantenir els inputs 
oferts, els seus costos, que el  gestor es va comprometre, o dit d’altre manera que 
va determinar necessaris per  a  donar el servei amb qualitat i  els costos acordats 
contractualment. 
Per tant, no es poden imputar més unitats que les establertes com a suficients pel 
mateix gestor, 2,51 unitats      
Aquesta imputació de personal a la gestió del servei té conseqüències sobre el 
capítol de transport, s’ha d’ajustar amb el percentatges correctes que cada persona 
de SOREA es dedica al servei d’abastament d’aigua de Sant Vicenç de Montalt, i fa 
servir el mitjà de transport dedicat a aquest servei. 
 

Respecte l’energia elèctrica existeix un increment de costos destacable entre els 
exercicis analitzats i el 2013, de més del 17% de l’exercici 2013 al 2014, i de prop 
del 20% del 2014 al 2015, la documentació aportada pel gestor explica que ha 
hagut una despesa en energia, KW, que ha crescut sobretot pel bombejament 
d’aigua als dipòsits de Supermaresme 1, 2 i 3 i al dipòsit 5. El consum del municipi 
no ha mostrat els increments de 2 dígits que presenten els costos d’energia 
elèctrica, entenc que es necessita un anàlisi tècnic que avaluí entre altres la 
necessitat de bombejar al dipòsit 5 tanta aigua que faci quasi multiplicar per 5 el 
consum de KW, i faci un seguiment dels increments de Supermaresme, i si fos 
necessari i es cregués oportú repercutir de forma diferent als usuaris aquests 
costos diferencials.  En síntesis el consum d’energia elèctrica ha crescut en els últim 
exercicis, per sobre de l’evolució del consum d’aigua. 
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Informat pel gestor del servei, l’evolució per dipòsits  ha estat: 

 

    2013  Var%  2014  Var%  2015 

dipòsit 3  35.616  ‐20,99%  29.436  ‐73,07%  17.008 

dipòsit 5  5.758  19,57%  7.159  79,54%  34.998 

dipòsit el roca  22.371  ‐9,36%  20.456  6,38%  21.851 

dipòsit la pedrera  0  0,00%  0  100,00%  27 

E.E. Supermaresme 1  52.378  4,20%  54.672  18,67%  67.226 

E.E. Supermaresme 2  53.316  20,40%  66.976  14,08%  77.950 

E.E. Supermaresme 3  31.190  7,54%  33.735  15,97%  40.147 

EB Can Boada  763  ‐158,64%  295  3,91%  307 

EB Manent  2.075  ‐5,28%  1.971  ‐5,74%  1.864 

EE Plana de l'Andreu  2.105  75,33%  8.533  ‐179,77%  3.050 

   205.572  7,91%  223.233  15,58%  264.428 

 

El dipòsit 5 és un bombament de reforç per poder donar resposta en moments 
d’alta demanda. Tècnicament s’ha de justificar aquest cost suplementari que han 
suportat tots els usuaris de Sant Vicenç de Montalt, i valorar si és necessari, i si cal 
repercutir a les tarifes les diferencies de costos observades. 

El 2008, el consum de KW estava a  l’entorn dels 58.075, per tant, s’ha més que 
quadruplicat. 

 
Respecte a les despeses generals existeix una incompatibilitat entre les despeses 
generals directes, serveis informàtics i serveis de facturació, i les imputacions 
parcials de serveis generals, a més de les imputacions parcials per indirectes de 
gerent de concessions, responsable d’operacions, cap de distribució, cap 
d’administració, cap de clients, etc... 
Unes despeses generals “directes” que superin el 2% dels ingressos totals, 
s’entenen com  no acceptables.  
 
A partir d’uns contractes entre el gestor del servei  i empreses associades o de 
grup, es volen justificar uns increments de costos que no corresponen a les 
condicions establertes entre gestor i Ajuntament, per tant, els increment de costos 
d’aquests últims exercicis en el concepte de despeses generals no poden ser 
assumits pel compte d’explotació, evidentment com anteriorment he explicat, en 
cap cas es posa en qüestió l’organització, distribució i oferta dels servei generals, ni 
els costos oferts per les societats associades o del grup, i menys els contractes 
formalitzats entre elles, el que es posa em qüestió són els costos imputats  pel 
gestor del servei a Sant Vicenç de Montalt, al compte d’explotació del servei 
d’abastament aigua domiciliari del municipi. 
Entre les despeses generals “directes” està la despesa de la facturació als 
consumidors del municipi, essent uns costos molt superiors als establerts en el 
mercat, i també superiors al que qualsevol observador esperaria. El cost de SOREA 
imputat és de 1,9126 € per factura, quan actualment a la comarca es cobra 0,285 € 
per factura, és aquest sobrecost que s’elimina del compte d’explotació. 
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El càlcul de la retribució del gestor del servei està calculada incorrectament, ja que, 
s’estableix contractualment que el percentatge de benefici industrial s’obté de dos 
sumands, un que resulta d’aplicar el  16% sobre els costos d’explotació, i l’altre del 
5% sobre el cost de l’aigua, essent que el gestor ha aplicat el 6% sobre la despesa 
en la compra d’aigua i correctament el 16% sobre la resta. 
 
 

Com a resultat de la fiscalització s’obté la següent imputació de personal: 

 

FISCALITZADA 
 

2014 i 2015    

PERSONAL TÈCNIC I ADMINISTRATIU    

GERENT DE CONCESSIONS  2% 

RESPONSABLE D'OPERACIONS  7% 

CAP DE DISTRIBUCIÓ  8% 

CAP D'ADMINISTRACIÓ  4% 

CAP DE CLIENTS  5% 

ADMINISTRATIVA  50% 

MAGATZEMER  15% 

   91% 

PERSONAL OBRER    

CAPATÀS  15% 

MUNTADOR /CAPATÀS  20% 

OFICIAL 3A.  80% 

OFICIAL 3A.  45% 

   160% 

   251% 

 

 

A partir de les imputacions del personal es calculen les corresponents als costos de 
transport.    

 

FISCALITZADA  2014 i 2015  TRANSPORTS  TRANSPORTS 

2014 i 2015     2014  2015 

PERSONAL TÈCNIC I ADMINISTRATIU  % IMPUTACIO       

GERENT DE CONCESSIONS  2%  297,36  317,1 

RESPONSABLE D'OPERACIONS  7%  459,3  507,91 

CAP DE DISTRIBUCIÓ  8%  525,86  591,52 

CAP D'ADMINISTRACIÓ  4%  531,17  311,22 
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CAP DE CLIENTS  5%  781,13  0,00 

ADMINISTRATIVA  50%  0,00  0,00 

MAGATZEMER  15%  0,00  0,00 

   91%  2.594,82  1.727,75 

PERSONAL OBRER          

CAPATÀS  15%  781,13  668,51 

MUNTADOR /CAPATÀS  20%  961,13  1.165,82 

OFICIAL 3A.  80%  3.959,45  3.760,11 

OFICIAL 3A.  45%  2.135,80  2.137,31 

   160%  7.837,51  7.731,75 

   251%  10.432,33  9.459,50 

 

 

CONCLUSIÓ 

 

Existeixen imputacions en el compte d’explotació del servei municipal d’abastament 
domiciliari d’aigua potable de Sant Vicenç de Montalt en concepte de despeses de 
personal, de despeses de transport i de despeses generals que no corresponen en 
compliment de la relació contractual iniciada a l’any 1971, i que anteriorment han 
estat relacionades i quantificades. El benefici industrial que li correspon al gestor 
del servei  ha estat calculat de forma errònia, incomplint les estipulacions  
contractuals. 

 

Com a resultat final, el compte d’explotació dels exercicis 2014 i 2015 que es 
proposa aprovar  és el que a continuació es detalla, i on es quantifiquen les 
diferències observades.  

 

COMPTE D'EXPLOTACIÓ 625.087 m3.  FISCALITZADA  665.346 m3.  FISCALITZADA

  
EXERCICI 
2014  2014  EXERCICI 2015  2015 

SANT VICENÇ DE MONTALT            

625.087 M3/ 665.346 m3.            

DESPESES D'EXPLOTACIÓ            

PERSONAL 128.844,90 107.659,99 124.395,64  103.973,74

ENERGIA ELÈCTRICA 40.638,98 40.638,98 48.722,22  48.722,22

COMPRA D'AIGUA 529.752,58 529.752,58 564.298,46  564.298,46

MATERIALS DE 
CONSERVACIÓ I TREBALSS 68.511,15 68.511,15 64.801,77  64.801,77

TRACTAMENT  12.888,98 12.888,98 10.133,80  10.133,80

TRANSPORTS 11.954,34 10.432,33 11.803,82  9.459,50

 IMPOSTOS I TAXES  17.654,57 17.654,57 19.123,46  19.123,46
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DESPESES GENERALS  90.544,37 57.096,11 72.436,31  45.930,31

SUBTOTAL 900.789,87 844.634,69 915.715,48  866.443,26

             

RETRIBUCIÓ (16%) desp. 
Explot.  58.607,95 50.381,14 55.278,32  48.343,17

RETRIBUCIÓ (5%) compra 
aigua 31.785,15 26.487,63 33.857,91  28.214,92

SUBTOTAL 90.393,11 76.868,77 89.136,23  76.558,09

             

TOTAL DESPESES 
EXPLOTACIÓ 991.182,98 921.503,46 1.004.851,71  943.001,35

 

Ingrés Ajuntament  2014  2015  TOTAL 

Diferència en el compte d'explotació  69.679,52  61.850,36  131.529,88 

 

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 12 de gener de 2017, 
acorda, per unanimitat aprovar els acords detallats. 
 
La Comissió Informativa de Ple, celebrada en data 19 de gener de 2017, 
dictamina favorablement proposar al Ple l’adopció dels acords detallats. 
 
Es PROPOSA AL PLE l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el compte d’explotació del servei municipal d’abastament 
domiciliaria d’aigua potable dels anys 2014 i 2015, d’acord amb els antecedents 
exposats. 
 
Segon.- Traslladar el present acord a SOREA, Sociedad Regional de 
abastecimiento de aguas. 
 
 
B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Real Decret 2568/1986, de 
28 novembre, pel qual s’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 
 
En primer lloc, pren la paraula el senyor Jaume Arcos Vinyals, portaveu de 
9SV, per agrair l’explicació del tècnic redactor de l’informe. No obstant, se li 
generen dubtes: si aquesta desviació l’han pagada de més tots els 
santvicentins. Estan d’acord que caldria que revertís en tots els abonats. 
Segurament si l’estudi anés més enrere, també hi hauria més imputació de 
costos. Si s’arriba fins al final, cal anar a per totes.  
 
El senyor Enric Pardo Matas, portaveu d’Esquerra, en la línia de la seva 
intervenció a la Comissió Informativa, està d’acord en fiscalitzar però ja que les 
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famílies han pagat més, que es reverteixi l’ingrés que s’aconseguirà en la taxa 
de clavegueram, per exemple, o altres taxes. 
 
El senyor Benito Pérez González, regidor de C’s, està d’acord en aprovar el 
compte d’explotació, però no vincular-ho tot a les famílies desfavorides, que ja 
tenen la seva partida pressupostària per a ser ateses, no creu que s’hagi de 
vincular obligatòriament. 
 
Tot seguit, pren la paraula el regidor del PSC, senyor Javier Sandoval Carrillo, 
qui felicita per la bona feina per fer la gestió de fiscalitzar Sorea. Creu que s’ha 
de revertir l’ingrés en tots els ciutadans. Es podria però estudiar un tram 
especial per a famílies amb moltes dificultats, és important el tema social. 
 
Finalment, el regidor del PP, senyor Jacobo García-Nieto Videgáin, manifesta 
estar totalment d’acord en aprovar el compte d’explotació. Cal treballar en 
pensar en la nova licitació de cara el 2021. Els temes com les tarifes de llum i 
aigua són molt important per les famílies, s’ha de mirar com fer que es pagui 
menys. 
 
El senyor alcalde pren la paraula per exposar que de les empreses 
subministradores de serveis com aigua, llum i gas, només es pot fiscalitzar 
Sorea, perquè és la concessionària d’un servei municipal. Afegeix que l’auditor 
va explciar que els anys anteriors al 2014 no es podien fiscalitzar, perquè els 
preus havien estat aprovats per la Junta de Preus de Catalunya l’any 2013. 
Recorda que encara no tenim els diners, la companyia recorrerà la decisió. Un 
cop es disposi de la quantitat, es presentarà al Ple el ventall de possibilitats per 
decidir entre tots. Apunta quatre possibilitats: xarxa d’hidrants molt necessaris, 
arranjar infraestructures de canalització, baixar tarifes a famílies amb necessitat 
i repercutir-ho al servei de clavegueram. Li agradaria que fos una decisió 
col·lectiva. La idea que es té és no concessionar perquè l’Ajuntament ja ha 
amortitzat les inversions i no vol tenir les mans lligades. Ara les modalitats que 
es porten són la municipalització de l’aigua, que a Arenys de Munt no ha 
funcionat massa bé, la concessió com fins ara o bé la concessió mixta, amb 
capital públic i privat. Amb aquesta tercera opció es té un control més estricte 
de la concessió, ja que l’Ajuntament formaria part del consell d’administració.  
 
 
C.ACORDS 
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

CIU 6 SÍ 
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9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 

PSC 1 SÍ 

C’s 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

 

En conseqüència, s’acorda per unanimitat, aprovar els acords transcrits 
anteriorment. 

 

 
 
Quart.- PRP2017/28 APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PLA MUNICIPAL DE 
PREVENCIO DE DROGODEPENDENCIES (2015-2019) 

 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Amadeu Clofent 
Rosique,  portaveu del grup Municipal  de CiU, exposa l’assumpte. Manifesta 
que el tràfic i consum de drogues és una problemàtica. Aquest pla pretén veure 
fins a quin punt afecta la nostra societat la drogodependència i posar mesures 
per a posar-hi remei. Reconeix que es van trobar amb dificultats per a 
aconseguir dades. La mostra conté 103 enquestes, no és massa representatiu, 
ja que més o menys és un 40% de representació de la població jove entre 14 i 
18 anys. No obstant, ja aboca prou dades per poder saber que a Sant Vicenç hi 
ha un problema de drogues. La nostra societat accepta el consum de drogues 
no dures i això també és un problema. El Pla s’ha elaborat amb el suport de la 
Diputació de Barcelona. Ara se sap en quin estadi es troba Sant Vicenç de 
Montalt i cal començar a desenvolupar un pla de prevenció, qui hi ha 
d’intervenir i amb quins mitjans es pot comptar. 
 
Es transcriu la proposta: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL 
Expedient:  2017/41 52 SERVEISS  
Contingut: APROVACIÓ PLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ DE 
DROGODEPENDÈNCIES (2015-2019) 
 
Un PLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES és un 
conjunt coordinat i planificat de programes, projectes i actuacions en matèria de 
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drogodependències en què es manifesta la voluntat de l’administració local de 
materialitzar les competències que li atribueixen les lleis.  
 
El PLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES vol 
respondre a la necessitat del municipi de reduir els problemes relacionats amb 
les drogues des d’un abordatge preventiu i fent referència a la coresponsabilitat 
dels diferents actors socials, organitzacions i institucions en la resposta als 
problemes relacionats amb el consum de drogues. L’àmbit local és un escenari 
preferent de respostes innovadores que permetin impulsar dinàmiques 
preventives d’inspiració comunitària adequades a la situació actual i local dels 
consums de drogues. 
 
El PLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES ha d’estar 
impulsat per la voluntat política del consistori i els equips tècnics de prevenció 
de les drogodependències, conjuntament amb els professionals de totes les 
àrees implicades.  
 
En aquest sentit, el Ple Municipal, en sessió celebrada en data 28 de gener de 
2016 va aprovar l’elaboració del PLA LOCAL DE PREVENCIÓ EN L’ÀMBIT DE 
LES DROGODEPENDÈNCIES, així com donar suport tècnic i econòmic al Pla 
per un període de 4 anys (2016-2019). El contingut d’aquest pla, quedarà palès 
en un document escrit que els òrgans de govern local, subscriuran com a reflex 
de la seva voluntat política. 
 
Per tot això, es proposa, al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
acords. 
 
 
Primer. Aprovar el PLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ DE 
DROGODEPENDÈNCIES de Sant Vicenç de Montalt 2015-2019. 
 
Segon. Donar publicitat d’aquest, a través dels mitjans de difusió municipal 
habituals. 
 
Tercer. Donar trasllat d’aquests acords als equips tècnics de prevenció de les  
drogodependències i als professionals de totes les àrees implicades. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 19 de gener de 2017, 
acorda per unanimitat, aprovar els acords anteriorment detallats. 
 
La Comissió Informativa de Ple, en sessió celebrada en data 19 de gener de 
2017, dictamina favorablement proposar al ple, aprovar els acords transcrits 
anteriorment. 
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B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, 
de 28 novembre, pel qual s’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: 
 
 
Pren la paraula el senyor Jaume Gumà Noel, regidor de 9SV, per fer diferents 
consideracions. En primer lloc, destaca que ha calgut un any per fer un pla. De 
la població de 31 a 50 anys, que representa un 33% de la població de Sant 
Vicenç, només han participat 15, un grup d’escollits. De la població entre 13 i 
30 anys, ha participat un 18%. Opina que és una franja massa àmplia, perquè 
no tenen res a veure una persona de 13 anys amb una de 30, la diferència és 
massa gran. Potser caldria una segmentació més acurada. Qui més ha 
participat ha estat el jovent, per tant, es té més o menys informació. Quant al 
grup motor, format per 22 persones, reitera la queixa que no hi havia joves. 
Tenim tendència a pensar que podem decidir què vol la joventut i com fer-ho i 
ens equivoquem. Els agradaria que a la feina de continuació es pogués 
incorporar l’opinió del jovent, s’ha d’escoltar la veu del jovent. No ha sabut 
veure quan es farà la difusió del Pla, sí quan s’ha d’implantar, del 2017 al 2020. 
Li preocupa la piràmide d’edats de Sant Vicenç, creu que quatre anys és massa 
temps per un pla com aquest. El jovent a l’institut d’aquí pocs anys anirà 
minvant, cal ser ràpid a l’hora d’actuar.  
El diagnòstic està esviaixat perquè la participació és poca. No és gaire 
fideligna, tot i que hi ha dades d’altres fonts que es deuen haver trobat. Aquest 
exviaixament de la diagnosi seria més preocupant si s’hagués preguntat a 103 
adults i 15 joves, perquè els qui importen en aquest cas són els joves.  
Opina que hi ha accions sobre les quals l’Ajuntament podria incidir, com en la 
dada del percentatge del consum de cannabis, li sobten el % baix d’atencions a 
Mataró, no denúncies durant el 2016 per alcoholèmia ni accidents per consum 
de substàncies. Però sí que es pot buscar solucions a d’altres dades com que 
els joves manifesten no tenir prou informació, manifesten que hi ha mini supers 
on se’ls subministra alcohol i l’Ajuntament pot actuar, diuen que no tenen 
alternatives d’oci els caps de setmana, tenen raó. Durant el 2016 les 
incautacions de substàncies han estat importants, existeixen conductes de risc 
sexual, hi ha conductes temeràries en moto, etc, també es plasma a l’informe 
que les begudes energètiques són perjudicials abans de 12 anys i és una dada 
que segurament molta gent desconeix. Les dades sobre el cultiu i distribució a 
Sant Vicenç de cannabis també és significativa, caldria actuar, així com que 
l’alcohol, les begudes energètiques i el cannabis el facilita la pròpia família, és 
sorprenent. Al document també es reflecteixen opinions dels joves sobre els 
pares, que no parlen de drogues i només donen consells, opinions sobre el Cau 
jove, que no veuen com un espai de referència, els joves no s’impliquen en la 
seva organització.  
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No hi ha teixit associatiu juvenil al municipi, potser caldria posar-hi remei. Seria 
més fàcil arribar al jovent si estigués associat. Cal intentar d’alguna manera que 
es pogués canalitzar la comunicació a través d’una associació.   
Sí que és cert que la gent no participa, però cal fer autocrítica. Poser no 
s’explica prou bé o el que es proposa no és prou interessant. Es diu que hi ha 
manca de recursos econòmics en la tasca de prevenció de drogues, no veu 
que hi hagi partida específica al pressupost de 2017.  
S’informa que hi ha queixes veïnals per jovent a la via pública, l’Ajuntament 
podria participar d’alguna manera. 
Finalment, quant a les propostes, li agradaria saber qui les ha fetes, si l’equip 
motor o el redactor. Es podria fer una comissió per fer propostes. N’hi ha que 
no són competència de l’Ajuntament. Quant als eixos a treballar, tampoc es pot 
fer res especial. Els objectius, malauradament li semblen desitjos d’any nou. No 
vol ser crític, però caldrà redactar un altre pla per determinar com aconseguir 
els objectius. Mostra als assistents una proposta de l’Ajuntament de Premià de 
Dalt per implantar un servei de bus nocturn. 
 
El senyor Alcalde manifesta que l’Equip de Govern té aquest servei lligat. 
 
El senyor Gumà manifesta que l’ha ensenyat amb bona voluntat, sense intenció 
de penjar-se cap medalla. Creu que cal córrer molt i que es va tard. Vo saber 
quan es presentarà el pla de com es portarà a terme, qui decidirà. Creu que 
caldria fer un seguiment del pla, potser trimestral. 
 
Tot seguit, pren la paraula el senyor Enric Pardo Matas, portaveu d’ERC. 
Manifesta que un pla que va començar fa un any ha estat lent. Hi va haver  
mancances en la diagnosi, la pròpia avaluació de les necessitats, que ja va 
tenir problemes a l’inici, que després es va millorar una mica, demanant el 
consentiment dels pares, però el problema és si el consentiment era previ o a 
posteriori. Això va ser un condicionant per als joves, hagués calgut un 
consentiment previ genèric. La participació ha resultat poca, només els més 
agosarats o els més sans, no el gran gruix. Ell defensa el model de prevenció, 
intervenció i tractament. Creu que manca acció preventiva, perquè no veu 
accions en aquest sentit al PAM. 
No li agradaria a ERC que es guardés en un calaix i voldria que es posés en 
marxa ja. Li preocupa el consum de drogues a llocs públics. Les accions que es 
proposen s’han de tirar endavant i no ho veu al PAM. A l’Institut hi ha molt de 
jovent, cosa que fa susceptible l’aparició de problemes. Detecta manca 
d’espais. Creu que cal engrescar-los per motivar-los. Hem d’aprofitar l’ús de les 
pantalles. Creu que el model plantejat és vàlid, però cal treballar-lo, se li ha de 
donar impuls. No veu recursos al pressupost ni tampoc al PAM. 
 
El regidor de Ciutadans, senyor Benito Pérez González, votarà a favor de 
l’aprovació del Pla, perquè creu que és útil i necessari, s’havia de fer. És un 
tema amb el que no s’ha de perdre el món de vista. Certament l’estudi s’ha fet 
amb un model habitual basat en enquestes, les conclusions poden ser poc 
fiables. S’ha entès com a droga el cafè i el vi, està d’acord amb el Pla, però no 
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s’ha de criminalitzar el consum de determinades substàncies com les citades. 
No vol minusvalitzar, però no criminalitzar, ell defensa el consum responsable. 
Defensa que són les famílies les responsables dels joves. L’administració pot 
assessorar, vigilar, informar, però no en té la culpa. Falten activitats i espais per 
als joves, sí, però no vol dir que això comporti que els joves es droguin. Cal 
imposar el seny i no corrents de pensament puritanistes importades dels EUA.  
En general, està a favor del Pla. 
 
El senyor Javier Sandoval Carrillo, regidor del PSC, pren la paraula tot seguit. 
No sap si ha de ser crític o autocrític, no sap com enfocar-ho. Ha treballat molt 
com a regidor de Benestar Social i s’assabenta ara per un document que hi 
havia tots aquests casos que ell desconeixia. Li sorpren molt i té molts dubtes 
de com es porten les coses. Es pregunta si fins ara s’ha fet alguna cosa. Ell ha 
sigut responsable i rigorós i està decepcionat perquè no va poder tractar 
aquests temes, perquè no els sabia. Detecta que a les dades del 2016 es dobla 
en gairebé tot, i es pregunta si s’ha fet alguna cosa des de 2013-14, qui és el 
responsable dels casos, quins procediments s’han fet, no es poden obviar 
casos, encara que siguin pocs. Ell no estava informat i manifesta el seu disgust. 
Aquesta DAFO s’ha portat de manera insuficient, a la fàcil. S’ha de mirar 
d’arribar al 100%. Primer es va fer una enquesta que es va tirar enrere, ell va 
parlar amb la Diputació. La Diputació t’ajuda, l’ajuntament li ha de dir què es vol 
fer. No s’ha tractat el tema com es mereix, hi ha moltes llacunes. Pregunta 
quins protocols i procediments es segueixen a Sant Vicenç. No obstant, felicita 
les tècniques municipals i la Diputació, tot i que troba que el Pla és fluix. No sap 
si els resultats obtinguts porten enlloc. El problma s’ha de tractar. Pel que fa als 
objectius, es pregunta quants han sortit de l’equip de Serveis Socials o si són 
de la Diputació. El Partit Socialista s’abstindrà en aquest punt, no perquè no 
vulgui que s’aprovi i demana que el govern sigui transparent i informi. 
 
El senyor Jacobo García-Nieto Videgáin, regidor del PP, està d’acord amb el 
Pla per convicció i per temes personals. Sempre ha defensat que s’ha de 
fomentar l’esport i la formació. Sempre que pot també demana increment de les 
subvencions a les entitats esportives. 
 
El senyor Amadeu Clofent, portaveu de CiU, manifesta que tots estan d’acord 
en general. Reconeix la dificultat en la recollida de dades i sap que no aporten 
tot el que es podia aportar. Prefereix quedar-se amb que s’ha posat sobre la 
taula l’existència d’un problema. El fet de tenir institut és el que comporta. 
Arribar als joves és complicat, tot i que s’han fet els màxims esforços. Si la 
participació no arriba és perquè alguna cosa es fa malament, no se’ls ha sabut 
engrescar. Que el Pla digui que és a quatre anys, no vol dir que no es comenci 
a aplicar ja. No es va pressupostar res al 2017 perquè encara no hi havia 
projecte, quan n’hi hagi, es modifica el pressupost per encabir-hi les actuacions 
que convingui. És un problema que no es pot deixar passar. El senyor Benito 
Pérez té raó, no en té la culpa l’ajuntament. La societat ha banalitzat el consum 
de moltes drogues, la societat ho permet. Fa falta informació i formació, s’ha de 
destinar esforços, s’ha d’estar al costat dels mestres, les famílies, dels qui 
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estan al costat dels joves. Creu que això és una diagnosi. Es dirigeix al senyor 
Sandoval per dir-li que no té cap culpa de no saber el detall dels casos que 
desconeixia.  
 
El senyor Sandoval respon que creu que va més enllà. 
 
El senyor alcalde explica on està l’origen, i és quan s’aprova el catàleg de 
serveis, l’Ajuntament demana la col·laboració de la Diputació. Primer hi ha la 
voluntat política. Després, pel que fa a l’elaboració tècnica, es fa conjuntament, 
entre els Serveis Socials, la Diputació i els agents implicats. Les dades es 
recullen per intervencions també de la Policia, l’Àrea Bàsica de Salut i els 
Mossos d’Esquadra. Sant Vicenç té un índex baix de presones amb problemes 
de drogues, això no vol dir que no s’hagi d’estar alerta. El Govern el que fa és 
potenciar l’esport i la formació, tal i com diu el senyor García-Nieto. No cal que 
estigui recollit al PAM, al seu programa electoral hi havia 156 accions i el PAM 
només en recull 74, no cal que hi sigui tot, tampoc que hi hagi partida 
pressupostària. Primer s’ha hagut d’elaborar, s’ha fet molta feina, moltes 
reunions. És molt difícil coordinar tots els agents implicats. Després s’ha de 
temporalitzar. S’ha fet una diagnosi, el model és bo, molt bo. Els objectius no 
s’han definit unilateralment, ni Diputació ni Serveis Socials, sinó una Comissió 
que ha formulat 40 objectius, i el temps dirà si són uns objectius vàlids. Ara el 
que es fa és aprovar el Pla, després ja es veurà com es fa la difusió i s’aproven 
les accions. Es destinaran les partides pressupostàries necessàries. Al final 
dels 4 anys hi haurà les conclusions, es veurà si els indicadors han estat ben 
formalitzats. Quan es faci la valoració hauran de fer autorcrítica i ser crítics amb 
els qui ho tiren endavant. Tenir un institut té els seus avantatges i 
inconvenients. Si es parla amb l’alcalde de Llaveneres tenen com a principal 
problemàtica la droga. S’ha d’actuar ràpidament, estan d’acord. Els dos darrers 
anys hi ha hagut moltes més intervencions policials. La majoria dels joves eren 
de fora. Els serveis socials no s’encarreguen de casos com aquest, Sant 
Vicenç té un equip fantàstic, però no són especialistes en aquest tema, si hi ha 
consulta aquí, el que es fa és la derivació.  
 
El senyor Javier Sandoval, regidor del PSC, manifesta que no posa en dubte 
res. Que s’aprova una DAFO, però algun pla d’acció cal tenir. Si els detinguts 
no són d’aquí, el pla no és real, s’ha donat una dada que no està al pla. Si 
hagués tingut dades quan era regidor hagués treballat al respecte, apunta que 
hi ha un servei de psicologia, i pregunta quants casos de drogodependència ha 
tractat. 
 
El senyor alcalde replica que les famílies no volen anar als Serveis Socials. 
 
El senyor Arcos manifesta el seu dubte, si s’està davant una diagnosi o davant 
d’un pla.  
 
El senyor alcalde respon que pla amb diagnosi. 
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El senyor Arcos exposa que si és un pla és pobre, si és diagnosi no s’entén, 
falta detall temporitzador, pressupost, recursos, etc. L’equip motor està format 
per 22 persones i les propostes són molt decepcionants. Hi ha dades que 
s’havien detectat fa vuit anys i li sap greu, com per exemple la necessitat que hi 
hagi un esplai que compti amb un espai físic, no cal un treball de 22 persones 
durant un any per veure que el Cau jove es juga a la play i al fubolí. Estan 
cansat de dir que cal engrescar els joves, no cal augmentar l’oferta d’activitats 
extraescolars, el problema està els caps de setmana, cal fer tasca de 
prevenció. Si és un pla, cal concretar, s’han fet propostes decepcionants i que 
ja consten a tots els programes electorals. El problema és la manca d’oci al 
poble. És una qüestió de tarannà. No veu que des de l’Equip de Govern 
s’escolti els joves. No calen més plans ni documents, proposa agafar els joves, 
escoltar-los, que s’equivoquin, que rectifiquin, cal deixar-los, creure en ells, 
tenir les persones adequades per fer-ho.  
 
El senyor alcalde li respon que traslladarà tot el que ha manifestat als qui han 
treballat. Li demana que no barregi temes, fracassos n’hi ha per tots costats, no 
pot acceptar que digui que el govern és incapaç. Falta cultura de participació al 
municipi i amb bona voluntat es va tirar endavant aquesta política. Si anés al 
Cau veuria que s’hi fan moltes activitats. 
 
Tot seguit pren la paraula la regidora de Joventut, senyora Gemma Duran 
Franch. Afirma que al Cau es fan moltes activitats, una mitjana de 40, i que es 
publiciten al web municipal i al facebook. Hi ha hagut un increment molt 
important. Costa molt que els joves i els seus pares s’impliquin. El poble té una 
xarxa esportiva molt important, l’esport distreu d’altres activitats que poden 
pensar erròniament que són diversió, una peça clau per al jovent. Cal millorar 
espais i s’està treballant per promoure una associació juvenil, faltarà veure si 
arriba a tenir èxit.  
 
El senyor Arcos sap que costa, però això no treu que la percepció que res 
recull al pla que tenen els joves del cau no és l’esperada. Si es qüestiona la 
diagnosi, malament. Si no ens agrada, cal millorar-ho. 
 
La regidora de Joventut afirma que es milloraria molt si els joves participessin, 
però falta saber com arribar a tots els joves. 
 
El senyor Arcos proposa que a les reunions de l’institut de principi de curs es 
podria haver repartit la informació sobre l’enquesta i a la primera tutoria es posa 
a la pràctica. No entén per què no s’ha fet així. 
 
El senyor alcalde afirma que molts pares es van negar a què els joves fessin 
les enquestes. També deixa palès que l’exposició que s’ha celebrat a l’institut 
“Controles” hi han anat pocs pares. 
 
El senyor Arcos expressa que ha estat un encert ubicar l’exposició allà. Creu 
però que les enquestes no s’han fet bé. 
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La regidora d’Esquerra, senyora Berta Sala Casanovas, afirma que ella és 
responsable que la seva filla no hagi respost l’enquesta. Els resultats són 
només la punta de l’iceberg, el 90% de joves de batxillerat van a Cocoa. Per 
saber les dades reals, només cal preguntar a la TISS, que coneix el 100% de la 
problemàtica de l’institut. L’enquesta era de 10 pàgines, incòmoda i demana 
que es faci realment anònima i continuada en el temps. Critica que no se sap 
encara el pla econòmic. 
 
El senyor Sandoval vol donar un capote a la regidora de Joventut i li vol fer 
veure que les propostes no són espectaculars. Ell mateix va formular una 
proposta, anomenada agent tutor, va treballar-la amb Esplugues, i ningú se la 
deu haver mirada. Posa de manifest que tots tenen part de raó, cal posar-s’hi i 
treure el màxim rendiment del potencial de l’equip que tenim. Entre tots s’ha de 
fer alguna cosa, sense personalismes. Defensa l’oposició constructiva. 
 
El senyor Arcos formula una proposta ara mateix, que s’obri el poliesportiu un 
dissabte al mes per fer ping-pong, billars, futbolins, etc, com una nit golfa, com 
han fet a Sant Boi amb èxit. Es vol anar per aquí? Volen donar l’oportunitat als 
joves de fer-ho? 
 
 
C.ACORDS 
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
  
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

CIU 6 SÍ 

Regidor Jaume 
Gumà 9SV  

1 ABST 

Regidor Jaume 
Arcos 9SV 

1 NO 

ERC+AM 2 ABST 

PSC 1 ABST 

C’s 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

 
En conseqüència, s’acorda per majoria absoluta, aprovar els acords detallats 
anteriorment. 
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Cinquè.- PRP2017/32   DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 
20 D'APROVACIÓ DEL CONVENI PER L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN LA 
VALORACIÓ I AVALUACIÓ DEL PAM 2011-2015 I LA REDACCIÓ DEL PAM 
2015-2019 AMB EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME 

El senyor Amadeu Clofent Rosique, portaveu del Grup Municipal de CiU, dóna 
compte del Decret que es transcriu. Sap que es va tard, però manifesta que va 
ser dificultosa la constitució del Consell Comarcal, tot i que no és excusa. 
 
Es transcriu el decret: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2017/49 33 GENSVM  
Contingut: DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 20 
D'APROVACIÓ DEL CONVENI PER L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN LA 
VALORACIÓ I AVALUACIÓ DEL PAM 2011-2015 I LA REDACCIÓ DEL PAM 
2015-2019 AMB EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME 
 
Es dóna compte al Ple de la corporació del següent decret d’alcaldia: 

“DECRET NÚM. 20 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2017/49 33 GENSVM  
Contingut: APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L'AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT I EL CONSELL 
COMARCAL DEL MARESME PER L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN LA 
VALORACIÓ I AVALUACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 
(PAM) DEL MANDAT 2011-2015 I LA REDACCIÓ DEL PLA D'ACTUACIÓ 
MUNICIPAL 2015-2019 
 
 
Vista la proposta de conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del 
Maresme per a l’assistència tècnica en la valoració i avaluació del Programa 
d’actuació municipal (PAM) del mandat 2011-2015 i la redacció del Pla 
d’actuació municipal 2015-2019, que es transcriu tot seguit: 
 
 
“Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i 

el Consell Comarcal del Maresme per l’assistència tècnica en la valoració 
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i avaluació del Programa d’Actuació Municipal (PAM) del mandat 2011-

2015 i la redacció del Pla d’Actuació Municipal 2016-2020. 

 

A Mataró, XX de juny de 2016 

 

REUNITS 

 

D’una part el Sr. Miquel Àngel Martinez i Camarasa, president del Consell 
Comarcal del Maresme, actuant en el seu nom i representació. 

De l’altra part el Sr. Amadeu Clofent i Rosique,  Primer Tinent d’Alcalde de 

l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, actuant en nom i representació 

d'aquesta Corporació i assistit pel secretari municipal. 

 

MANIFESTEN 

 

I.-Que el Consell Comarcal del Maresme presta assistència tècnica, jurídica i 

econòmica als municipis de la comarca, a l’empara d’allò previst a l’apartat a) 

de l’article 28.1 del decret Legislatiu 2/2000, de 4 de novembre, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya. 

II.- Que l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt està interessat en obtenir 

assistència tècnica per la valoració i avaluació del Programa d’Actuació 

Municipal (PAM) del mandat 2011-2015 i la redacció del Pla d’Actuació 

Municipal de l’actual legislatura ,que defineixi el full de ruta del mandat 

corporatiu 2015-2019. El PAM haurà d’establir els grans objectius del període i 

establir els eixos d’actuació i les principals accions que s’executaran 

III.- Que el Consell Comarcal del Maresme està capacitat per al suport tècnic 

en aquesta matèria. 
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En virtut de tot el que precedeix, ambdues parts, reconeixent-se mútuament 

plena capacitat per aquest acte i de comú acord, estableixen aquest conveni de 

col·laboració que es regirà pels següents: 

 

PACTES 

 

PRIMER.- L’objecte d’aquest conveni és regular els compromisos adquirits per 

les parts en ordre a garantir la cobertura de l’assistència tècnica sol·licitada 

l’Ajuntament de sant Vicenç de Montalt.  

 

SEGON.- El Consell Comarcal del Maresme es compromet a: 

1. Assessorar i donar suport tècnic a l’Ajuntament de Sant Vicenç de 

Montalt en les etapes següents que composen el procés de valoració i 

avaluació del PAM 2011-2015: 

 Graella de seguiment de les actuacions: grau d’execució de 

cada una de les actuacions a final del mandat 2011-2015 i 

impacte sobre el territori. 

 Document de conclusions i recomanacions. 

2. Assessorar i donar suport tècnic a l’Ajuntament de Sant Vicenç de 

Montalt en les etapes següents que composen el procés de valoració i 

avaluació del PAM 2016-2019: 

d’elaboració del Pla d’Actuació Municipal: 

 Anàlisi dels documents rellevants per al procediment 

(organigrama, Pacte de govern, pressupost, enquestes 

ciutadanes, etc.) 

 Entrevistes en profunditat amb els actors clau del procediment. 

 Disseny de la metodologia de treball. 



 

37 
 

 Anàlisi de Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats 

(DAFO) del municipi. 

 Definició de la missió i línies estratègiques del mandat. 

 Elaboració del Pla d’actuació calendaritzat. 

 Quadre de comandament i estructura de seguiment del PAM. 

3. Desplaçar personal especialista en matèria d’auditoria operativa a 

l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, quan sigui necessari pel 

correcte desenvolupament de l’actuació consultora.  

 

TERCER.- L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt es compromet a posar a 

disposició de l’actuació consultora els recursos tècnics, humans i organitzatius 

necessaris per a la consecució de l’objecte d’aquest conveni.  

 

QUART.- L’actuació consultora tindrà una contraprestació econòmica de 

7.525,00 € més el 21% IVA, tot inclòs, en aplicació de l’ Ordenança Fiscal núm. 

23, reguladora del preu públic per serveis a prestar pel Consell Comarcal del 

Maresme d'assistència tècnica i formativa als ajuntaments (aprovada en Ple de 

19 de març de 2013 i publicada al BOPB de 21 de maig de 2013 i a la web 

corporativa del Consell Comarcal) que estableix en 35,00 €/h els serveis 

tècnics del Tècnic/a del  

 

CINQUÈ- Podrà crear-se, si s’escau, una comissió mixta de seguiment, amb 

caràcter executiu, per a la resolució de les qüestions que es plantegin amb 

motiu de la interpretació i el compliment dels pactes assolits. La composició 

concreta d’aquesta comissió es determinarà de mutu acord en el moment en 

què sigui creada. 

SISÈ.- Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la seva signatura i tindrà una 

durada de màxima de quatre mesos, llevat que de comú acord entre les parts 

s’acordi una ampliació d’aquest termini motivada pel propi objecte del conveni. 
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SETÈ.- L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt es compromet a posar a 

disposició de l’actuació consultora els recursos tècnics, humans i organitzatius 

necessaris per a la consecució de l’objecte d’aquest conveni. 

 

VUITÈ.- Totes les dades de caràcter personal i les informacions contingudes en 

els diferents suports físics i telemàtics que es traslladin al tècnic pel 

desenvolupament de les seves tasques restaran sotmeses al criteri de 

confidencialitat i secret professional.  

 

NOVÈ.- Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la seva signatura, i tindrà 

una vigència de 4 mesos. 

 

DESÈ.- El present conveni es pot extingir per alguna de les causes següents: 

a) Per la realització del seu objecte 

b) Per denúncia de qualsevol de les parts signatàries 

c) Per incompliment per qualsevol de les parts signatàries. La resolució del 

conveni requereix que la part interessada o que es consideri lesionada 

formuli uns sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part.  

d) Per avinença de les parts signatàries 

e) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes 

administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis 

que presideixin les relacions interadministratives i de cooperació. 

 

ONZÈ.- En cas de qüestions litigioses, les parts podran recórrer davant la 

jurisdicció contenciosa-administrativa o emprendre les mesures que considerin 

oportunes. 



 

39 
 

 

Mataró, XX de juny de 2016 

 

 

Primer Tinent d’Alcalde de      El  president  del 

Consell 

l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt     Comarcal  del Maresme 

 

Davant meu       Davant meu  

El secretari general      El secretari accidental 

 
RESOLC 
 
Primer. Aprovar la minuta de conveni anteriorment transcrita en tots els teus 
extrems. 
 
Segon. Facultar el primer tinent d’Alcalde, senyor Amadeu Clofent Rosique, per 
a subscriure’l i realitzar els actes rectificatoris, subsanatoris i de caràcter anàleg 
necessaris per portar-lo a terme. 
 
Tercer.- Aplicar la despesa derivada del present conveni a l’aplicació 
pressupostària 2017 01 920 227 0600 anomenada “Honoraris de diversos 
professionals”. 
 
Quart.- Notificar la present resolució al Consell Comarcal del Maresme i donar-
ne trasllat a la Tresoreria Municipal. 
 

El ple es dóna per assabentat del decret d’alcaldia detallat anteriorment. 
 
 
Sisè.- PRP2017/30 APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PLA 
D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 2015-2019 
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A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Amadeu Clofent 
Rosique,  portaveu del grup Municipal de CiU, exposa l’assumpte. El senyor 
Javier Cisneros va fer una detallada exposició del contingut del PAM el dia de 
la Comissió Informativa, avui es farà una pinzellada. Tenir un PAM és una 
obligació derivada de la Llei de Transparència. En el passat PAM no es va 
donar compte dels resultats. Aquest cop no passarà. Estarà publicat. 
Anualment se’n farà un seguiment. Està vertebrat en quatre eixos: la vessant 
de gestió interna, el d’inversió, obres o serveis, l’eix social i la promoció del 
municipi. Està format de 74 propostes. Es tracta d’un compromís ferm de 
l’Equip de Govern. Hi ha propostes molt agosarades, però s’han d’escriure per 
buscar compromís. No els espanta el compromís. Si no s’assoleixen els 
compromisos, ja s’explicarà oportunament el perquè.  
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2017/49 33 GENSVM  
Contingut: APROVACIÓ INICIAL, DEL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 2015-
2019. 
 
Es transcriu la proposta: 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2015-2019 

 

Eix I.   Un ajuntament eficient, transparent, amb capacitat d'escoltar i de 
donar resposta a les demandes socials 

Eix II.  Un entorn natural i urbanístic respectuós, integrador i que faciliti la 
interconnexió de les persones 

Eix III.  Un poble on hi tinguin cabuda tots els projectes de vida, posant a 
l'abast les oportunitats per fer-los realitat sense exclusions 

Eix IV.  Una economia amb dimensió humana, connectada amb l'entorn i 
basada en el coneixement i la qualitat 
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Carrer Sant Antoni, 13 

08394 Sant Vicenç de Montalt 

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

http://www.svmontalt.cat  

EIX I. Un ajuntament eficient, transparent amb capacitat d’escoltar i de donar resposta a les demandes socials 

Cod
i 

Objectiu 
estratègic 

Títol de l’acció Descripció de l’acció 

1.1. Actualitzar model 
de participació 
ciutadana per fer-
ho més inclusiu i 
operatiu 

Oficina del regidor Atenció personalitzada y presencial a la ciutadania (particulars, 
entitats, empreses) per conèixer les seves demandes, 
problemàtiques queixes, suggeriments i propostes, mitjançant 
entrevistes, reunions, trobades i passejades a peu de carrer, 
per part de l’alcalde o els regidors. 

1.2. Maximitzar l’ús de 
les noves 
tecnologies i de les 
tècniques 
innovadores de 
gestió en 
l’administració 
ordinària de 
l’ajuntament 

Millora de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà 
(OAC) 

- Avançar en la implantació d’una administració electrònica: 
identificació, notificacions i carpeta del ciutadà. 

- Redefinició dels circuits administratius. 

- Modernització de l’espai físic i la senyalètica. 

Implantació de tràmits electrònics on-line Catàleg de 70 tràmits on-line al web de l’ajuntament a partir 
setembre 2017. 

Portal de la transparència Implantació i actualització de la informació del portal de la 
transparència d’acord amb la Llei. 

Implantació d’un seguiment de les Implantació d’un quadre de comandament per a la gestió i 



 

42 
 

subvencions rebudes seguiment de les subvencions demanades i rebudes des d’ens 
supramunicipals. 

Actualització de les bonificacions i 
exempcions en impostos i taxes 

Revisió i actualització de 33 ordenances fiscals pel que fa a les 
bonificacions i exempcions per fer-ne difusió a la ciutadania i 
puguin exercir els seus drets. 

Millora en la gestió de les subvencions a 
entitats culturals 

Implantació de la nova normativa de subvencions a entitats 
culturals per racionalitzar els atorgaments i promoure la 
rendició de comptes de les entitats mitjançant la justificació de 
l’execució d’un programa anual d’accions. 

Reducció de la taxa de guals en un 50% Regularització de la situació de tots els guals sense llicència 
del municipi (inventariats després d’un cens exhaustiu), 
mitjançant l’incentiu de reducció de l’actual taxa en un 50%, 
que també s’aplica i beneficia als que ja comptaven amb 
llicència. 

1.3. Millorar les 
estratègies de 
comunicació 
interna i externa, 
seleccionant els 
suports més 
adients en cada 
cas i en funció dels 

Nou disseny de la pàgina web municipal Per facilitar l’experiència de navegació dels usuaris, adequar-la 
als cànons de disseny actuals i dotar-la dels continguts i la 
informació necessària que exigeix la transparència. 

Promoure presència de l’Ajuntament a les 
xarxes socials 

Obrir i utilitzar comptes de facebook (per a l’ajuntament, l’espai 
jove i la biblioteca), Instagram, Twitter i d’altres. 

Butlletí digital d’informació municipal Butlletí setmanal al web (notícies, anuncis, licitacions, ofertes 
de feina i convocatòries de l’ajuntament, de les entitats i del 
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públics destinataris (DigiMontalt) poble; agenda d’activitats locals) que s’envia als subscriptors 
que ho demanen. 

Cobertura zona marítima amb tecnologia 
WIMAX 

Completar l’accés a internet des de la platja del municipi (800 
m que hi manquen). 

EIX II. Un entorn natural i urbanístic respectuós, integrador i que faciliti la interconnexió de les persones 

Facilitar la 
mobilitat dins dels 
municipi, 
promocionant les 
iniciatives de 
caràcter sostenible 
i de proximitat 
(carril bici, camins 
escolars, etc. 

Actualització del Pla de Mobilitat de 2004 Disseny d’un model de mobilitat sostenible, intermodal, 
eficaç i eficient. 

Pla local d’adaptació i supressió de barreres 
arquitectòniques 

Adaptació de voreres (150 intervencions). 

Creació de Camins Escolars - Realització de l’estudi Projecte Camins Escolars per la 
Diputació de Barcelona per definir entorns escolars segurs 
per als desplaçaments a peu fins a les escoles. 

- Execució per l’Ajuntament  de les seves propostes de 
millora: construcció (voreres, passos de vianants, baranes, 
senyalització) i sensibilització (edició de manual de bones 
pràctiques, donar a conèixer els camins i la forma d’utilitzar-
los, promoure la seva utilització). 

Aparcament gratuït de vehicles Avgda. Sot 107 places d’estacionament prop dels centres escolars «Sot 
del Camp» i «Esteve Albert» (entre els carrers: Can Calella, 

2.1. 
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del Camp Camí del Pedró i Avgda. Sot del Camp). 

Instal·lació de marquesines a les parades del 
bus urbà 

4 marquesines (2 a l’Avgda. de Montalnou, una al Camí del 
Pedró i l’altra a Can Calella). 

2.2. Generar 
dinàmiques 
urbanístiques que 
connectin els 
diferents nuclis del 
poble i ordenin el 
seu creixement 

Redacció del nou Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM) 

Gaudir d’un POUM en vigor que incorpori totes els canvis 
normatius que s’han produït des de l’inici de la seva 
actualització (impacte ambiental, promoció pública 
d’habitatge, etc.). 

Arranjament del Parc dels Germans 
Gabrielistes 

Arranjament del llac, construcció d’un escenari, creació de 
zona d’esbarjo per a gossos, seguretat (camins, baranes), 
il·luminació i manteniment jardineria.. 

Arranjament del front marítim Eixamplament de la pavimentació del front marítim (1,2 km 
de longitud) fins a una amplada de 4,2 m, creació d’un carril 
bici i instal·lació d’elements esportius. 

2.3. Preservar el medi 
ambient mitjançant 
actuacions que 
promoguin bones 
pràctiques 
(reciclatge, 
recollida selectiva, 

Ampliació del servei de neteja viària Incrementar la freqüència del servei durant el període estival 
(caps de setmana), reforçar el servei els dissabtes de tot 
l’any (front marítim), i  incloure els esdeveniment especials 
en el servei (Nadal, Festa Major, etc.) 

Neteja de rieres, accessos a la platja i 
camins forestals municipals 

Neteja de les rieres (4), accessos a la platja (3) i camins 
forestals municipals. 
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estalvi energètic, 
cura de l’entorn 
natural,etc.) 

Intensificar el manteniment de parcs i jardins Plantada de temporada en més zones, neteja d’excrements 
i deixalles, i instal·lació de rètols, papereres i dispensadors 
de bosses pipicans. 

Promoure el voluntariat per l’entorn natural Jornada de neteja de l’entorn natural per ciutadans i entitats 
voluntaris.   

Tancament d’àrees de contenidors amb fusta 
tractada 

Instal·lació de tanques de fusta tractada a les àrees de 
contenidors d’aportació de residus, fins a completar la 
totalitat d’aquelles que ho permeten. 

Bonificació taxa d’escombraries Descompte en la taxa d’escombraries per ús de la 
deixalleria, en favor de la netedat de les àrees d’aportació a 
contenidors 

Campanya per la recollida selectiva de 
residus domèstics 

Campanya continuada de sensibilització per incrementar la 
selecció domèstica dels residus. 

Foment estalvi energètic a les dues escoles 
públiques 

Continuïtat del Projecte Estalvi Energètic 50x50 a les 
escoles de la Generalitat que subvenciona per l’import de 
l’energia estalviada en un 50% a l’escola i en 50% a 
l’Ajuntament. 

Projecte ornitològic al Parc dels Germans 
Gabrielistes 

Adequació del parc  (inventari ornitològic, caixes niu, 
disseny i instal·lació de tres plafons educatius) per realitzar-
hi activitats sobre els ocells adreçades a les escoles i al 
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públic en general (xerrades, visites, tallers, etc.). 
Implementació d’aquestes activitats a les escoles i el parc. 

Eix III.  Un poble on hi tinguin cabuda tots els projectes de vida, posant a l’abast les oportunitats per fer-los realitat sense  

            exclusions 

3.1. Fomentar la 
iniciativa dels 
particulars per 
generar valor 
públic. 

Creació de la nit de l’esportista Premis anuals de reconeixement als esportistes de les 
entitats esportives del municipi escollits entre els seus 
membres  per elles mateixes com a més destacats a cada 
categoria. 

Recolzament a entitats esportives i 
esportistes 

Atorgament de subvencions i cessió d’ús d’instal·lacions 
sense cost per a les entitats 

Suport a Creu Roja i Càritas Recolzament logístic, de personal i aportacions no 
dineràries a les campanyes que realitzen al municipi 

3.2. Ampliar la 
percepció de 
seguretat 
ciutadana, entesa 
no només com 
absència de 
criminalitat, sinó 
també en termes 

Instauració de la policia de proximitat Creació d’un departament específic de policia més propera i 
adquisició de dues motos. 

Increment dels controls preventius per la 
Policia Local 

Augment dels punts estàtics de control, dels patrullatges 
mòbils i dels patrullatges a peu. 

Servei d’alarma de la Policia Local per 
robatori als comerços («botó vermell») 

Alarma silenciosa i directa dels comerços a la Policia Local 
en cas de robatori per a l’assistència urgent. 
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de qualitat de vida. Ampliació de la videovigilància de les vies 
d’accés al municipi 

Completar les 17 videocàmeres instal·lades a les principals 
vies d’accés al municipi per al control de vehicles amb 5 
càmeres més. 

Millorar la cooperació policial intermunicipal Amb les policies locals de Caldes d’Estrac i Sant Andreu de 
Llavaneres col·laboració en la vigilància de les entrades i 
sortides dels municipis i en el préstec i adquisició conjunta 
de material (elements d’ordenació del trànsit, radar, etc.) 

Millores en el servei d’atenció al ciutadà de la 
Policia Local 

Instal·lació d’un tancat de vidre de seguretat en l’oficina 
d’atenció i creació d’una sala de briefing en les 
dependències. 

Formació continuada de la Policia Local Cursos d’intervenció en domicilis, escorcoll de vehicles, 
controls operatius, detecció de radicalització gihadista, 
pràctiques de tir, etc. adreçat als 16 efectius. 

3.3. Revaloritzar l’ús 
dels equipaments 
públics com a 
espais 
d’interconnexió 
ciutadana 

Promoció Escola Municipal de Música l’Oriola Diagnosi, disseny i implantació d’un nou pla d’estudis, 
actualització dels preu públics, i promoció. 

Promoció dels horts urbans municipals Promoure l’increment de la demanda. 

Formació en TICs al Telecentre Cursos de formació en noves tecnologies de la informació i 
la comunicació (TICs) per a la ciutadania al Telecentre del 
Centre Cívic El Gorg 
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Potenciar la sala d’exposicions del Casal de 
Cultura 

Instal·lació d’un nou sistema audiovisual, redacció d’un nou 
reglament d’us de la sala i difusió de la seva disponibilitat 
per tal d’incrementar el nombre d’exposicions i conferències. 

Ampliació pista esportiva de Can Boada Convertir l’actual pista de minibàsquet en una pista 
poliesportiva equipada i més gran. 

Ampliació oferta de jocs al front marítim  Instal·lació de nous elements lúdico-esportius. 

Creació d’un nou circuit esportiu per a la gent 
gran 

Circuit esportiu per a la gent gran al front marítim (a afegir 
als preexistents: dos genèrics i l’adaptat de Can Boada) 

Construcció d’un espai per a les carrosses de 
la Cavalcada de Reis 

Ampliació de 500 m2 de l’actual nau de la brigada d’Obres i 
Serveis 

Instal·lació de marquesines d’accés a les 
dues escoles públiques d’Educació Infantil i 
Primària 

Construcció de marquesines prèvies a l’entrada de les 
escoles públiques d’Educació Infantil i Primària Sant Jordi i 
Sot del Camp 

3.4. Vetllar pels 
col·lectius més 
vulnerables (dones 
maltractades, 
menors, persones 

Servei d’atenció a la dependència: tràmits, 
atenció domiciliària i teleassistència 

Suport en la tramitació de la dependència; prestació dels 
serveis d’atenció domiciliària; i copagament i seguiment dels 
aparells de teleassistència 

Protecció de les dones maltractades Atenció, suport i derivació cap a serveis especialitzats o 
casa d’acollida de les dones víctimes de violència masclista. 
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depenents, etc.) Protecció i atenció a la infància i 
adolescència 

Suport a les famílies, coordinació amb els centres 
educatius, entitats i/o recursos relacionats amb els infants, 
adolescents i les seves famílies, mitjançant entrevistes de 
seguiment, vistes a domicili i derivacions. 

Creació d’un centre de dia  Posada en marxa al centre del poble d’un equipament de 45 
places. 

Assessorar i garantir els drets de les famílies 
més desfavorides 

Assessorament i suport a les persones que s’adrecin als 
serveis socials de l’ajuntament. 

3.5. Proporcionar als 
joves una oferta 
d’oci i  formació al 
mateix municipi 

Dinamització de l’espai «Cau Jove» - Ampliar l’oferta lúdica al mateix espai jove. 

- Prestació del Servei d’informació juvenil del Cau també a 
l’IES Esteve Albert. 

- Assessorament inicial als/les joves i derivació si s’escau a 
altres serveis (ocupació, benestar social, ensenyament, etc.) 

Activitats lúdiques i formatives per als/les 
joves 

Activitats organitzades de caire lúdic o formatiu des del Cau 
Jove (curs de monitor de lleure, paintball, anglès, etc.) 

Casals i estades esportives per a infants i 
joves 

- Casals lúdico- 

esportius per a infants a l’estiu, setembre i Nadal 
(gimnàstica, dansa, poliesportius) a preu públic. 
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- Estades per a joves de 13 a 17 anys formatives (monitor 
de futbol i socorrisme aquàtic) i esportives (esquiada jove, 
setmana d’esport d’aventura i campus de vela) parcialment 
subvencionades. 2 estades per any del conjunt de l’oferta. 

Ampliació de la Festa Major dels/les Joves Ampliar el contingut i la participació del jovent en les festes 
majors del municipi 

Creació d’un esplai Creació amb voluntaris d’un esplai municipal per a infants i 
joves. 

Promoció de l’associacionisme juvenil Animar, acompanyar i facilitar a diferents grups de joves 
actius que s’organitzin creant associacions. 

Engrescar a les entitats i associacions existents al municipi 
a la col·laboració amb els joves en l’organització d’activitats 
conjuntes. 

Elaboració d’un nou Pla Local de Joventut Comptar amb una política estratègica per al jovent que 
orienti les accions del municipi en aquest àmbit. 

Disseny participatiu d’un nou espai jove a 
autoconstruir 

Disseny d’un nou espai jove amb la participació del jovent 
en la seva concepció. Anàlisi de les possibles ubicacions. 
Redacció de l’avantprojecte. Confecció del pressupost 
comptant amb el treball voluntari del jovent en la seva 
construcció (autoconstrucció). 
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3.6. Ampliar la 
seguretat i 
prevenció en 
matèria de salut 
pública 

Projecte «Sant Vicenç, municipi 
cardioprotegit» 

Instal·lació de dos nous desfibril·ladors externs automàtics 
(DEA) a la via pública, adquisició d’un de mòbil i realització 
de cursos de formació 

Inspeccions sanitàries i control de plagues Inspeccions anuals de seguretat alimentària (establiments, 
escoles i residències), inspeccions anuals legionel·losi 
instal·lacions públiques, controls anuals de plagues a 
instal·lacions públiques (desinsectació i desratització) i 
control anual mosquit tigre (embornals). Adequació 
d’instal·lacions. 

Promoció de la tinença responsable de 
gossos 

Campanya de sensibilització «Siguem cívics» (deposicions, 
cens, xip i adopcions) i creació de dos espais lúdics de 
socialització de gossos i la seva promoció. 

Eix IV. Una economia amb dimensió humana, connectada amb l’entorn i basada en el coneixement i la qualitat 

4.1. Potenciar 
l’emprenedoria 
mitjançant la 
creació 
d’instruments que 
l’acompanyin 

Formació i assessorament a emprenedors i a 
empreses 

 

Servei d’informació i formació a nous emprenedors i 
assessorament personalitzat a empreses locals per millorar 
la seva competitivitat. 

4.2. Explotar els actius Impuls i assessorament al sector comercial Visita de familiarització per a comerciants del municipi a 
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amb capacitat 
d’atracció 
econòmica i 
turística del 
municipi 

Palafolls i als comerços que participen en la seva 
Associació de Comerciants (Getting contact). 

Impuls i assessorament al sector de la 
restauració 

Visita de familiarització per a restauradors  del municipi a les 
bodegues de la DO Alella per explorar l’oferta d’aquests vins 
a les seves cartes i menús i promocionar els seus 
restaurants a nivell comarcal (Getting contact). 

Promoció dels mercats setmanals locals Impulsar l’increment del nombre de parades, de la venda de 
roba (mercat mixt) i de l’afluència de públic, als mercats de 
dijous i dissabte, mitjançant un concurs atractiu 
d’atorgament de les autoritzacions. 

Organització de fires locals i fires temàtiques Consolidació de les fires d’àmbit local: Fira-Festa Estiu, Fira 
Nadal i Fira de Sant Ponç. Captació de  fires temàtiques de 
comerç especialitzat com atractiu turístic i dinamitzadores 
d’espais públics. 

Mostra gastronòmica de la patata Organització d’una mostra gastronòmica dels restauradors 
locals amb la patata com a protagonista i amb vins de DO 
de Catalunya (amb preferència de la DO Alella) 

Organització d’un triatló de Sant Vicenç de 
Montalt 

Creació d’una prova atlètica per a adults a escala comarcal 
(5 km a peu, 20 km bicicleta i 750 m natació). 

Posicionament turístic: promoció de marques - Augmentar la visibilitat de la marca turística «del Mar al 
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turístiques Montalt» per promoure el turisme. 

- Participar en el segell «Destinació de Turisme Esportiu de 
la comarca del Maresme» de la Generalitat per publicitar els 
atractius turístico-esportius del municipi. 

- Participar en el segell comarcal «Productes de la terra / 
Productes de proximitat» per estimular el turisme 
gastronòmic del municipi sensibilitzant als restauradors en 
l’adquisició de producte local. 

- Participar en el projecte “Viles Florides” de la Confederació 
d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC), avalat per 
l’Agència Catalana de Turisme (ACT) de la Generalitat. 

Disseny d’una nova senyalització turística Realització d’un estudi a càrrec de la Diputació de 
Barcelona sobre la senyalització turística del municipi. 
Disseny d’una nova senyalització i estudi econòmic per a la 
seva adquisició i instal·lació. 

4.3. Apostar per 
l’economia del 
coneixement 
preservant els 
sectors 
tradicionals 

Curs de comunicació en les xarxes socials 
per a empreses 

Formació a les empreses locals sobre com posar l’empresa 
i la seva activitat en les xarxes socials utilitzant eines de 
publicació d’imatges i vídeos. 

Promoció turística: disseny nou web i alta a 
Instagram 

Disseny dels nous continguts del web de promoció turística 
del municipi i alta d’un perfil del municipi a Instagram. 
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d’activitat 
econòmica.  

4.4. Foment de 
l’ocupació 

Foment de l’ocupació - Contractació directa per l’ajuntament de personal per a la 
«Brigada Jove» i per als Plans d’Ocupació. 

- Programa de formació per a l’ocupació «Forma’t». 



 
 

 

Carrer Sant Antoni, 13 

08394 Sant Vicenç de  Montalt 

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

http://www.svmontalt.cat 

PROPOSTA D’ACORD AL PLE: 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT el Pla d’actuació municipal per al període 
2015-2019. 

Segon.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la província (BOPB) anunci del present 
acord, a efectes de possibles reclamacions i/o al·legacions per un període de 
30 dies hàbils. En cas que no se’n presenti cap s’entendrà aprovar 
definitivament sense necessitat d’un nou acord. 

 
B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, 
de 28 novembre, pel qual s’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: 
 
Pren la paraula el senyor Jaume Gumà Noel, regidor de 9SV, per manifestar 
que troba de mala educació que s’aprofiti la Comissió Informativa de Ple per 
presentar el PAM i no es convidi ni la regidora Berta Sala ni a ell. 
 
El senyor Jaume Arcos Vinyals, portaveu de 9SV, afirma que tenir un PAM és 
bo pel Govern, per l’Oposició i per la ciutadania. Però arriba tard. Moltes de les 
propostes ja s’han fet. Vol agrair no obstant, que s’hagin mirat els programes 
electorals de la resta de forces, això els honora, només per això, s’abstindrà. 
Defensa que caldria deixar-hi palès com es retran els comptes, en una pàgina 
n’hi ha prou, creu que seria bo explicitar-ho. Hi ha actuacions en què és molt 
dispers i per això creu que caldria donar pesos diferents, ponderar les 
actuacions segons la seva importància. Demanaria l’esforç, més concreció. 
Seria un treball més, ponderar les actuacions amb el seu percentatge. 
Quant a accions concretes, troba poca cosa en educació. Troba que és poc 
ambiciós en educació. Troba a faltar la TISS, espera que això no vulgui dir que 
es qüestioni la seva continuïtat, es quedaria més tranquil si hi fos. Quant al 
centre de dia, necessitaria tenir més informació, demana concreció per tal que 
les propostes no esdevinguin un brindis al sol. El paper ho aguanta tot, però 
s’ha de concretar, detallar. Hi ha molta feina a fer en educació, s’ha de fer un 
seguiment de la bona feina de les escoles de primària que es perden a l’institut. 
No veu res d’habitatge jove, no fem ni com a mínim recompte de l’habitatge 
buit. 
 
Tot seguit, pren la paraula el senyor Enric Pardo Matas, regidor d’ERC, qui es 
congratula perquè per fi ja tenim PAM. Això banagloria el seu partit perquè l’ha 
demanat en moltíssimes ocasions. Manifesta que l’Ajuntament de Sant Vicenç 
de Montalt deu ser el millor client del Consell Comarcal. Ell ha gastat molta 
saliva demanant el PAM i ningú era capaç de dir-li que ja estava en marxa. 
Troba a faltar en aquest PAM consens i transparència. Quan s’informa a 
l’oposició ja està fet. Li agaradaria tenir abans l’avaluació. Ja que agafen 
actuacions de cada programa electoral, podien haver-ho explicat. Hi ha moltes 
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coses que són obligatòries per llei, per tant, sobren del PAM. Hi ha propostes 
que estan més o menys fetes, i no estaven al programa, com el tema del front 
marítim, ja li va bé. Pel que fa als temes impositius, no s’explica bé, només es 
parla de les reduccions. La formació del personal de la policia és obligatòria. 
Quant a la protecció de la infància i adolescència, li agradava més el que deia 
el programa de convergència, que no pas el que diu el PAM. No vetarà el PAM, 
però al programa de CIU hi veia coses més boniques, que en canvi, al PAM no 
hi són. No veu res atractiu en tema de participació. Li agradaria veure el raport 
relatiu a l’oficina del regidor. Fiscalitaran el PAM i demanaran comptes, en un 
període prudencial. Feliciten la feina feta i agraeixen la inclusió de propostes de 
tots els programes electorals dels grups de l’oposició, per això avança que 
s’abstindran en la votació perquè puguin treballar. 
 
El senyor Benito Pérez González, regidor de Ciutadans, manifesta que hi ha 
aspectes amb els quals estan d’acord, però hi ha objeccions, quant a prioritat, 
costos i importància. Potser no cal una ponderació exhaustiva, però caldrà 
veure la importància. Li sorprèn que es prevegin 200.000 euros per guardar les 
carrosses dels reis, creu que potser hi hauria actuacions més prioritàries. Titlla 
de molt bona l’exposició del tècnic redactor. No obstant, es qüestiona el cost 
que s’ha pagat al Consell Comarcal, ja que potser seria prescindible i hagués 
suposat un estalvi. Per tots aquests motius, expressa que s’abstindrà. 
 
Tot seguit, pren la paraula el senyor Javier Sandoval Carrillo, regidor del PSC, 
manifestant que el senyor Pardo té raó, ja que si s’hagués sabut que des de 
juny es treballava en el PAM, no l’haguessin reclamat tant. Agraeix però que 
s’hagin inclòs propostes dels programes de l’oposició. Es podria haver 
consensuat, per trobar les millors propostes de tots. El centre de dia tothom el 
proposa, però s’ha de mirar la viabilitat del PAM. S’alegra que s’hagi inclòs 
l’acció al Parc de Can  Boada. S’alegra perquè tindrà una eina de fiscalització. 
Votarà a favor de l’aprovació del PAM. 
 
El senyor Jacobo García-Nieto, regidor del PP, expressa que s’ha fet un pas 
molt important perquè hi hagi PAM, agraeix també que hi hagi propostes de 
l’oposició. És una eina per al govern, per a l’oposició i per a la ciutadania. Vol 
incidir en tres punts que sempre ha defensat. Troba a faltar la TISS de l’Institut, 
la ponderació del que és important i el centre de dia. 
 
El senyor Sandoval recull el guant que li ha deixat l’equip de govern pel que fa 
a la possibilitat d’incorporar actuacions al PAM en tant que document obert. 
 
El senyor Amadeu Clofent afirma estar-ne francament orgullós, perquè la 
ciutadania d’una vegada disposi d’un compromís ferm. Ja era hora, ja que des 
de l’Ajuntament es gestionen diners públics. Cal retre tots els comptes 
necessaris. La crítica la tindran. Podran fiscalitzar fil per randa. Només per això, 
ja val la pena. L’Equip de Govern té l’obligació de retre comptes als ciutadans i 
regidors. No es pot anar com abans. Pel que fa al tema de la TISS, ja hi ha un 
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compromís, no cal incloure’l al PAM, es dóna per fet. Com no surti bé el centre 
de dia, el tema sortirà a cada ple. No pot donar encara massa detalls. 
 
El senyor Sandoval ofereix el seu projecte perquè el puguin treballar. 
 
El senyor Clofent manifesta estar davant un repte. La idea és lligar PAM i 
pressupost, no obstant, en ser un document viu, s’ha de poder modificar. Tindrà 
un retiment anual, si més no, constarà a la pàgina web. El seu tancament sí 
que haurà d’anar a ple. El detall de la despesa s’ha posat per intentar fer-ho 
millor. S’ha incorporat l’impacte de les actuacions, per això ha estat necessari 
un tècnic que els guiï. Agrairia que no hi hagués cap vot en contra, per això 
demana disculpes al senyor Jaume Gumà. L’alcalde va indicar que es convidés 
tots els regidors a la Comissió Informativa, tots i cadascun, encara que no en 
formessin part, per poder explicar el PAM i l’informe de Sorea. Es va convidar 
els tècnics redactos per a la seva exposició. Que no rebessin la convocatòria 
ha estat una errada involuntària. 
 
La regidora d’Esquerra Berta Sala Casanovas apunta que es podria haver 
demanat l’opinió.  
El senyor Enric Pardo Matas, portaveu d’Esquerra, agraiex les seves paraules 
al regidor Clofent. ERC es sent orgullosa d’haver demanat el PAM. 
 
El senyor Benito Pérez comenta que un centre de dia té un cost molt important i 
necessita recursos himans especialitzats, demana que es tingui en compte 
abans de realitzar-lo i que es parli amb els geriàtrics existents. 
 
El senyor alcalde li respon que tampoc és la inversió estrella, abans ho són el 
passeig i el parc dels germans. Abans de tirar-lo endavant, es faria un estudi 
amb tots els paràmetres a tenir en compte. Quan es tingui el projecte, es 
presentaran els costos sobre la taula. Miraran el PAM, el programa electoral, 
vigilaran tot el que volen complir. El PAM és una eina viva sense encorsetar.  
 
El senyor Arcos manifesta que no passi amb el centre de dia com va passar 
amb la segona escola bressol que es volia fer i que els estudis van recomanar 
innecessària. Li sembla molt bé la reflexió que ha fet l’alcalde. S’ha de mirar bé. 
Veu un nou Pla Local de Joventut, no sap si suportarà una nova diagnosi. 
Potser es podria centrar en tres o quatre actuacions potents. 
 
La regidora de Joventut, senyora Gemma Duran Franch, afirma que el Pla ha 
de tenir diagnosi, però es vol que sigui molt pràctic i escoltar els joves. 
 
El senyor Arcos respon que potser es podrien fer servir les dades que ja es 
tenen.  
 
La senyora Duran convoca tots el regidors per buscar data per començar a 
treballar sobre el Pla. 
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C.- ACORDS 
 
Finalment es procedeix a la votació: 

 
 GRUP N VOT 

CIU 6 SÍ 

9SV 2 ABST 

ERC 2 ABST 

PSC 1 SÍ 

C’s 1 ABST 

PP 1 SÍ 

 
 
Finalment, el Ple, per majoria absoluta, acorda l’aprovació de la proposta 
d’acord anteriorment transcrita. 
 
 
 
Setè.- PRP2016/1460 APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L’ADHESIÓ A LA 
XARXA CATALANA DE SERVEIS D’INFORMACIÓ JUVENIL A SANT 
VICENÇ DE MONTALT. 

 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA: A continuació la senyora Gemma 
Duran Franch, regidora de Joventut,  exposa l’assumpte. Es transcriu la 
proposta d’acord: 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE JOVENTUT 
Expedient:  2016/1256 46 GENSVM  
Contingut: APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L’ADHESIÓ A LA XARXA 
CATALANA DE SERVEIS D’INFORMACIÓ JUVENIL A SANT VICENÇ DE 
MONTALT. 
 
El Cau Jove és l’equipament específicament destinat a la població juvenil de 
Sant Vicenç de Montalt, allà es reben moltes de les consultes del jovent del 
poble. Així mateix, es disposa del Servei  d’Informació Juvenil a l’Institut. 
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Segons el Decret 297/1987, de 14 de setembre, article 1.1, “tindran la 
consideració de Serveis d’Informació Juvenil els centres que, promoguts per 
iniciativa pública o privada, tinguin per objecte l’exercici d’activitats de caràcter 
informatiu adreçades als joves i prestades directament al públic”. A la Ordre 7 
d’octubre de 1987, per la qual es concreten les condicions d’obertura i 
funcionament dels Serveis d’Informació Juvenil, a l’article 3.1.els defineix i al 
seu article 5.1 estableix els documents necessaris per a la seva autorització. 
També l’Ordre d’11 de Novembre de 1994, que modifica la Ordre de 7 
d’octubre de 1987, regula el funcionament dels Serveis d’Informació Juvenil i 
estableix que aquest formaran part de la Xarxa Catalana de Serveis 
d’Informació Juvenil i rebran prestacions i suport de la Secretaria de Joventut.  

La posta en marxa del Punt d’Informació Juvenil no suposarà cap cost 
econòmic afegit a més a més de la partida pressupostària que ja es destina al 
funcionament de la Regidoria de Joventut.  

Vist l’informe tècnic emès al respecte per part del dinamitzador juvenil. 

Vist que es disposa de les condicions necessàries per a tal objecte.  

Vist que l’obtenció del reconeixement com a Punt d’Informació Juvenil 
implicaria formar part de la Xarxa Catalana de  Serveis d’Informació Juvenil i 
tenir accés a: material informàtic i telemàtic, al subministrament de material 
informatiu que ens permetria una millor qualitat informativa i a la formació i 
assessorament que la Xarxa proporciona al personal tècnic.  

Es PROPOSA AL PLE DE LA CORPORACIÓ l’adopció dels acords següents: 

Primer.- Aprovar la creació del Punt d’Informació Juvenil a l’Institut Esteve 
Albert de Sant Vicenç de Montalt, d’acord amb l’informe oportunament arxivat a 
l’expedient administratiu. 

Segon.- Notificar aquest fet a la Direcció General de Joventut,  Departament de 
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya per tal de continuar 
amb el tràmit per obtenir el reconeixement com a Punt d’Informació Juvenil 
(PIJ).  

 
B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Real Decret 2568/1986, de 
28 novembre, pel qual s’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 
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El senyor Enric Pardo Matas, regidor d’Esquerra, demana que tota la 
informació que arriba als joves estigui ben canalitzada, per totes les vies, no 
només a través del Cau. 
 
C.- ACORDS 
 
Finalment es procedeix a la votació: 

 
 GRUP N VOT 

CIU 6 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC 2 SÍ 

PSC 1 SÍ 

C’s 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

 

 

En conseqüència, el Ple acorda, per unanimitat, aprovar els acords transcrits 

anteriorment. 

 
El senyor alcalde proposa fer un recés d’uns minuts, quan són les 22:40 hores. 
 
A les 22:50 hores, es reprèn la sessió 
 
 
 
Vuitè.- PRECS I PREGUNTES. 
 
http://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 Secretària, aquesta acta. 
 

La Secretària                Vist i plau, 

    L’alcalde president 


