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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 ORDINÀRIA DE PLE DE L'AJUNTAMENT DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT, CELEBRAT EN DATA 19 D’OCTUBRE DE 2017 
 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2017/7 
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 19 d'octubre de 2017 
Horari: de 20.00 a 23.59 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 FRANCISCO GUILLEM MOLINS  (PP) 

 
 

Secretària: 
 
CRISTINA MARÍN CARCASSONA, secretària accidental de la Corporació. 
 
 
El senyor President obre la sessió per tractar els assumptes inclosos al següent 
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ORDRE DEL DIA 
 
Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR 

 PLE2017/5 sessió ordinària celebrada en data 27/07/2017 

 PLE2017/6 sessió extraordinària celebrada en data 5/10/2017 

Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI 

Tercer.- PRP2017/1018 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLEC DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I TÈCNIQUES PER A 
L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE LA NETEJA D'IMMOBLES MUNICIPALS 
ANY 2017. 

Quart.- PRP2017/1057 PROPOSTA AL PLE, APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LES ORDENANCES GENERALS ANY 2018. 

Cinquè.- PRP2017/1058 PROPOSTA AL PLE, APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LES ORDENANCES FISCALS ANY 2018. 

Sisè.- PRP2017/1066 DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ PROVISIONAL 
DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES REGULADORES DELS 
PREUS PÚBLICS DE L'ANY 2018, APROVATS EN SESSIÓ PÚBLICA DE 
JUNTA DE GOVERN LOCAL. 

Setè.- PRP2017/1087 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DECLARACIÓ 
D'OBRA D'ESPECIAL INTERÈS CONSISTENT EN LA REPARACIÓ I 
CONSERVACIÓ DE LA FAÇANA DE LA VIVENDA SITUADA AL PASSATGE 
DE DALT NÚMERO 5. 

Vuitè.- PRP2017/1085 APROVACIÓ, SI ESCAU, RECONEIXEMENT 
COMPATIBILITAT LABORAL S.P.B. 

Novè.- PRP2017/1090 PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ DELS ACORDS 
PRESOS A LA REUNIÓ DEL 4 D'OCTUBRE DE 2017 DE LA COMISSIÓ 
PARITÀRIA DE L'ACORD DE CONDICIONS DELS EMPLEATS PÚBLICS DE 
L'AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT 

Desè.- PRP2017/1061   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DELS FESTIUS AMB OBERTURA COMERCIAL AUTORITZADA ANYS 2018-
2019 

Onzè.- PRP2017/1093 PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ INICIAL, SI 
ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 7/2017. 
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Dotzè.- DONAR COMPTE DE LA LECTURA DEL MANIFEST, PRESENTAT 
PER CIU, 9SV I ERC, DE REBUIG I DENÚNCIA DAVANT 
L’EMPRESONAMENT DELS PRESIDENTS DE LES ENTITATS ANC I 
ÒMNIUM, JORDI SÁNCHEZ I JORDI CUIXART,  PORTAT A TERME EL 
DIMARTS DIA 17 D’OCTUBRE DE 2017 A LES 12.00 DEL MIGDIA DAVANT 
DE LA PORTA DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT 

Tretzè.- PRECS I PREGUNTES. 

 

 
Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR 

 PLE2017/5 sessió ordinària celebrada en data 27/07/2017 

 PLE2017/6 sessió extraordinària celebrada en data 5/10/2017 

Es procedeix a la votació de l’aprovació de les dues actes per separat amb el 
següent resultat:  
 

 PLE2017/5 ORDINÀRIA 27/07/2017 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

CIU 6 Sí 

9SV 2 Sí 

ERC+AM 2 Sí 

C’s 1 Sí 

PSC 1 Sí 

PP 1 Abst  

 
Els assistents aproven, per majoria absoluta, l’acta de la sessió plenària del 
dia 27 de juliol de 2017. 

 
 PLE2017/6 EXTRAORDINÀRIA 5/10/2017 

 
GRUP Nº 

vots 
VOT 
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CIU 6 Sí 

9SV 2 Sí 

ERC+AM 2 Sí 

C’s 1 Sí 

PSC 1 Sí 

PP 1 Sí 

 
Els assistents aproven, per unanimitat, l’acta de la sessió plenària del dia 5 
d’octubre de 2017. 

 

 
Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI 
 
La senyora secretària accidental 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.  
 
Es dóna compte dels següents anuncis oficials publicats des de la darrera 
sessió plenària: 

 

-BOPB 21/07/2017 Anunci formalització contracte instal·lació i explotació 
comercial parc aquàtic a la platja temporada 2017-2020. 

-BOPB 27/07/2017 Edicte rectificació plec de condicions licitació per a 
l’adjudicació dels treballs de redacció de les Normes de Planejament Urbanístic 
i redacció del POUM. 

-BOPB 2/08/2017 Anunci nomenament Amadeu Clofent Rosique com alcalde 
accidental (23, 24 i 25 de juliol de 2017) 

-BOPB 21/08/2017 Anunci formalització contracte instal·lació i explotació 
comercial servei de temporada guingueta 1 temporada 2017-2020. 

-BOPB 23/08/2017 Anunci nomenament: 

 Cristina Pannon Bonilauri com a funcionària interina auxiliar 
administrativa OAC 

 Ana Teresa Montes Montes com a cap de secció-cap de l’oficina 
d’atenció al ciutadà en règim d’interinatge. 
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 M.Àngel Rodríguez Cristofol com a funcionària interina auxiliar 
administrativa àrea d’intervenció. 

 Cristina Marull Marco com a funcionària interina auxiliar administrativa en 
règim d’interinatge plaça del programa d’implantació del portal de 
transparència i de compliment de les normatives en matèria de 
transparència. 

-BOPB 23/08/2017 Anunci formalització contracte adjudicació obra de 
remodelació del casal de cultura segona fase (Servicios e instalaciones aldago 
SL). 

-BOPB 23/08/2017 Anunci aprovació inicial i obrir licitació per a l’adjudicació del 
subministrament d’un camió amb caixa bolquet i grua hidràulica destinat a la 
brigada municipal, mitjançant procediment obert i adjudicació atenent a un sol 
criteri de valoració. 

-BOPB 18/09/2017 Anunci nomenament Amadeu Clofent Rosique com alcalde 
accidental (del 21 d’agost al 8 de setembre de 2017) 

-DOGC 19/09/2017 Publicació sentència del recurs contenciós administratiu 
57/12 interposat per Javier Ignacio Visiers Rodriguez contra l’acord de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 12 de maig de 2011, 
aprovant definitivament el POUM. 

-DOGC 04/10/2017 Publicació sentència del recurs contenciós administratiu 
85/12 interposat en nom i representació del Sr. Francisco María Roca-Ribas 
Serdà contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 12 
de maig de 2011, aprovant definitivament el POUM. 

-BOE 18/10/2017 Anunci diversos expedients sancionadors. 

-BOPB 18/10/2017 Publicació aprovació inicial modificació de crèdit 6/2017.  

 
Els/les senyors/es assistents es donen per assabentats/des. 
 
 
Tercer.- PRP2017/1018 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLEC DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I TÈCNIQUES PER A 
L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE LA NETEJA D'IMMOBLES MUNICIPALS 
ANY 2017. 
 
A. PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA 
 
El senyor Amadeu Clofent Rosique, portaveu de CiU, pren la paraula per exposar 
l’assumpte.  
 
Identificació de l’expedient :  
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Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2017/1092 33 GENSVM  
Contingut: APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I TÈCNIQUES PER A L'ADJUDICACIÓ 
DEL SERVEI DE LA NETEJA D'IMMOBLES MUNICIPALS ANY 2017. 
 
 
S’han elaborat els Plecs de clàusules administratives particulars i tècniques per 
a l’adjudicació del servei de la neteja dels immobles municipals, mitjançant 
procediment obert i regulació harmonitzada, que consten íntegrament a 
l’expedient de referència. 
 
 
La Comissió Informativa va acordar PROPOSAR AL PLE, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació del Servei consistent en la neteja 
d’immobles municipals. 
 
Segon.- Aprovar inicialment el Plec de Clàusules Administratives Particulars i 
Tècniques que consten a l’expedient, mitjançant procediment obert harmonitzat 
de conformitat amb l’article 16 TRLCSP, dividit per lots, del contracte de serveis 
consistent en la neteja d’immobles municipals. 
 
Tercer.- Exposar-lo al públic, mitjançant la inserció del corresponent anunci al 
Butlletí Oficial de la Província, a l’efecte de possibles al·legacions durant trenta 
dies hàbils.  En cas que no se’n presenti cap, s’entendrà aprovat 
definitivament. 
 
Quart.- Simultàniament, obrir la licitació de referència, mitjançant procediment 
obert i Publicar al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona (BOPB) i en el Perfil de Contractant l’anunci de 
licitació, perquè, a comptar des del dia següent al de la seva publicació al Diari 
Oficial de la Unió Europea (DOUE)  i durant el termini de quaranta dies, es 
presentin les proposicions que es considerin pertinents. 
 
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: 
 
 
El senyor Enric Pardo Matas, portaveu d’ERC, manifesta estar molt content. 
Per fi es fa un plec que pot afavorir les PIMES i autònoms. No els agradaria 
que una súper empresa pugui accedir a tots els lots. Considera que és un bon 
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sistema que es faci per lots i es pugui donar oportunitat a empreses més 
petites. Votaran a favor de l’aprovació de l’assumpte. 
 
C.- ACORDS 
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

CIU 6 Sí 

9SV 2 Sí 

ERC+AM 2 Sí 

C’s 1 Sí 

PSC 1 Sí 

PP 1 Sí 

 
El Ple acorda, per unanimitat, aprovar els acords transcrits anteriorment. 

 
 

Quart.- PRP2017/1057 PROPOSTA AL PLE, APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LES ORDENANCES GENERALS ANY 2018. 
 
A. PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA 
 
El senyor alcalde pren la paraula per tal d’explicar que, com en exercicis 
anteriors, les votacions de les ordenances generals es faria de forma 
independent, ordenança per ordenança.  
 
El senyor Amadeu Clofent Rosique, portaveu de CiU, exposa una per una les 
principals modificacions i explica a grans trets les novetats amb les dues noves 
ordenances generals que es porten a aprovació. 
 
Es transcriu la proposta d’acord íntegrament: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
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Expedient:  2017/1116 66 GENSVM  
Contingut: PROPOSTA AL PLE, APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES 
ORDENANCES GENERALS ANY 2018 
 
APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANCES GENERALS 
ANY 2018 
 
 
El Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves 
competències pot promoure tot tipus d’activitats i prestar tots aquells serveis 
que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. 
 
Com a administracions públiques, corresponen als ens locals territorials de 
Catalunya, en l’àmbit de els seves competències i en els termes establerts per 
la legislació de règim local, la potestat reglamentària i la d’autoorganització. 
 
L’instrument adequat per a regular les matèries de competència municipal és a 
través de l’aprovació de les ordenances que els regulen, disposició 
administrativa de rang interior a la llei, d’exclusiva i millor aplicació en aquest 
municipi, que completi la llei corresponent, donada la seva peculiaritat i la seva 
diferenciació respecte a les esmentades lleis i reglaments d’àmbit d’aplicació 
més ampli. 
 
ATÈS que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència 
atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 
22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local; 
 
L’Ajuntament va obrir un procés de participació ciutadana per a l’aprovació de 
les dues noves ordenances que es proposava aprovar, d’acord amb el que 
estableix l’article 133 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. Aquesta llei regula la participació dels ciutadans 
en l'elaboració de reglaments i normatives, i estableix que, previ a l’elaboració 
d’una norma o disposició de caràcter general, s’ha de fer una consulta pública, 
a través del portal web de l’administració, per tal de recollir l’opinió de les 
persones i organitzacions afectades per la futura norma. 
 
Durant el termini de consulta, es van rebre un total de 2 instàncies relatives a 
aportacions dels ciutadans, per a cada una de les Ordenances. L’Equip de 
Govern ha analitzat les propostes, la majoria de les quals ja es trobaven 
contemplades als textos proposats, altres no podien ser acceptades perquè no 
tenien fonamentació jurídica i una proposta ha estat incorporada a l’Ordenança 
reguladora dels HUT. El tractament exhaustiu dels suggeriments rebuts i el 
corresponent raonament per a la seva incorporació o no a l’Ordenança, es 
troba oportunament arxivat a l’expedient administratiu i serà comunicat a les 
persones que els han presentat. 
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Un cop definitiu el text, el procediment d’aprovació de les ordenances locals 
n’exigeix l’aprovació inicial, la submissió a informació pública, la concessió 
d’audiència als interessats i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del 
text íntegre; 
 
ATÈS que, en no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del 
Reglament orgànic de la corporació, aquesta Ordenança només requereix  
l’aprovació per la majoria simple, sense que calguin quòrums qualificats, per 
aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril; 
 
ATÈS que l’article 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim 
local de Catalunya, disposa que les ordenances s’entendran aprovades 
definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni 
al·legació durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a 
l’aprovació inicial; 
 
VIST l’informe favorable de la Secretària accidental, 
 
La Comissió Informativa va proposar  l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de les Ordenances Municipals que a 
continuació es relacionen, tot aprovant el text refós: 
 
ORDENANÇA 36: ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA 
D’ANIMALS 
 
ORDENANÇA 62: REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI PÚBLIC 
D’ESTACIONAMENT DE VEHICLES A MOTOR EN ZONES ESPECIALS I 
DETERMINADES DE LA VIA PÚBLICA, SOTA CONTROL HORARI LIMITAT  
“ZONA BLAVA” 

ORDENANÇA 66: REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI DE 
TRANSPORT INTERURBÀ DE VIATGERS 

 
Segon. Aprovar inicialment els nous textos de les Ordenances Municipals que 
a continuació es relacionen: 
 

ORDENANÇA NÚM. 89: ORDENANÇA REGULADORA DELS HABITATGES 
D’ÚS TURÍSTIC DE SANT VICENÇ DE MONTALT 
 
ORDENANÇA NÚM. 90: ORDENANÇA REGULADORA DE LA UTILITZACIÓ 
DELS ESPAIS D’ÚS PÚBLIC AMB TERRASSES, VETLLADORS, MOBILIARI 
AUXILIAR I ALTRES ELEMENTS AL TERME DE SANT VICENÇ DE 
MONTALT 
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Tercer. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA els presents acords i el text de 
les modificacions i les noves Ordenances pel termini mínim de trenta dies, a fi 
que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció 
dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la provincia, el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i el diari El Punt Avui i al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des del dia 
de la darrera de les publicacions. 

L’expedient restarà exposat al públic a la Secretaria de la Corporació, i el text 
de l’ordenança també en la pàgina web municipal, a fi que s’hi puguin presentar 
reclamacions i/o al·legacions. 
 
Quart. Transcorregut el període d’informació pública, sense havent-se’n 
presentat cap al·legació ni reclamació, l’acord d’aprovació inicial s’entendrà 
elevat a definitiu sense l’adopció d’acord exprés, procedint a la publicació del 
text íntegre de les modificacions i de les noves ordenances en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, i entraran en vigor quan hagi transcorregut el 
termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
ORDENANÇA 36: ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA 
D’ANIMALS 
 
Des de la Regidoria de Sanitat i Salut Pública es proposa la modificació de 
l’Ordenança per a afegir-hi l’article que tot seguit es transcriu, per tant, canviarà 
la numeració de la resta d’articles, que mantenen íntegrament el seu contingut. 
 

Article 23 

Zones d’esbarjo per a gossos. 

a) Espai on poden dur els gossos sense subjecció. 
b) Accés reservat només a gossos controlats. 
c) Prohibit l’accés a gossos agressius, malats o gosses en zel 
d) Els gossos considerats potencialment perillosos han d’anar amb morrió i lligats. 
e) La persona responsable de complir les normes és la conductora del gos. 
f) Recolliu els excrements del vostre gos i dipositeu-los a la paperera. 

 
ORDENANÇA 62: REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI PÚBLIC 
D’ESTACIONAMENT DE VEHICLES A MOTOR EN ZONES ESPECIALS I 
DETERMINADES DE LA VIA PÚBLICA, SOTA CONTROL HORARI LIMITAT  
“ZONA BLAVA” 

Es proposa delimitar una zona d’aparcament a la zona contigua a la N-II per tal 
de senyalitzar-la com a zona d’aparcament de pagament en temporada 
estiuenca. Així mateix, s’adapta la delimitació de zones blaves a l’acord de 
Junta de Govern Local de 23 de novembre de 2015, amb algunes correccions 
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indicades des de la Regidoria de Mobilitat. Els articles modificats són els 
següents: 
 

Article 2  

ZONES BLAVES: de pagament amb control horari: 

a) Passeig Marquès Casa Riera (inclòs accés sense sortida Apart. Clipper) 

b) Carrer de la Costa Brava 

c) Carrer de la Costa Daurada, en el tram comprès entre els locals 49 al 64 
i en el tram comprès entre els números 4 al 10 i 5 al 17 

d) Carrer del Mediterrani  

e) Carrer de la Torrassa, entre els números 2 i 42 

f) Plaça de l’Església 

g) Tram de carrer i aparcament de la zona comercial del carrer de la 
Ginesta 

h) Aparcaments de l’Avinguda Toni Sors ( Riera del Gorg i Montaltnou ) 

i) Carrer de Can Rams (zona lateral del Centre Cívic) 

j) Riera del Gorg (entre els carrers del Xaloc i de la Ginesta) 

k) Carrer La Pau (extrems de carrer zones urbanitzades) 

l) Zona d’aparcament de pagament de temporada estiuenca annexa a la 
N-II 

 

ZONES BLAVES: reservades exclusivament als residents de Sant Vicenç 
de Montalt amb distintiu: 

a) Carrer de la Pau (zona senyalitzada reservada a Residents) 
b) Carrer de la Pica d’Estats 
c) Carrer de la Costa Daurada (entre els números 1 i 17, blocs apartaments 

VI i XII) 
d) Riera de Torrentbó 
e) Carrer de la Torrassa (entre els núm. 61 i 63) 
f) Carrer de Can Valls 
g) Avinguda del Parc 
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h) Avinguda del Parc entre els carrers de la Costa Daurada i de la 
Torrassa. 

  
 

Article 5  

1. La utilització de les zones blaves requerirà indicar l’hora d’arribada 
mitjançant un tiquet subministrat per qualsevol dels aparells automàtics 
instal·lats a l’efecte, convenientment senyalitzats i seguint les instruccions d’ús 
establertes a les màquines expenedores, o en el seu cas, tiquet subministrat 
per personal autoritzat per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt.  

(...) 

Article 6  

1. El servei a les zones blaves del municipi (excepte les del Passeig Marquès 
de Casa Riera i la zona d’estacionament de pagament de temporada estiuenca 
annexa a la N-II) es prestarà tot l’any i tots els dies de la setmana de 9 a 14h i 
de 16 a 20h. 
 
El servei a les zones blaves del Passeig Marquès de Casa Riera i tram de 
carrer la Pau urbanitzat i assenyalat,  es prestarà de la següent forma: 
 
- Durant el període comprès entre 1 de maig el 31 d’octubre funcionarà tots els 
dies de la setmana de 9 h a 20h. 
 
- Durant el període comprès entre 1 de novembre a 30 d’abril funcionarà els 
dissabtes, diumenges i festius de 9 h a 20h. 
 
El servei a les zona d’estacionament de pagament de temporada estiuenca 
annexa a la N-II)  es prestarà de la següent forma: 

- Durant el període comprès entre el 15 de juny al 15 de setembre de 2017 els 
caps de setmana de 9 h a 20h. 
2. Els vehicles estacionats a la zona blava i que no disposin de distintiu, 
efectuaran el pagament per fraccions d’hora. Amb excepció de la i la zona 
d’estacionament de pagament de temporada estiuenca annexa a la N-II que el 
pagament és per dia. 

3. Els horaris de prestació del servei i el període d’estacionament, regulats en 
aquest article, es podran modificar per acord de l’Ajuntament.  

Article 7  
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La tarifa del servei s’aprovarà per acord del Ple de l’Ajuntament, mitjançant la 
corresponent ordenança fiscal.  

Article 8  

El servei es prestarà per agents i/o vigilants de la Policia Local de l’Ajuntament 
de Sant Vicenç de Montalt o empresa concessionària del servei.  

Article 9  

1. Es considerarà que un vehicle infringeix les normes municipals 
d’estacionament quan es produeixi algun dels següents supòsits: 

A)  El vehicle no disposi del comprovant de pagament expedit a un 
parquímetre habilitat per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, 

En el supòsit de l’apartat anterior es podrà incórrer en les següents infraccions : 

  a) La manca de comprovant horari o del tiquet de pagament. 

  b) No col·locar el comprovant horari o el tiquet de pagament en lloc 
visible. 

  c) Sobrepassar el límit horari indicat en el comprovant horari o en el 
tiquet de pagament.   

 B) Estacionar el vehicle sense el corresponent distintiu de Resident 
Autoritzat vigent de l’any en curs o sense que estigui en un lloc ben 
visible per a l’oportuna comprovació per part de l’agent o vigilant 
encarregat del servei. Els distintius hauran d’anar necessàriament 
adherits en un lloc ben visible del parabrisa del vehicle, preferentment al 
costat inferior dret ( costat acompanyant ) per no dificultar la visió del 
conductor.  

C)  El vehicle no disposi del comprovant de pagament expedit a un 
parquímetre habilitat per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt o en el 
seu cas tiquet subministrat per personal autoritzat per l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt.  

 En el supòsit de l’apartat anterior es podrà incórrer en les següents infraccions: 

  a) La manca de comprovant horari o del tiquet de pagament. 

  b) No col·locar el comprovant horari o el tiquet de pagament en lloc 
visible. 

  c) Sobrepassar el límit horari indicat en el comprovant horari o en el 
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tiquet de pagament.   

 

2. Pel que fa a les infraccions previstes a l’article 9 A, podran anul·lar la 
denúncia adquirint a les màquines expenedores un tiquet especial d’anul·lació, i 
abonant la quantitat que s’aprovi per l’Ajuntament, la qual constarà a la 
màquina expenedora, que s’haurà  d’entregar a un agent de la Policia Local, o 
a la bústia de la màquina expenedora mitjançant un sobre habilitat per aquest 
efecte, juntament amb la còpia de la denúncia.  

Aquesta anul·lació serà possible sempre que es faci dintre de les dues hores 
següents a la  interposició de la denúncia.  

 

 

ORDENANÇA 66: REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI DE 
TRANSPORT INTERURBÀ DE VIATGERS 

 

Es proposa actualitzar l’article 7.1 a la realitat: 
 
7.1 Definició de la targeta 
 
3. Poden ser titulars d’aquesta tarja tots els nois i noies de 12 a 16 anys, els 
jubilats i aquelles persones que tinguin un grau de disminució igual o superior a 
un 33%, i que resideixin en el municipi de Sant Vicenç de Montalt. 

 

5. PROHIBICIONS I OBLIGACIONS DELS USUARIS. 

(...) 

21. Els menors de 12 anys no poden viatjar sols, assumint la responsabilitat 
que vagin acompanyats per una persona major en cadascun dels viatges.  

 
 
ORDENANÇA NÚM. 89: REGULADORA DELS HABITATGES D’ÚS 
TURÍSTIC DE SANT VICENÇ DE MONTALT 
 
Índex PREÀMBUL 
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CAPÍTOL I.- Disposicions Generals. 
 
Article 1.- Finalitat de l’Ordenança. 
Article 2.- Fonaments legals. 
Article 3.- Àmbit d’aplicació objectiva. 
Article 4.- Àmbit d’aplicació subjectiva. 
 
 
CAPÍTOL II.- Tramitació prèvia a l’inici de l’activitat. 
 
Article 5.- Obligació de comunicació prèvia a l’Ajuntament. 
Article 6.- Documentació que ha d’acompanyar a la comunicació prèvia. 
Article 7.- Obligació de pagament de la taxa per la donada d’alta d’habitatge 
d’ús turístic. 
 
 
CAPÍTOL III.- Obligacions dels propietaris i empreses gestores dels habitatges. 
 
Article 8.- Obligació relativa a respectar l’aforament de l’habitatge. 
Article 9. Serveis dels habitatges. 
Article 10.- Rètol informatiu. 
Article 11.- Telèfon de contacte. 
Article 12.- Servei d’assistència i manteniment de l’habitatge. 
Article 13.- Obligació de respondre als requeriments dels serveis d’inspecció 
municipals. 
Article 14.- Obligació de comunicar a l’Ajuntament qualsevol modificació de les 
dades. 
Article 15.- Obligació dels titulars o persones responsables dels habitatges de 
vetllar per tal. 
que no es produeixin conductes incíviques o molèsties al veïnat. 
Article 16.- Obligacions en cas d’incompliment de les normes bàsiques de 
convivència per part de les persones usuàries. 
Article 17.- Responsabilitat solidària per no adoptar mesures preventives. 
 
 
CAPÍTOL IV Règim sancionador. 
 
Article 18.- Faltes lleus. 
Article 19.- Faltes greus. 
Article 20.- Faltes molt greus. 
Article 21.- Mesures cautelars. 
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Article 22.- Sancions. 
Article 23.- Graduació. 
Article 24.- Concurrència de sancions. 
Article 25.- Supòsit de doble regulació d’una conducta. 
Article 26.- Rebaixa de la sanció si es paga de manera immediata. 
Article 27.- Tancament d’habitatges d’ús turístic per incompliment dels requisits 
establerts. 
Article 28.- Prescripció i caducitat. 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
DISPOSICIONS DEROGATÒRIES 
DISPOSICIONS FINALS 
 
 
 
PREÀMBUL CAPÍTOL I.- Disposicions Generals. 
 
Article 1.- Finalitat de l’Ordenança. 
Aquesta ordenança té com a finalitat regular les obligacions dels propietaris i 
les empreses gestores dels habitatges d’ús turístic de Sant Vicenç de Montalt, 
tant pel que fa a la formalització de la comunicació prèvia de l’activitat a 
l’Ajuntament, com pel que fa al compliment de les obligacions que aquestes 
persones hauran d’assumir, als efectes de prestar un servei de qualitat. Les 
obligacions previstes en aquesta ordenança es fixen en desenvolupament del 
que ja regula la normativa aplicable a Catalunya per raó de matèria, és a dir, la 
Llei 13/2002, de turisme, i el Decret 159/2012, d’establiments d’allotjament 
turístic i d’habitatges d’ús turístic. 
 
 
Article 2.- Fonaments legals. 
 
1.- Tal com s’ha indicat en l’article anterior, aquesta ordenança es dicta en 
desenvolupament de la normativa aplicable en matèria d’habitatges d’ús turístic 
vigent a Catalunya, com és la llei 13/2002, de turisme i el Decret 159/2012, 
d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic. 
 
2.- Per altra banda, aquesta Ordenança s'ha elaborat d'acord amb la potestat 
municipal de tipificar infraccions i sancions que es preveu als articles 139 i 
següents de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local. 
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3.- L’establert a l’apartat anterior s’entén sens perjudici de les altres 
competències i funcions atribuïdes als ajuntaments per la normativa de règim 
local, tant estatal com catalana, així com a la legislació sectorial aplicable. 
 
 
Article 3.- Àmbit d’aplicació objectiva. 
 
1.- Aquesta Ordenança s’aplica a tot el terme municipal de Sant Vicenç de 
Montalt. 
 
2.- Particularment, l’Ordenança és d’aplicació a tots els habitatges del municipi 
que són cedits pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, de 
forma reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per a una estada de 
temporada, en condicions d’immediata disponibilitat i amb les característiques 
que estableix el Decret 159/2012 o norma que el substitueixi i aquesta 
ordenança. 
 
3.- Els habitatges d’ús turístic se cedeixen sencers, i no se’n permet la cessió 
per estances. 
 
4.- als efectes del Decret 159/2012 així com d’aquesta ordenança, es considera 
estada de temporada tota ocupació de l’habitatge per un període de temps 
continu igual o inferior a 31 dies, i es considera cessió reiterada quan 
l’habitatge es cedeix dues o més vegades dins el període d’un any. 
 
 
Article 4.- Àmbit d’aplicació subjectiva. 
 
1.- Aquesta Ordenança s’aplica a als propietaris i a les empreses gestores dels 
habitatges d’ús turístics de Sant Vicenç de Montalt, de tal forma que 
l’incompliment de les obligacions previstes en aquesta genera en propietaris i 
empreses gestores una responsabilitat de caràcter solidari, a menys que la 
pròpia ordenança estableixi alguna obligació de forma exclusiva per a 
propietaris o per a empreses gestores, cas aquest últim en que la 
responsabilitat per incompliment serà individual. 
 
2.- Per altra banda, la conducta i les obligacions que hagin de mantenir i 
assumir els usuaris dels habitatges d’ús turístic de Sant Vicenç de Montalt no 
es regulen a través d’aquesta ordenança, sinó a través de l’Ordenança 
municipal de Convivència d’aquest municipi. 
 



 

18 
 

3.- Als efectes de portar un control dels habitatges d’ús turístic existents a Sant 
Vicenç de Montalt, l’Ajuntament disposarà d’un registre a aquest efecte que 
haurà de gestionar i actualitzar. Així mateix, l’Ajuntament establirà mecanismes 
de comunicació permanent amb la Direcció General de Turisme de la 
Generalitat de Catalunya, als efectes de comunicar-li els canvis que es 
produeixin en el registre municipal. 
  
 
CAPÍTOL II.- Tramitació prèvia a l’inici de l’activitat. 
 
Article 5.- Obligació de comunicació prèvia a l’Ajuntament. 
 
Els propietaris dels habitatges o les empreses gestores hauran de legalitzar 
l’habitatge d’ús turístic mitjançant la corresponent comunicació prèvia a 
l’Ajuntament, d’acord amb allò previst al Decret 159/2012, de 20 de novembre, 
d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic, així com d’acord 
amb les prescripcions d’aquesta ordenança. 
 
 
Article 6.- Documentació que ha d’acompanyar a la comunicació prèvia. 
 
A més dels requisits establerts al Decret 159/2012, els titulars o les empreses 
gestores hauran de presentar la documentació següent: 
a) Certificació del registre de la propietat que acrediti la titularitat de l’habitatge 
o acreditació que l’empresa gestora disposa de títol suficient del propietari per a 
la gestió de l’habitatge. 
b) En el cas dels habitatges sotmesos al règim de propietat horitzontal, 
certificació expedida per l’Administrador de la comunitat que acrediti que 
l’activitat d’habitatge d’ús turístic no està prohibida pels estatuts de la comunitat 
de propietaris. 
c) Fotocòpia de la cèdula d’habitabilitat en vigor de l’habitatge. 
d) Pòlissa de Responsabilitat Civil que cobreixi els possibles danys que la 
conducta dels usuaris de l’habitatge pugui causar a terceres persones, mentre 
aquells romanguin dins l’habitatge. 
 
Article 7.- Obligació de pagament de la taxa per la donada d’alta d’habitatge 
d’ús turístic. 
 
Obligació de pagament de la taxa per la donada d’alta d’habitatge d’ús turístic 
segons s’indiqui en les ordenances fiscals vigents. 
 



 

19 
 

 
CAPÍTOL III Obligacions dels propietaris i empreses gestores dels habitatges. 
 
 
Article 8.- Obligació relativa a respectar l’aforament de l’habitatge. 
 
Els titulars i les empreses gestores restaran obligats en tot moment a respectar 
l’aforament de l’habitatge que s’indiqui a la corresponent cèdula d’habitabilitat. 
 
 
Article 9. Serveis dels habitatges. 
 
Els habitatges han d’estar suficientment moblats i dotats dels aparells i estris 
necessaris per la seva ocupació immediata, amb la finalitat de prestar un servei 
d’allotjament correcte en relació amb la totalitat de places que disposin, tot en 
perfecte estat d’higiene. 
 
 
Article 10.- Rètol informatiu. 
 
Els titulars o les empreses gestores hauran de situar, a l’entrada principal de 
l’immoble i, en el supòsit de cases unifamiliars, en un lloc plenament visible des 
de l’exterior de la finca, un rètol amb la informació bàsica referida a l’activitat 
d’habitatge d’ús turístic.  
 
 
Article 11.- Telèfon de contacte. 
 
Facilitar a usuaris, veïns i a l’Ajuntament un telèfon de contacte, propi o d’una 
tercera persona, que pugui atendre de manera immediata i a qualsevol dia i 
hora les incidències relatives a l’activitat d’habitatge d’ús turístic. 
 
Article 12.- Servei d’assistència i manteniment de l’habitatge. 
 
Els propietaris o empreses gestores hauran de garantir un servei d’assistència i 
manteniment de l’habitatge. Aquest servei haurà de ser dut a terme per una o 
més persones, que hauran de ser localitzables les 24 hores. Les funcions del 
servei d’assistència seran les de vetllar perquè no hi hagi alteracions de l’ordre i 
la convivència ciutadana i per garantir el descans dels veïns, d’acord amb les 
normes contingudes en l’ordenança de civisme i convivència de Sant Vicenç de 
Montalt. 
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Article 13.- Obligació de respondre als requeriments dels serveis d’inspecció 
municipals. 
 
Els titulars o les empreses gestores dels habitatges d’ús turístic hauran de 
respondre a qualsevol requeriment dels serveis policials o d’inspecció municipal 
en un termini no superior a 30 minuts. 
 
 
Article 14.- Obligació de comunicar a l’Ajuntament qualsevol modificació de les 
dades. 
 
Els titulars dels habitatges o les empreses gestores hauran de comunicar 
immediatament qualsevol modificació de les dades de contacte per tal de que 
aquestes dades estiguin sempre a disposició dels serveis policials i d’inspecció 
municipals. 
 
 
Article 15.- Obligació dels titulars o persones responsables dels habitatges de 
vetllar per tal que no es produeixin conductes incíviques o molèsties al veïnat. 
 
Els titulars o persones responsables dels habitatges d’ús turístic hauran de 
lliurar a tots els clients de manera que quedi constància de la seva recepció, en 
el moment d’efectuar el registre d’entrada a l’establiment (check-in), un 
document informatiu de les conductes no permeses a l’Ordenança municipal de 
convivència, amb l’exprés advertiment que la realització d’aquestes conductes 
podria comportar la seva expulsió de l’habitatge. Aquest document haurà 
d’estar redactat en català i també en castellà, anglès i francès per tal de 
facilitar-ne la seva comprensió a les persones estrangeres. 
 
 
Article 16.- Obligacions en cas d’incompliment de les normes bàsiques de 
convivència per part de les persones usuàries.  
 
En el cas que la persona o persones usuàries d’un habitatge d’ús turístic 
atemptin contra les regles bàsiques de la convivència o incompleixin les 
ordenances municipals dictades a l’efecte, les empreses turístiques 
explotadores o gestores d’habitatges d’ús turístic, així com els propietaris 
d’habitatges d’ús turístic hauran de requerir, en el termini de 24 hores, a 
aquestes persones usuàries perquè abandonin l’habitatge. Les empreses 
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turístiques explotadores o gestores d’habitatges d’ús turístic, així com els 
propietaris d’habitatges d’ús turístic, podran sol•licitar l’auxili dels agents de 
l’autoritat per desallotjar a aquelles persones usuàries que incompleixin les 
regles de convivència ciutadana recollides en la present ordenança. 
 
 
Article 17.- Responsabilitat solidària per no adoptar mesures preventives. 
 
La persona propietària i la persona gestora de l’habitatge d’ús turístic, en el 
supòsit que no siguin la mateixa persona, són responsables solidàries de les 
infraccions i incompliments de les obligacions definides en aquesta ordenança. 
 
 
CAPÍTOL IV Règim sancionador. 
 
 
Article 18.- Faltes lleus. 
 
a) No disposar l’habitatge del mobiliari, els aparells i els estris necessaris per a 
la seva ocupació o no disposar del número d’elements necessaris en relació al 
nombre màxim d’ocupants registrats. 
b) No mantenir tant l’habitatge d’ús turístic com els elements necessaris per la 
seva ocupació en les condicions adients d’higiene i manteniment. 
c) No vetllar, els titulars o gestors dels habitatges, per tal que els usuaris no 
incompleixin reiteradament la normativa municipal en relació al dipòsit de 
residus i deixalles. 
d) No disposar de fulls de queixa, reclamació i denúncia a l’abast de les 
persones usuàries. 
e) No haver lliurat als usuaris en el moment de fer el “check-in” el document 
informatiu al que es fa referència a l’article 18 d’aquesta ordenança. 
 
Article 19.- Faltes greus. 
 
a) Llogar l’habitatge a un nombre d’ocupants superior al límit màxim de places 
especificat a la cèdula d’habitabilitat. 
b) No disposar del rètol identificatiu de l’habitatge especificat en aquesta 
ordenança o no situar-lo en un lloc visible des de l’exterior dels límits de la 
propietat. 
c) No facilitar, el titular de l’habitatge o les persones gestores, a les persones 
usuàries i veïns el telèfon d’assistència immediata. 
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d) No respondre en el termini establert als requeriments dels serveis policials o 
d’inspecció municipals per atendre aquelles incidències relacionades amb 
l’habitatge o amb les persones usuàries. 
e) No haver comunicat la modificació de les dades essencials de registre de 
l’habitatge o el telèfon de contacte del servei d’assistència de forma que 
aquestes dades estiguin sempre a disposició dels serveis policials i d’inspecció 
municipals. 
f) No haver comunicat a la Direcció General de la Policia la informació relativa a 
la estada de les persones que s’hi allotgen, d’acord amb la normativa de 
seguretat ciutadana aplicable a tots aquells que faciliten, mitjançant preu, 
allotjament a les persones. 
g) Fer publicitat de l’habitatge turístic, en qualsevol mitja, sense que consti 
clarament el número d’inscripció en el Registre de turisme de Catalunya 
corresponent. 
 
 
Article 20.- Faltes molt greus. 
 
a) Exercir l’activitat d’habitatge d’ús turístic sense haver presentat tant la 
corresponent comunicació prèvia com la resta de documentació requerida en 
aquesta ordenança en els termes establerts a la normativa vigent. 
b) Aportar dades inexactes, falsedats o omissions, de caràcter essencial, en 
qualsevol de les dades que han de constar, tant en la comunicació prèvia, com 
en la resta de documentació requerida per aquesta ordenança. 
c) No disposar de cap servei d’assistència i manteniment de l’habitatge o bé 
que aquest no respongui en el temps establert als requeriments dels serveis 
policials o d’inspecció municipals. 
d) Superar el límit d’aforament en més del 50% de la ocupació màxima 
especificada a la cèdula d’habitabilitat de l’habitatge. 
e) No haver requerit, en el termini de 24 hores a aquells usuaris que hagin 
atemptat contra les regles bàsiques de convivència o incompleixin les 
ordenances municipals dictades a tal efecte i així s’hagi posat de manifest 
mitjançant acta policial, a que abandonin l’habitatge. 
 
 
Article 21.- Mesures cautelars. 
 
1.- Iniciat l'expedient sancionador, mitjançant acord motivat, es podran adoptar 
les mesures cautelars imprescindibles per al normal desenvolupament del 
procediment, per evitar la comissió de noves infraccions o per assegurar el 
compliment de la sanció que pogués imposar-se. 
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Aquestes mesures podran consistir en qualsevol de les previstes en la 
normativa general i sectorial aplicable en cada cas, i hauran de ser 
proporcionades a la naturalesa i la gravetat de la infracció. 
2.- Quan la Llei així ho prevegi, les mesures cautelars es podran adoptar també 
amb anterioritat a la iniciació de l’expedient sancionador. 
 
 
Article 22.- Sancions. 
 
1.- Les infraccions seran sancionades amb multes de fins a 750 €, 1500 € o 
3000 € en funció de si es tracta d’una falta lleu, greu o molt greu, 
respectivament, d’acord amb allò establert als articles 139, 140 i 141 de la Llei 
7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. En cas de 
modificació legislativa dels esmentats preceptes, els imports de les sancions 
s’adequaran al que legislativament s’estableixi. 
2.- En el supòsits d’infraccions greus o molt greus, i com a complement de les 
sancions principals establertes a l’apartat 1, també pot acordar-se la imposició 
de la sanció accessòria consistent en la suspensió de la inscripció de 
l’habitatge d’ús turístic en el registre municipal pel període de 1 o 2 anys, en 
funció de si la sanció te la qualificació de greu o molt greu, respectivament. 
Aquesta suspensió de la inscripció comportarà la impossibilitat d’exercir 
l’activitat d’habitatge d’ús turístic pel període que es determini, d’acord amb el 
que s’estableix en el paràgraf anterior. 
 
 
Article 23.- Graduació. 
 
1.- La imposició de les sancions previstes en aquesta Ordenança es guiaran 
per l’aplicació del principi de proporcionalitat i, en tot cas, es tindran en compte 
els criteris de graduació següents: 
a) La gravetat de la infracció. 
b) L’existència d’intencionalitat. 
c) La naturalesa dels perjudicis causats. 
d) La reincidència. 
e) La reiteració. 
 
2.- S’entén que hi ha reincidència quan s’ha comès en el termini d’un any més 
d’una infracció d’aquesta Ordenança i ha estat declarat per resolució ferma. Hi 
ha reiteració quan la persona responsable ja ha estat sancionada per resolució 
ferma per infraccions d'aquesta Ordenança, encara que faci més d’un any. 
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Article 24.- Concurrència de sancions. 
 
1.- Incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les 
quals hi hagi relació de causa - efecte, s’imposarà només la sanció que resulti 
més elevada. 
2.- Quan no es doni la relació de causa - efecte a la que es refereix l’apartat 
anterior, als responsables de dues o més infraccions se’ls imposaran les 
sancions corresponents a cadascuna de les infraccions comeses llevat que 
s’apreciï identitat de subjectes, fets i fonaments. En aquest darrer supòsit 
s’aplicarà el règim que sancioni amb major intensitat, gravetat o severitat la 
conducta de la qual es tracti. 
 
 
Article 25.- Supòsit de doble regulació d’una conducta. 
 
El règim sancionador establert en aquest article s’entendrà sempre sens 
perjudici d’allò que pugui regular-se en la normativa sectorial específica. En cas 
que una matèria estigui doblement regulada per norma sectorial específica i per 
aquesta ordenança, s’estarà, pel que es refereix al règim sancionador, al que 
es digui en la norma sectorial. 
 
 
Article 26.- Rebaixa de la sanció si es paga de manera immediata. 
 
1.- Llevat en casos de reincidència flagrant, en el cas de les infraccions lleus, 
les persones denunciades poden assumir la seva responsabilitat mitjançant el 
pagament de les sancions de multa, amb una reducció de la sanció al seu 
import mínim si el pagament es fa efectiu abans de l'inici del procediment 
sancionador. Quan l’Ordenança no fixi l’import mínim de la sanció que 
correspongui, la rebaixa serà pel vuitanta per cent del seu import màxim. 
2.- Els presumptes infractors poden reconèixer la seva responsabilitat 
mitjançant el pagament de les sancions de multa amb una reducció del trenta 
per cent de l'import de la sanció que aparegui, en els casos de procediments 
abreujats, en la resolució d’incoació. En els procediments ordinaris, la reducció 
serà del vint per cent de l’import de la sanció que aparegui o bé en la resolució 
de incoació, o bé en el en la proposta de resolució. 
3.- El pagament de l’import de la sanció de multa comportarà la terminació del 
procediment i implicarà la renúncia automàtica a l’exercici d’accions o recursos 
en via administrativa contra la sanció. 
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Article 27.- Tancament d’habitatges d’ús turístic per incompliment dels requisits 
establerts. 
 
1.- Mitjançant la incoació de l’expedient corresponent, i sense que tingui 
caràcter de sanció, l’òrgan competent pot acordar el tancament dels habitatges 
d’ús turístic que no compleixin els requisits establerts legalment per a l’exercici 
de l’activitat. També pot ordenar que es suspengui el seu funcionament fins que 
es rectifiquin els defectes observats o s’acompleixin els requisits establerts 
legalment. 
2.- La resolució que ordeni el tancament dels habitatges d’ús turístic, o ordeni el 
cessament de la seva activitat, ha de determinar la impossibilitat de instar un 
nou procediment d’habilitació amb el mateix objecte durant un període de 1 
any. 
 
 
Article 28.- Prescripció i caducitat. 
 
La prescripció i la caducitat es regirà per la legislació administrativa 
sancionadora general, sens perjudici del que disposi la legislació sectorial. 
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
Les persones titulars i les empreses gestores d’habitatges d’ús turístic ja 
inscrites en el corresponent registre administratiu abans de l’entrada en vigor 
d’aquesta ordenança, disposaran d’un termini màxim de 6 mesos per adaptar-
se a les obligacions relatives al rètol informatiu, d’acord amb allò previst a 
l’article  10 de la present ordenança. 
 
DISPOSICIONS FINALS 
La present ordenança entrarà en vigor una vegada aprovada definitivament i 
publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, quan hagi 
transcorregut el termini que preveu l’art. 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
ORDENANÇA NÚM. 90: REGULADORA DE LA UTILITZACIÓ DELS ESPAIS 
D’ÚS PÚBLIC AMB TERRASSES, VETLLADORS, MOBILIARI AUXILIAR I 
ALTRES ELEMENTS AL TERME DE SANT VICENÇ DE MONTALT 
 
PREÀMBUL 
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L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt va aprovar definitivament en data 30 
de desembre de 2011, l’Ordenança Fiscal núm. 10-A “Taxa per l’ocupació de 
terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa”. 
 
D’acord amb aquesta habilitació, s’ha regulat el preu de l’ocupació de la via 
pública amb taules, cadires, mercaderies, tendals, paravents, estufes, etc. 
 
L’Ordenança Fiscal 10-A de l’ocupació de la via pública no té eficàcia suficient 
per a regular aquells espais d’ús públic però de titularitat privada que són 
utilitzats per activitats recreatives, i que han estat sovint objecte de conflicte 
ciutadà per qüestions d’horari i soroll, tampoc permet l’exercici de la potestat 
sancionadora per tal de corregir conductes que vulneren llurs prescripcions.  
 
Considerant la importància que aquests tipus d’utilitzacions dels espais d’ús 
públic tenen en el paisatge urbà, en la imatge del municipi, i en la convivència 
ciutadana, es redacta aquesta ordenança que regularà totes aquestes 
qüestions, i que permetrà disposar d’eines jurídiques eficaces per ordenar 
aquests usos, conciliant els interessos econòmics i socials que hi intervenen. 
 
En el marc de la competència ambiental i urbanística atribuïda als municipis, en 
l’art. 25 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, s’estableix en 
aquesta Ordenança les normes reguladores de la protecció o foment del 
paisatge urbà, així com també el règim d’usos dels seus elements en un 
sistema de desenvolupament urbà sostenible i que possibiliti una adequada 
convivència ciutadana. 
 
L’art. 12 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (LSAA), determina que són 
“Activitat econòmica de baix risc: l’activitat que, per les seves característiques, 
pot produir alguna molèstia poc significativa o té una incidència molt baixa 
sobre el medi ambient, la seguretat de les persones o els béns. Les activitats 
econòmiques de baix risc són les incloses en l’annex II”.  
A l’annex II s’inclouen les activitats que ofereixen serveis de menjar i begudes, 
si la superfície construïda és inferior o igual a 500 m2 i amb un aforament 
inferior o igual a 500 persones (codi I.561 i I.563). 
Segons l’art. 13 de la LSAA, les activitats econòmiques de baix risc estan 
subjectes al règim de comunicació prèvia, i a l’art. 14 es preveu que la 
modificació de les condicions en què es duen a terme les activitats requereix 
una nova comunicació prèvia, tenint en compte com queda la situació final de 
l’establiment com a conseqüència de la modificació. 
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Aquesta ordenança té com objectius específics: 
 

- La protecció, el manteniment i la millora dels valors fonamentals del 
paisatge urbà i la imatge del municipi de Sant Vicenç de Montalt, així 
com mantenir l’equilibri respectuós entre els diversos usos, objectes i 
elements que intervenen en l’ocupació de l’espai públic, sense oblidar, 
que, en tot moment, els serveis públics han de tenir prioritat sobre els 
usos individuals. 

- El suport i l’impuls de l’ús ordenat i racional del paisatge urbà, com a 
instrument decisiu per a la conservació de l’entorn i la preservació d’una 
adequada convivència ciutadana. 

- La regulació d’aspectes urbanístics de vetlladors o terrasses que afecten 
a l’ús dels espais d’ús públic, sense afectar a la normativa de 
liberalització de les activitats comercials. 

- La simplificació de la tramitació administrativa. 
 
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS. 
 
Article 1. Objectius i àmbit d’aplicació: 
 

1. Aquesta ordenança té per objecte la regulació de l’ocupació de sòl dels 
espais públics i espais en sòl de titularitat privada, ja sigui el seu ús 
públic o privat, amb taules, cadires, para-sols, marquesines, gènere 
expositor, i objectes similars, especificant i adequant les condicions 
d’instal·lació a les característiques del territori. 
 

2. Es regulen aquestes instal·lacions en aquells espais a l’aire lliure, tant en 
sòls d’ús públic i de titularitat municipal, com en sòls de titularitat privada 
amb incidència o que confrontin amb espais públics, com ara, espais 
entre blocs, passatges particulars i similars. 

 
3. A aquests efectes es determinen les condicions d’ubicació, de 

superfícies a ocupar i les característiques tècniques i estètiques dels 
elements a instal·lar, els horaris de permanència d’aquestes 
instal·lacions, així com el règim disciplinari i sancionador al qual s’haurà 
d’ajustar el titular de la llicència en cas d’incompliment de les 
prescripcions establertes. 
 
 
 

4. Així mateix, té la voluntat de fer possible la instal·lació ordenada de 
terrasses i altres elements anàlegs després de l’entrada en vigor de la 
Llei 42/2010, de 30 de desembre, per la qual es modifica la Llei 28/2005, 
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de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i 
reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels 
productes del tabac. 

 
5. Les guinguetes de la platja, actualment desmuntables, haurà de complir 

els requisits que si escau siguin establerts a la licitació per a la 
instal·lació i explotació comercial dels serveis de temporada a la platja 
durant la temporada que correspongui i no els serà d’aplicació la present 
Ordenança. 
 

6. L’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança és el municipi de Sant Vicenç 
de Montalt. 
 

 
Article 2. Naturalesa jurídica. 
 
Principis generals sobre la utilització de la via pública 
 

1. Les ocupacions d’espais públics tindran la naturalesa d’ús privatiu sense 
transformació o modificació del domini públic, i es regiran pel disposat a 
l’article 57.2 de vigent Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de 
Catalunya. 
 

2. Les vies, els espais públics, les instal·lacions i el mobiliari urbà que hi 
estan ubicats són destinats a l’ús comú general per part del conjunt dels 
ciutadans, sota els principis de llibertat individual i respecte a les 
persones. 
 

3. Les activitats que es desenvolupin a la via pública no podran limitar els 
drets dels altres usos generals, llevat que existeixi una llicència o una 
concessió d’ús comú especial o privatiu. 

 
 

Article 2.1. Règim jurídic. 
 
La instal·lació de les ocupacions resta subjecta a l’atorgament d’una 
llicència d’ocupació temporal que origina una situació de possessió 
precària essencialment revocable per raons d’interès públic. Per aquesta 
raó l’atorgament de les llicències serà discrecional sense que hi hagi cap 
dret preexistent per a la seva obtenció. Correspon a l’alcalde/alcaldessa 
harmonitzar els usos i les activitats que es desenvolupen a la via pública, 
tot donant preferència a aquells que en cada moment siguin prioritaris en  
l’interès general. 

 
 
Article 3. Definicions. 
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a) Terrassa: s’entén per terrassa l’espai degudament autoritzat, ubicat en un 
lloc obert i lliure d’edificació, en domini públic o en terreny privat d’ús públic, on 
s’ubiquen taules, cadires, para-sols i d’altres objectes, com estufes, jardineres, 
pissarres, etc, per a ús públic i annexes a un establiment d’hostaleria, 
restauració o similar situat en planta baixa. 
  

Terrassa en espai privat 
 

- Terrasses en espai privat obert: són aquelles terrasses situades en 
una zona de titularitat privada, que pertany a l’establiment on es 
desenvolupa l’activitat principal, i no delimitada per cap element de la 
zona pública o de qualsevol altra zona privada, com poden ser patis, 
voreres, passatges, etc. 
 

- Terrasses en espai privat tancat: són aquelles terrasses situades en 
una zona de titularitat privada, que pertany a l’establiment on es 
desenvolupa l’activitat principal, i que està delimitada per algun element 
de la zona pública o de qualsevol altra zona de titularitat privada, com 
poden ser patis, jardins, etc.  

 
b) Vetllador: són vetlladors, les terrasses que compten amb proteccions a la 
coberta i als laterals l’estructura de les quals s'assenta sobre el terra i, un cantó 
dels quals, com a mínim, haurà d’estar obert. 
 
c) Mobiliari: s’entén per mobiliari, la instal·lació de taules, cadires, estufes, 
jardineres, arbusts, para-sols i similars. Tots aquests elements hauran de ser 
desmuntables. 
 
Mobiliari auxiliar: s’entén per mobiliari auxiliar els mobles auxiliars, el cablejat 
elèctric i altres. Tots aquests elements hauran de ser desmuntables. 
 
d) Elements de barrera: són aquells elements que aïllin físicament la zona de 
trànsit rodat o per als vianants amb la zona de terrassa. 
 
e) Establiment d’hostaleria, restauració o similar: són aquells locals oberts 
al públic que tenen com a activitat principal subministrar de manera habitual i 
mitjançant pagament, menjar i begudes per a que siguin consumits d’acord 
amb les característiques i especificacions que estableix el Decret 112/2010, de 
31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats 
recreatives. Són assimilats a aquesta classificació els establiments de comerç 
alimentari tipus pastisseries, gelateries, xarcuteries, cellers, forns i establiments 
similars amb activitats complementàries de degustació a l’interior. 
 
f) Temporada: és el termini de vigència de l’autorització. Les autoritzacions de 
terrasses, vetlladors, mobiliari auxiliar i altres elements, en la via pública, 
s’atorguen pel termini definit a la llicència. En cap cas es concediran llicències 
per temps indefinit 
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CAPÍTOL II. CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS SUSCEPTIBLES DE 
SER INSTAL·LATS. 
 
Article 4. Determinació d’elements. 
Com a principi general, tot allò que no estigui previst en aquest precepte, no 
serà admissible en espais públics, tant de titularitat pública com privada. No 
obstant això, si hi ha algun element que no es preveu i previ informe tècnic 
favorable es considera que no desdiu de l’entorn, es podrà acceptar. 
 
1. Terrasses, tarimes i vetlladors 
 
a) Terrasses: La llargada màxima de la terrassa serà l’ample de la façana de 
l’establiment, tenint en compte el previst a l’art. 9. La profunditat màxima 
dependrà en cada cas de l’amplada de la vorera i si concorren situacions 
especials segons l’art. 10. S’haurà de deixar lliure sempre un espai d'1,80 
metres per garantir un itinerari de vianants accessible. 
 
Com a norma general no serà autoritzable la instal·lació de terrasses en espais 
oberts al trànsit rodat. Malgrat això, en carrers on la calçada sigui com a mínim 
5 metres, podran autoritzar-se ocupacions en les zones d’estacionament, quan 
es garanteixi una adequada protecció mitjançant elements de barrera que 
impedeixin accedir de forma directa a la calçada.  
 
A tal efecte, s’hauran d’instal·lar tanques protectores. Quan la terrassa estigui 
ubicada sobre la calçada, caldrà instal·lar una tarima per igualar el nivell de la 
vorera amb el de l’ocupació, de manera que no hi hagi separació. En tots els 
casos els elements han de ser desmuntables i assegurar l’evacuació de les 
aigües pluvials. 
 
En carrers o zones de prioritat invertida sense zona d’estacionament, s’haurà 
de deixar un pas lliure d’obstacles mínim per a vehicles de 3 metres. 
 
b) Tarimes: 
 
1. Aquest tipus d’instal·lacions sobre la calçada, s’admetran en aquells llocs en 
que la seguretat del trànsit i les característiques de la via aconsellin la seva 
autorització, previ informe de la Policia Local. El ban d’ocupació de la via 
pública definirà els carrers on es podran instal·lar. 
 
2. Mai no es podrà ultrapassar en longitud de la façana de l’establiment a que 
dóna servei. 
 
3. Sempre s’haurà de garantir la seguretat per a les persones, així com la 
mobilitat dels vehicles. 
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4. El terra de la terrassa serà de fusta o similar, i permetrà que per la seva part 
inferior puguin discórrer les aigües pluvials, i aquesta part serà de fàcil neteja. 
 
5. Les tarimes no disposaran d’esglaons i asseguraran l’accés a persones amb 
mobilitat reduïda. 
 
6. El perímetre de la terrassa haurà d’estar protegit amb elements que suportin 
l’impacte o fregament dels vehicles sense deformar-se ni fragmentar-se. 
 
7. Sobre les mateixes, s’admetran para-sols i vetlladors segons el que s’ha 
determinat en els preceptes anteriors. 
 
8. Hauran de deixar-se completament lliures per a la seva utilització immediata, 
si calgués, pels serveis públics corresponents: 

- Les boques de reg 
- Els hidrants 
- Els registres del clavegueram 
- Les sortides d’emergència 
- Les parades de transport públic regularment establertes 
- Els centres de transformació i les arquetes de registre dels serveis 
públics 

 
9. A més a més dels requisits establerts amb caràcter general en la normativa 
reguladora de l’ocupació de la via pública amb terrasses, aquests tipus 
d’ocupació exigirà que el sol·licitant acrediti estar amb possessió d’una pòlissa 
d’assegurança de responsabilitat civil adient per aquesta activitat que cobreixi 
els danys a tercers. 
 
10. Prèviament a l’autorització d’aquests elements, s’emetran informes dels 
serveis tècnics municipals i també de la Policia Local si són a la calçada, als 
efectes de determinar la seva seguretat. Aquesta autorització ho és en el sentit 
de què l'Ajuntament resta eximit de qualsevol responsabilitat, entenent-se que 
en el supòsit de danys a persones o a béns, aquest seran responsabilitat del 
peticionari. 
 
c) Vetlladors: 
 
El pla del cobriment del vetllador s’entendrà com un pla unitari, continu, que 
aboca l’aigua de la pluja cap al costat més allunyat del pas dels vianants. 
 
Els vetlladors en espais públics només s'admetran en carrers de més de 15 
metres d’amplada de via pública. 
 
Als vetlladors els seran d'aplicació les condicions tècniques, i els colors fixats 
pel cas dels tendals, para-sols i paravents. 
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2. Mobiliari: 
 
a) Tendals i para-sols: 
 
- El nivell inferior dels tendals, para-sols, i en el seu cas, les lones laterals dels 
mateixos, haurà d'estar com a mínim a 2,20 metres per sobre de la rasant de la 
vorera. La seva alçada màxima no podrà superar els 3,5 m. La profunditat 
màxima no podrà sobrepassar els 3,00 metres, i en cap cas l'espai autoritzat 
per taules i cadires. 
 
- El suport serà lleuger i desmuntable. Els suports dels para-sols podran ser de 
dos tipus: amb contrapès sobre el paviment o, excepcionalment i ateses les 
característiques especials de la ubicació i de les mides del para-sol, es podran 
autoritzar encastats al paviment, amb un adaptador de tub i tapa o sobre platina 
fixada amb cargols. En tots dos casos, la llicència quedarà condicionada al 
dipòsit d’una fiança per garantir la reposició dels elements urbanístics afectats 
que, en cada cas, es fixarà d’acord amb el cost de la reposició. En el cas de 
terrasses no anuals, fora del període d’utilització, s’haurà de reposar el 
paviment a les condicions adequades. 
 
- Els para-sols no podran estar tapats pels laterals. 
 
- No s’admetran para-sols construïts de bruc, canyes o materials de fàcil 
combustió, excepte en l’àmbit costaner. 
 
- El mobiliari de les guinguetes de la platja, actualment desmuntables, haurà de 
complir els requisits que si escau siguin establerts a la licitació per a la 
instal·lació i explotació comercial dels serveis de temporada a la platja durant la 
temporada que correspongui. 
 
b) Paravents: 
 
- Els paravents només podran ser laterals i transparents hauran d'instal·lar-se 
necessàriament adossats a les façanes dels immobles en els quals estiguin 
ubicats els establiments als quals corresponguin, sense cap separació respecte 
a les mateixes. En cas d’ estar fixats en el sòl s’exigirà garantia per a la 
reposició del paviment. El sortint dels paravents no podrà excedir, en cap cas, 
l'espai autoritzat per terrassa. Els paravents i els elements de fixació hauran de 
quedar recollits cada nit, sense que puguin sobrevolar la via pública. 
 
- Les condicions anteriors per a la instal·lació de tendals, para-sols i paravents 
s’exigirà a tot tipus d’establiment, tant si tenen autoritzada terrassa com si no la 
tenen. 
 
c) Taules, cadires, tamborets o similars: 
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Podran ser d’alumini, acer inoxidable o de fusta. També es podran acceptar 
altres materials, sempre que es justifiqui una qualitat adequada. Només 
s’admetran taules i cadires de plàstic elaborades amb resines de plàstic que 
tinguin atribuïts els següents codis: 

- codi 2: polietilè d’alta densitat (HDPE PEAD) 
- codi 4: polietilè de baixa densitat (LDPE PELD) 
- codi 5: polipropilè (PP) 

 
Les taules i cadires disposaran de topalls de plàstic o goma en les seves potes 
que ajudin a esmorteir el soroll que provoca el seu arrossegament o 
manipulació. 
 
d) Estufes: 
 
Tot i que es desaconsella l’ús d’estufes a la via pública per anar en contra dels 
criteris d’eficiència energètica, en cas que es decideixin col·locar, només es 
podran posar models homologats pel Departament d’indústria de la Generalitat 
de Catalunya, i que disposin del certificat d’homologació de la comunitat 
europea. 
 
Les estufes a col·locar hauran de ser de baix consum i l’opció que tingui més 
cura amb el medi ambient. 
 
Les estufes utilitzades poden ser de gas o d’energia elèctrica. En qualsevol 
cas, el model d’estufa que es col·loqui haurà d’ajustar-se a la normativa 
europea fixada per la Directiva 1990/396/CEE de 29 de juny relativa a 
l’aproximació dels Estats membres sobre els aparells de gas, o en el seu cas 
aquella que resulti de concreta aplicació i es trobi vigent en cada moment. 
 
En cas de ser estufes de gas caldrà tenir en compte que: 
- No es podran instal·lar estufes a menys de 2 m de la línia de façana dels 
immobles ni d’altres elements com poden ser arbres, fanals, etc. 
- L’establiment haurà de disposar d’extintors de pols ABC, eficàcia 21A-113B, 
ubicats en lloc de fàcil accés. 
- L’estructura de l’estufa haurà d’anar protegida amb una carcassa o similar que 
faci impossible la manipulació dels elements que continguin gas propà. 
 
En cas de ser estufes elèctriques caldrà adequar-se al següent: 
- No es permet la instal·lació provisional de cap conductor elèctric a nivell del 
sòl que pugui suposar un perill o entorpir el pas de vianants o usuaris de les 
terrasses ni tampoc aeri. 
- La instal·lació elèctrica a les terrasses ha de complir el Reglament 
electrotècnic de baixa tensió i instruccions tècniques complementàries ITC-BT. 
- Finalitzat l’horari d’atenció al públic de l’establiment, s’haurà de deixar sense 
subministrament elèctric la instal·lació. 
 
e) Cendrers: 
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Es prohibeix la instal·lació a la via pública de cendrers fixos o mòbils, per part 
dels titulars d’establiments, ja siguin d’oci o activitats recreatives o de qualsevol 
tipus d’activitats. 
 
El titular de l’establiment es farà responsable de l’estat de neteja, conservació i 
manteniment dels cendrers que es situïn en les taules o l’espai privat d’accés, 
podent l’autoritat municipal ordenar la retirada dels mateixos en cas que no 
compleixi amb dites obligacions per raons d'ornat i salubritat pública. 
 
3. Elements de barrera: 
 
Es podran instal·lar baranes o elements de barrera que aïllin físicament la zona 
de terrassa, i que sempre estaran dins del límit d’ocupació de la terrassa 
Podran ser de material metàl·lic, vidre de seguretat, de fusta o combinació de 
tots ells. No s’admetran tanques de troncs, rodes de carro o altres objectes que 
no estiguin en consonància amb el caràcter del lloc. No podran ser escalables. 
En qualsevol cas, els Serveis Tècnics Municipals determinaran la idoneïtat de 
la instal·lació pretesa. En el cas que estiguin ancorats al terra s’exigirà una 
garantia de la reposició del paviment.  
 
La barana ha de ser calada i només podrà delimitar la terrassa en un màxim de 
3 costats. 
 
També serà possible la col·locació d’una línia de jardineres al llarg de 
l’ocupació de la terrassa per tal de separar els usuaris de les terrasses de la 
calçada i per delimitar l’amplada màxima de la terrassa. Les jardineres hauran 
de ser metàl·liques o de fusta o plàstic, sempre que es justifiqui una qualitat 
adequada. L’alçada de l’element de separació no superarà els 100 cm. 
 
4. Altres elements: 
 
a) Els rètols-banderola: 
 
Tindran un vol màxim de 2/3 de l'amplada de la vorera, sense sobrepassar mai 
1,20metres, i una alçada mínima de 3,00 metres per sobre de la mateixa. 
S’admetrà com a màxim un rètol per cadascuna de les façanes a les quals 
confronti l’establiment. 
 
En els trams dels carrers que han estat objecte de les obres de millora urbana 
per la priorització de l’ús per als vianants de les mateixes, només seran 
permesos els rètols adossats a la façana. 
 
 
 
b) Pissarres o taulers anunciadors: 
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Només es podran situar penjats de les façanes dels establiments sobresortint 
un màxim de 0,15 m o dins de l’àmbit de la terrassa, sense dificultar el pas dels 
vianants. La pissarra no podrà estar lligada o encadenada a cap element del 
mobiliari públic urbà. 
 
c) Gènere expositor: 
 
L’exposició d’articles que sobresurti el pla de façana de la planta baixa de 
l’edifici queda prohibida. Només s’acceptarà gènere col·locat en els dintells o 
brancals de les portes o finestres de llurs establiments, sense sobrepassar el 
pla de façana. S’exceptua l’exposició a façana de premsa escrita atenent el 
servei informatiu que presten. 
 
En espais privats d’ús públic que no confrontin directament amb la via pública 
s’hi admet l’exposició d’articles. 
 
 
d) Màquines expenedores de begudes i altres productes: 
 
Són completament prohibides a la via pública les màquines automàtiques 
expenedores de begudes, tabac, menjar, o qualsevol altre tipus de producte, 
així com les infantils. Per a aquelles que tinguin accés des de la via pública, es 
requerirà prèvia llicència municipal i en el moment del seu atorgament es tindrà 
en compte el millor aprofitament d'aquella i l’equipament comercial existent a la 
zona. 
 
Les màquines expenedores a les quals s'accedeixi des de la via pública no 
podran oferir cap mena de beguda alcohòlica ni tabac. 
 
e) Tòtems informatius: 
 
A petició d’associacions de comerciants i sempre que estigui degudament 
justificat, es podrà acceptar la col·locació de tòtems informatius de la ubicació 
de diferents establiments. 
 
f) Altres elements decoratius o identificatius: 
 
A petició d’associacions de comerciants i sempre que estigui degudament 
justificat, es podrà situar a l’exterior dels locals elements decoratius i/o 
corporatius per un temps determinat, previ acord amb l’Ajuntament. 
 
 
5. Publicitat: 
 
No s’admet publicitat en les taules i cadires, tendals o para-sols, o altres 
elements. L’únic missatge permès és el nom comercial o logotip de 
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l’establiment o el nom del municipi de Sant Vicenç de Montalt, amb el logo 
homologat per l’Ajuntament. 
 
Article 5. Homogeneïtat d’elements. 
 

1. En termes generals, les taules, cadires, para-sols, estufes de terrassa i 
d’altres elements que es col·loquin seran del material menys sorollós 
possible, havent-se d’adaptar, en el seu cas, per provocar les mínimes 
molèsties possibles. A més de complir amb tots els requeriments 
establerts en aquesta ordenança, hauran d’harmonitzar entre sí i amb 
l’entorn en cromatisme, materials i disseny. 

 
2. Tots els elements que pertanyin a una mateixa autorització i/o 

establiment han d’estar fets amb materials de similar color, disseny i 
textura. 

 
3. En entorns concrets, l’Ajuntament podrà demanar uniformitat de criteris 

en els materials i tipologies dels diferents elements de les terrasses 
(taules, cadires, estufes, para-sols, jardineres…). 

 
Article 6. Retirada d’elements. 
 

1. A les zones on les circumstàncies així ho aconsellin i s’hi estableixi 
expressament en l’autorització, quan la terrassa no estigui en 
funcionament, hauran de ser retirats tots els elements instal·lats a la via 
pública (incloent les estufes, si n’hi ha), a excepció dels para-sols de 
grans dimensions, sobretot si tenen instal·lacions elèctriques que no 
puguin retirar-se. En aquest cas, s’hauran de plegar. Es permet que les 
jardineres que pel seu pes no puguin retirar-se, restin a la via pública, 
sempre que no obstaculitzin el pas dels vianants o les operacions de 
neteja viària.  

2. El vetllador i tots els elements de la terrassa s’hauran de retirar 
temporalment de determinats carrers en les situacions o jornades 
especials que determini l’Ajuntament, com poden ser obres al carrer, 
actes especials (fires, manifestacions,…) o diades festives (Sant Jordi, 
Festa Major,..). L’Ajuntament informarà als titulars de llicències 
d’ocupació de via pública afectats de la data de celebració i durada 
prevista, així com també els advertirà de les conseqüències de 
l’incompliment de l’obligació de retirar temporalment els elements. En 
cas d’incomplir l’ordre de retirada, ho executarà subsidiàriament 
l’Ajuntament i liquidarà les despeses que es generin a càrrec de la 
fiança, i, si l’import fos superior, les liquidarà pel seu pagament. 

 
3. Una vegada transcorregut el termini de vigència de l’autorització s’haurà 

de retirar de la via pública tot el mobiliari, i haurà de quedar en el mateix 
estat que tenia abans de la concessió de la llicència. 
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Article 7. Instal·lació elèctrica 
 
La instal·lació d’enllumenat a les terrasses haurà de complir el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Tècniques complementàries MI BT. 
No es permetrà la instal·lació provisional de qualsevol conductor elèctric a nivell 
de sòl que pugui suposar un perill o entorpir el pas de vianants o usuaris/àries 
de les terrasses o aeri que pugui generar un impacte visual negatiu.  
Finalitzat l’horari d’atenció al públic de l’establiment, s’haurà de deixar sense 
subministrament elèctric la instal·lació de la terrassa.  
S’haurà de presentar el certificat signat per un instal·lador autoritzat, una 
vegada feta la instal·lació elèctrica de la terrassa, conforme compleix la 
normativa vigent per aquest tipus d’instal·lacions. 
 
CAPITOL III. OCUPACIONS DE LA VIA PÚBLICA AMB ACTIVITATS DE 
CARRER 
 
Article 8. Ocupacions per a la producció artística lligades a l’activitat 
turística de temporada, tradicionalment desenvolupada a la via pública. 
 
1. Podran sol·licitar llicència per a l’ocupació del domini públic municipal per a 
la producció artística i venda posterior en temporada turística les activitats 
següents: 

a) Retrats 
b) Caricatures 
c) Pintura 
d) Fotografies 
e) Altres d’anàlegs com globoflèxia, ceràmica, escultura, etc. 

 
També s’acceptaran ocupacions puntuals tradicionals, en altres èpoques 
(castanyers, per exemple). 
 
2. En el supòsit de més peticions que ocupacions previstes, l’òrgan competent 
tindrà en compte la diversitat de l’oferta, la prioritat en la presentació de la 
instància, o d’altres criteris. 
 
 
CAPÍTOL IV. SUPERFÍCIES I OCUPACIONS. 
 
Article 9. Condicions generals. 
 
1. L’ocupació de via pública per a la instal·lació de terrasses i vetlladors, o 
qualsevol altre element, no dificultarà la circulació de vianants i d’altres usos, 
tenint sempre en compte les persones amb mobilitat reduïda i discapacitat. 
 
2. En qualsevol cas es respectaran els arbres, els escocells, parterres, el 
mobiliari urbà i els seus accessos i els passos de vianants. 
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3. L’espai autoritzat i la seva zona d’influència hauran de mantenir-se en 
perfectes condicions d’higiene i neteja. 
 
4. S’hauran de deixar completament lliures per a la seva utilització immediata 
pels serveis públics corresponents les boques de reg, els hidrants, els registres 
de clavegueram, les parades de transport públic, els centres de transformació i 
arquetes de registre dels serveis públics. 
 
5. No s’autoritzarà cap ocupació davant d’entrades d’immobles ni de sortides 
d’emergència. 
 
6. Els sol·licitants hauran de limitar l’ocupació a l’espai assenyalat dintre dels 
límits autoritzats i marcats al terra. 
 
Article 10. Superfícies d’ocupació. 
 
1. No podrà ésser ocupada més superfície que l’assenyalada en l’autorització i 
amb els elements que s’hagin autoritzat. Els para-sols estaran inclosos en el 
total de la superfície autoritzada. 
 
2. Les superfícies d’ocupació autoritzada tindran les següents limitacions: 
 

a) Amb caràcter general i sempre que sigui possible, les terrasses i 
vetlladors es col·locaran davant de la façana d'accés a 
l'establiment, i vetllant per deixar lliure sempre un espai d'1,80 
metres per garantir un itinerari de vianants accessible. 
L'establiment a què faci referència la sol·licitud haurà d’estar 
situat davant d'una via pública quina vorera tingui una amplada 
mínima de 2,50 metres. 

 
b) En el cas que concorrin circumstàncies de configuració o 

dimensions de l'espai públic que impossibilitin l'ocupació segons 
els preceptes anteriors, es podran autoritzar amb caràcter 
excepcional peticions d'utilització privativa sempre i quan sigui 
possible garantir una accessibilitat adequada pels vianants. 

 
c) A les places del nucli urbà de la població es podran col·locar 

terrasses i vetlladors davant de l'establiment sol·licitant, en funció 
de la mida i configuració de la plaça en qüestió, sempre que no 
s'impedeixi la circulació de vianants. 

 
d) Per a la col·locació de terrasses en els carrers per als vianants, 

serà necessari que quedi sempre un pas lliure de 3 metres pel 
pas de vehicles de veïns i de serveis. 
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3. L’ocupació d’espais públics com parcs i altres espais de domini públic, 
s'autoritzarà discrecionalment per l’òrgan competent sota la premissa de la 
màxima adequació a les característiques i condicions ambientals del lloc de 
que es tracti, de manera que es podran establir requisits a complir per part dels 
ocupants en quant a dimensions, aspecte, funcionament, etc. de les 
instal·lacions que siguin autoritzades. 
 
Article 11. Criteris especials. 
 
1. Per a carrers o zones singulars del municipi, podran ésser definits nous 
criteris especials en allò que fa referència a superfícies d’ocupació i tipus de 
terrasses. 
 
2. La definició d’espais i usos estarà sotmesa a les variacions que comporti 
qualsevol modificació de les vies i places. 
 
3. Els possibles conflictes sobre ocupacions, superfícies i d’altres, seran resolts 
per l’Ajuntament, prèvia audiència dels interessats. 
 
4. L’Ajuntament es reserva la facultat de fer la distribució que cregui oportuna 
en els espais públics, atenent a les necessitats dels veïns, usuaris i titulars dels 
locals. 
 
CAPÍTOL V. ÚS I HORARIS. 
 
Article 12. Usos admesos. 
 
1. Els usos admesos en les terrasses i vetlladors seran els compresos per als 
establiments de restauració, d’hostaleria i similars. 
 
2. Únicament es permetrà la instal·lació de taules, cadires, jardineres, baranes, 
estufes, para-sols, vetlladors i similars en les condicions indicades a la llicència 
atorgada. Tots aquests elements hauran de ser desmuntables i donaran 
compliment a les característiques establertes a l’art. 4 d’aquesta ordenança. 
 
3. En les terrasses no s’admetrà cap mena de font acústica, musical o 
ambiental, ni música en viu o qualsevol altre tipus d’espectacle excepte festes 
populars, revetlles, o actuacions puntuals de malabars, circ, etc. En aquests 
casos, s’haurà de demanar autorització amb una antelació mínima de 15 dies, i 
s’entendrà denegada si no es contesta en el termini de 15 dies des de la 
presentació de la sol·licitud en el registre d’entrada. 
 
4. El titular de l’autorització serà responsable d’evitar que el públic assistent 
incompleixi els seus deures cívics, tals com la producció de sorolls, l’obstrucció 
del trànsit de persones i d’altres similars, disposant, en cas necessari i quan ho 
determini l’Ajuntament, d’una persona encarregada de vetllar perquè no es 
produeixin alteracions de l’ordre públic. 
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Article 13. Durada de l’autorització. 
 
1. La durada de l’autorització de terrasses i vetlladors podrà ser com a màxim 
d’un any. 
 
2. En cap cas es concediran autoritzacions per temps indefinit en espais de 
titularitat pública. 
 
3. La comunicació prèvia de terrasses i vetlladors en espais de titularitat 
privada tindrà caràcter indefinit, i estarà vinculada amb la llicència o 
comunicació de l’establiment autoritzat, i sense perjudici de la possibilitat de 
deixar sense efecte en cas d’incompliment de les condicions. 
 
Article 14. Horaris. 
 
La normativa d’horaris de les terrasses i vetlladors tant en terrenys públics com 
privats, serà la següent: 
 
1. L’horari de tancament de la terrassa coincidirà amb el de l’establiment, sense 
que pugui sobrepassar ni l’horari màxim de tancament de l’establiment principal 
establert per la Generalitat de Catalunya o per resolució administrativa, ni els 
horaris que s’indiquen a continuació. 
 
2. En el cas del nucli urbà, l’ocupació haurà d’acabar com a màxim a la 1.00 
hora, en el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre; aquest 
horari es prorrogarà mitja hora més els divendres, dissabtes i vigílies de festius. 
Durant la resta de l’any, l’horari de les terrasses acabarà a les 24 hores tots els 
dies de la setmana. 
 
3. La terrassa o vetllador no podrà iniciar el seu servei abans de les 8 hores del 
matí. En els carrers per als vianants, l’ocupació de la via pública que impedeixi 
la circulació de vehicles de càrrega i descàrrega s’iniciarà en el moment que 
acabi la franja horària en que es permet la circulació d’aquests vehicles. 
 
4. En qualsevol cas, es fixa una tolerància que no serà superior a 15 minuts, 
per a la instal·lació, recollida i neteja de la zona ocupada per les terrasses. En 
aquest temps no serà possible servir begudes ni aliments, ni pot haver-hi 
clients. 
 
5. Aquests horaris podran ser més limitats a criteri de l’Ajuntament depenent 
dels condicionants de l’entorn, compatibilitat d’usos, molta proximitat a 
habitatges, molèsties reiterades als veïns o ciutadans, etc. 
 
6. Tant al matí com a la nit, la recollida i col·locació del mobiliari es realitzarà 
amb el màxim silenci possible, evitant l’arrossegament i copejament del 
mobiliari. 
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7. En la celebració de festes populars es podran ampliar aquests horaris. En 
aquest cas, els horaris els determinarà l’Ajuntament prèvia sol·licitud o amb 
caràcter general mitjançant un ban. 
 
 
 
CAPÍTOL VI. LLICÈNCIES 
 
Article 15. Titular de la sol·licitud 
 
Podrà sol·licitar l’autorització d’ús dels espais d’ús públic, el titular de la 
llicència, de la comunicació o declaració responsable d’activitats, dels 
establiments de restauració, hostaleria o d’altres tipus, o llur representant legal. 
 
Article 16. Documentació i procediment per a l’atorgament de la llicència. 
 
1. No s’autoritzaran ocupacions de sòl d’ús públic si el titular de l’activitat 
desenvolupada no disposa de llicència municipal d’activitat en el cas que hi 
estigui sotmès, o de comunicació prèvia d’inici de l’activitat, o declaració 
responsable. 
 
2. La petició d’autorització d’ús d’un espai de sòl d’ús públic mitjançant 
terrasses i/o vetlladors, s’haurà de formular en el model oficial corresponent 
adjuntant les dades i documentació següents: 
 

a) Nom, cognoms, adreça i dades del document nacional d’identitat de 
l’interessat, quan es tracta de persones físiques i, quan es tracta de 
persones jurídiques, les dades seran les del número d’identificació fiscal. 

 
b) Quan el signant actuï per representació, s’haurà de fer constar el nom, 

cognoms, adreça, dades del document nacional d’identitat i qualitat en 
què obra el signant mitjançant poder notarial o autorització. 

 
c) Plànol de situació del local. 

 
d) Plànol de planta i alçat del vetllador o terrassa i de la seva zona 

d’influència, a escala preferentment 1:50 o 1:100. En el plànol s’haurà de 
dibuixar el següent: 

- Superfície de la zona prevista d’ocupar. 
- La implantació prevista per a la terrassa i dels elements que 

sigui previst instal·lar: taules, cadires, jardineres, para-sols, 
paravents, estufes, tancaments, 

- Caldrà dibuixar el conjunt de mobiliari urbà i els altres 
elements assenyalats a l’article 5 (escocells, bancs, etc.) que 
poguessin existir en la zona d’influència de la terrassa. 

- Assenyalar la façana i porta d’accés pertanyent al propi local. 
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- Assenyalar els portals d’accés als edificis d’habitatges propers. 
- Altres elements d’interès. 
 

e) Fotografia de l’espai a ocupar. 
 

f) Memòria descriptiva dels elements a instal·lar: taules, cadires, tendals, 
para-sols, etc., detallant materials, textures i colors a emprar, en el seu 
cas. 

g) En les terrasses o vetlladors amb estufes s’haurà d’aportar el certificat 
d’homologació de l’estufa. 

h) En les terrasses o vetlladors amb instal·lació elèctrica, caldrà presentar 
un certificat elèctric conforme la instal·lació s’ha realitzat per part d’una 
empresa instal·ladora autoritzada i s’ha seguit el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. 

i) Fixació de la durada de l’ocupació sol·licitada. 
j) Una assegurança de responsabilitat civil del local extensiva als elements 

instal·lats ens els espais d’ús públic. 
k) Justificant de l’ingrés del pagament de la taxa corresponent. 

 
3. Les ocupacions de sòl en la via pública mitjançant terrasses o vetlladors que 
suposin renovacions de les ja autoritzades segons aquests criteris i que no 
incloguin cap modificació, s’entendran renovades automàticament amb el 
pagament de la taxa corresponent, fins que el titular notifiqui a l’Ajuntament la 
seva renúncia o es resolgui el procediment de resolució o revocació de la 
llicència. 
 
4. Si en el moment de la sol·licitud de la llicència hi ha obert un expedient de 
queixes o un expedient sancionador, es podrà suspendre la tramitació de 
llicència per a la instal·lació de la terrassa fins que s’hagi resolt aquest 
expedient. 
 
5. Per a la instal·lació d’altres elements com rètols-banderola, o altres 
elements, 
caldrà presentar la documentació següent 
 

a) Nom, cognoms, adreça i dades del document nacional d’identitat de 
l’interessat, quan es tracta de persones físiques i, quan es tracta de 
persones jurídiques, les dades seran les del número d’identificació fiscal. 

b) Quan el signant actuï per representació, s’haurà de fer constar el nom, 
cognoms, adreça, dades del document nacional d’identitat i qualitat en 
què obra el signant mitjançant poder notarial o autorització. 

c) Plànol de situació del local. 
d) Plànol de les mides del rètol i la ubicació prevista a la façana. 
e) Fixació de la durada de l’ocupació sol·licitada 
f) Justificant de l’ingrés del pagament de la taxa corresponent. 

 
Article 17. Atorgament i condicions generals de la llicència. 



 

43 
 

 
1. La llicència per a la utilització de sòl de titularitat pública dóna al seu titular 
un dret d’ús a precari, sense perjudici de tercers i sempre que la instal·lació i 
l’ús es facin d’acord amb els criteris d’actuació que s’assenyalen en aquesta 
ordenança, i altres disposicions que siguin d’aplicació, i és revocable per raons 
d’interès públic. No hi ha dret a indemnització per a la revocació o per la 
modificació de les llicències a precari. 
 
2. En virtut de les notes d’inalienabilitat i imprescriptibilitat dels béns de domini 
públic, la mera concurrència dels requisits necessaris perquè l’ocupació pugui 
ser autoritzada no atorga cap dret a l’obtenció de la llicència. L’Ajuntament, 
considerant les circumstàncies que concorren en cada cas, tindrà llibertat per 
concedir o denegar la llicència, tenint en compte que l’interès general ha de 
prevaler damunt del particular. 
 
3. Les autoritzacions de llicències d’ocupació de la via pública que es tenen en 
compte en aquesta ordenança, només s’atorgaran si resulten compatibles amb 
els altres usos o les activitats de la zona, si adeqüen l’estètica de la instal·lació 
a l’entorn o hi ha una necessitat d’afavorir la dinamització comercial de la zona. 
 
4. L’obtenció de la llicència per a l’ocupació de sòl de titularitat pública o la seva 
renovació estarà condicionada a que el titular no tingui cap deute pendent amb 
l’Ajuntament, o bé l’acord bilateral d’efectuar el pagament fraccionat 
corresponent. 
 
5. La llicència quedarà sense efecte quan finalitzi el termini pel qual fou 
concedida o per renúncia expressa o tàcita de l’exercici de l’ocupació 
autoritzada. 
 
6. El titular de la llicència és el responsable del compliment de les obligacions 
que estableixen les ordenances municipals i d’altres disposicions aplicables. 
 
7. El titular de la llicència es compromet, un cop finalitzada la vigència de la 
mateixa, a reposar tant els elements de mobiliari urbà com la vorera o calçada 
afectats. 
 
8. El titular de la llicència ha de tenir-la permanentment a disposició dels agents 
de l’autoritat i dels serveis tècnics municipals a l’establiment, juntament amb 
l’últim rebut del pagament de la taxa corresponent. 
 
9. No s’autoritzaran traspassos de llicències d’ocupació de via pública ni el 
subarrendament per a activitats diferents a les del propi negoci del titular. 
 
10. L’Ajuntament no es farà càrrec dels danys i perjudicis que el muntatge de la 
terrassa o vetllador o la seva presència a la via pública o espais d’ús públic de 
titularitat privada causin a tercers. En cas de produir-se, aquests hauran de 
quedar coberts per l’assegurança de responsabilitat civil de l’establiment. 
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11. En cas de cessament de l’activitat que suposi el tancament al públic de 
l’establiment durant un període temps superior a dos mesos de forma 
ininterrompuda, s’entendrà sense efecte l’autorització de terrasses i vetlladors, 
amb l’obligació per part del titular autoritzat a la reposició de la via pública en 
l’estat en el que es trobava en el moment abans de l’autorització. 
 
Article 18. Taxes. 
 
1. El titular de la llicència per a l’ocupació d’espai de titularitat pública, estarà 
obligat a liquidar la taxa per a l’aprofitament especial del domini públic 
municipal fixat per l’ordenança fiscal corresponent a cada exercici. 
 
2. El titular de comunicació prèvia per a l’ocupació d’espai d’ús públic però de 
titularitat privada haurà de pagar un únic cop la taxa per a la tramitació 
d’aquesta modificació de la llicència o comunicació, atès que aquesta tindrà 
caràcter indefinit. 
 
3. La llicència no serà efectiva si no s’ha pagat la taxa corresponent. 
L’incompliment del requisit de pagaments de períodes anteriors corresponents 
a l’autorització, o l’existència de deutes amb l’Ajuntament o l’incompliment d’un 
pagament fraccionat, motivarà que no s’atorgui o renovi la llicència fins que no 
estigui al corrent de les seves obligacions o s’hagi formalitzat el corresponent 
pla de pagament. 
 
Article 19. Fiança 
 
1. L’Ajuntament podrà exigir als peticionaris la constitució d’una fiança per 
atendre possibles desperfectes d’instal·lacions d’ús públic, paviments, voreres, 
punts de llum, bancs, papereres i tot tipus de mobiliari urbà, que serà la que 
meriti d’aplicació segons el preu que determini l’Ajuntament, en especial quan 
s’instal·lin vetlladors. 
 
2. Aquest dipòsit serà retingut en garantia mentre duri la instal·lació del 
vetllador i/o de la terrassa. Una vegada desmuntat el vetllador i/o la terrassa 
serà retornat a l’interessat, prèvia comprovació per part dels serveis tècnics de 
que no s’han produït desperfectes o que aquests han estat convenientment 
reparats. En cas contrari, es disposarà de l’esmentat dipòsit per a dur a terme 
la reparació i s’exigirà la diferència si l’import fos superior. 
 
Article 20. Canvis de titularitat i baixes. 
 
1. Els canvis de titularitat de la llicència d’ocupació temporal de la via pública 
han de ser simultanis al canvi de titularitat del títol habilitant de l’establiment al 
qual es troben vinculades. 
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2. Els canvis de titularitat suposaran una revisió de les condicions de les 
autoritzacions i els conseqüents ajustos a aquesta ordenança. 
 
3. Per donar de baixa una llicència concedida s’haurà de comunicar a través 
del Registre d’entrada de l’Ajuntament (presencial o telemàtic). 
 
Article 21. Resolució i revocació de la llicència. 
 
1. Les autoritzacions quedaran resoltes i sense efecte quan la persona 
beneficiària incompleixi les condicions imposades per causes que li siguin 
imputables, amb tramitació prèvia d’expedient. Entre les causes 
d’incompliment, es tindran en especial consideració a aquests efectes les 
següents: 

a. Falta de pagament de la taxa 
b. Manca d’higiene i neteja dels espais autoritzats de forma habitual. 
c. Ús indegut de la terrassa. 
d. Ocupació de més espai del legalment autoritzat de forma reiterada. 
e. Altres incompliments reiterats de la normativa que l’Administració hagi 
comprovat degudament. 

 
2. S’haurà de notificar la proposta de resolució a l’interessat, donant un termini 
de 10 dies per a realitzar les al·legacions que cregui oportunes. 
 
3. En el cas que l’incompliment de les condicions establertes sigui considerada 
com a falta molt greu, amb independència de la resolució de la llicència 
atorgada, aquest fet provocarà la impossibilitat d’obtenir-ne una altra durant 
l’any següent per part del mateix titular. 
 
4. L’Ajuntament podrà revocar la llicència atorgada per canvi o desaparició de 
les circumstàncies que en van determinar l’atorgament o per sobrevenir-ne 
d’altres de noves que en cas d’haver existit llavors haguessin justificat la 
denegació, o per l’adopció de nous criteris d’apreciació. Els usos hauran de 
cessar i s’haurà de quantificar la indemnització a satisfer, en el cas que sigui 
legalment procedent, prèvia tramitació d’expedient contradictori, de conformitat 
amb l’article 88 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, 
aprovat per Decret de la Generalitat 179/1995, de 13 de juny. 
 
CAPÍTOL VII. RÈGIM DISCIPLINARI I SANCIONADOR. 
 
Article 22. Règim disciplinari i sancionador. 
 
La Policia Local i els Serveis Tècnics Municipals podran inspeccionar i 
fiscalitzar en qualsevol moment l’ús de l’espai autoritzat al titular de la llicència. 
 
Article 23. Infraccions. 
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1. Les infraccions de les normes contingudes en aquesta ordenança es 
classificaran en lleus, greus i molt greus. 
 
2. Són faltes lleus: 
 

a) La falta d’ornat i neteja en la terrassa o en el seu entorn. 
b) L’incompliment de l’horari de tancament per excés en menys de mitja 
hora. 
c) El deteriorament lleu en els elements del mobiliari urbà annex o 
confrontant a l’establiment que es produeixin com a conseqüència de 
l’activitat objecte de la llicència. 
d) L’ocupació del domini públic amb una superfície superior a 
l’autoritzada. 
e) Exhibir material o productes incomplint aquesta ordenança. 
f) L’emmagatzematge o apilament de productes o materials, com per 
exemple bidons, caixes o similars. 
g) Qualsevol altre incompliment d’aquesta ordenança que no estigui 
tipificat com infracció greu o molt greu. 

 
3. Són faltes greus: 
 

a) La reincidència per dues vegades en la comissió de faltes lleus en tres 
anys. 
b) La falta d’exhibició o l’exhibició defectuosa, del títol habilitant 
d’ocupació. 
c) L’incompliment de l’horari de tancament per excés en més de mitja 
hora sense arribar a l’hora. 
d) No evitar que els usuaris de les terrasses ocasionin molèsties als 
veïns. 
e) La manipulació o alteració de la pintura que assenyali els límits de la 
terrassa. 
f) La instal·lació de les terrasses i vetlladors en un emplaçament diferent 
a l’autoritzat. 
g) La instal·lació de taules, cadires, para-sols, tendals, etc. que 
continguin publicitat. 
h) La instal·lació de qualsevol tipus de rètols, tanques publicitàries o 
altres elements de reclam que no consisteixin en el nom de l’establiment 
o logotip del mateix. 
i) La utilització de mobiliari diferent a l’autoritzat i que no compleixi les 
característiques previstes en aquesta ordenança. 
j) La no exhibició de les llicències municipals preceptives als inspectors o 
autoritats municipals que ho sol·licitin. 
k) La col·locació d’elements que impedeixin o dificultin l’accés a edificis, 
locals comercials o de serveis; passos de vianants degudament 
senyalitzats, sortides d’emergències i guals autoritzats per l’Ajuntament, 
així com la visibilitat dels senyals de trànsit. 
l) L’obstaculització del pas de vianants. 
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m) L’ocupació de boques de reg, hidrants, registres de clavegueram, 
parades de transport públic, centres de transformació i arquetes de 
registre dels serveis públics de forma que impedeixi la seva utilització 
immediata pels serveis públics. 

 
4. Són faltes molt greus: 
 

a) La reincidència en dues faltes greus en tres anys. 
b) La utilització del domini públic sense haver obtingut la corresponent 
autorització o en un període no autoritzat 
c) La desobediència als requeriments dels inspectors i autoritats. 
d) No desmuntar les instal·lacions una vegada finalitzat el període de la 
llicència o quan així fos ordenat per l’autoritat municipal. 
e) Instal·lar qualsevol tipus d’ornament no autoritzat per l’Ajuntament. 
f) L’incompliment de l’horari de tancament per excés d’una hora o 
superior. 
g) El deteriorament greu dels elements de mobiliari urbà i ornamentals 
annexos o confrontants a l’establiment que es produeixin com a 
conseqüència de l’activitat objecte de la llicència. 

 
Article 24. Graduació de les sancions. 
 
1. Les sancions a les infraccions tipificades en l’article anterior són les 
següents: 
 

a) Les infraccions lleus se sancionaran amb multes de fins a 400 €. 
b) Les infraccions greus se sancionaran amb multes de fins a 1.000 €. 
c) Les infraccions molt greus se sancionaran amb multes de fins a 
3.000€. 

 
Per a les infraccions greus i molt greus, també podrà imposar-se com a sanció 
alternativa o complementària a la multa, el tancament de la terrassa per un 
determinat període, o un horari de tancament més restrictiu. 
 
En el cas que l’incompliment sigui considerat com a falta molt greu, amb 
independència de la resolució de la llicència atorgada i la corresponent sanció, 
es podrà sancionar amb la impossibilitat d’obtenir-ne una altra durant l’any 
següent. 
 
2. Les sancions seran graduades, en especial, en atenció als següents criteris: 
 

a) L’existència d’intencionalitat o reiteració. 
b) La naturalesa dels perjudicis causats. 
c) La reincidència per comissió en el termini d’un any de més d’una 
infracció de la mateixa naturalesa quan això s’hagi declarat per resolució 
ferma. 
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d) La intensitat de la pertorbació ocasionada en la convivència, 
tranquil·litat o exercici de drets legítims d’altres persones. 
e) La pertorbació o l’obstrucció del funcionament normal d’un servei 
públic. 

 
3. En la fixació de les sancions de multa es tindrà en compte que, en tot cas, la 
comissió de la infracció no resulti més beneficiosa per a l’infractor que el 
compliment de les normes infringides. 
 
4. El pagament voluntari de la sanció dins dels 10 dies següents a la notificació 
del plec de càrrecs o proposta de resolució, implicarà el reconeixement i 
l’assumpció de la responsabilitat dels fets, i la renúncia expressa a presentar 
al·legacions, i en el cas que les presentin, es tindran per no interposades, i 
comportarà un 50% de reducció en l’import de la multa, posant fi al procediment 
sense necessitat de cap resolució expressa. 
 
Article 25. Procediment. 
 
En cas d’incompliment de les normes contingudes en aquesta ordenança, la 
Policia Local o els serveis d’inspecció municipal, aixecaran una acta en la que 
farà constar l’incompliment detectat i advertirà a l’interessat que en cas de 
repetir-se la conducta se li retirarà el material. En cas de que la Policia Local 
comprovi que s’ha tornat a repetir l’incompliment, retirarà el material com a 
mesura cautelar, que es mantindrà o aixecarà dins del corresponent expedient 
sancionador incoat d’acord amb el règim sancionador previst en aquesta 
ordenança. 
 
Els materials que s'hagin retirat en comís es dipositaran durant una setmana i 
transcorregut aquest termini sense que s'hagi reclamat es consideraran 
residus, i seran destruïts, o donats a entitats benèfiques del municipi o als 
serveis socials. El termini serà de 48 hores quan es tracti de materials peribles. 
 
Sense perjudici de les especificitats establertes en aquesta ordenança o en la 
legislació sectorial, el procediment sancionador aplicable serà el regulat pel 
Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya. 
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
Primera. Aquesta Ordenança s’aplicarà en totes les noves sol·licituds 
d’autorització a partir de la seva entrada en vigor, sens perjudici que amb 
posterioritat es puguin definir criteris especials per a determinats carrers o 
places. No obstant, pel que fa al mobiliari i resta d'elements regulats en 
aquesta ordenança en espais autoritzats amb anterioritat a l’entrada en vigor de 
la mateixa, el termini d’adaptació serà fins l'1 de gener de 2019 per tal que 
tinguin temps per gestionar-ho i perquè l’Ajuntament pugui dur a terme la 
promoció adequada per a la seva execució. 
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Segona. Les sol·licituds que estiguin en tràmit s’hauran d’adaptar a la mateixa 
en tots els extrems, excepte pel que fa al tipus de mobiliari, que disposaran fins 
el 1 de gener de 2019. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor als quinze dies hàbils de la seva publicació 
al Butlletí Oficial de la Província. 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Queden expressament derogades totes les normes que s’oposin al que regula 
aquesta ordenança. 
 
DILIGÈNCIA: 
 
Aquesta Ordenança ha estat aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament 
en sessió de XX de XXXXX de 20XX. 
 
 
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: 
 
Les intervencions també es van anar produint ordenança per ordenança i així 
es procedeix a fer-ne la síntesi: 
 
ORDENANÇA 36: ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA 
D’ANIMALS 
 
El senyor Jaume Gumà Noel, portaveu del Grup Municipal de 9Sv, vol aprofitar 
per demanar que s’estudiï la possibilitat d’implantar el que es fa en altres 
municipis, on s’analitza l’ADN dels excrements dels gossos per poder arribar a 
identificar-los i poder sancionar els seus propietaris. 
 
El senyor alcalde li respon que està en contacte amb l’alcalde de Tordera, on 
s’hi ha implantat aquesta mesura. Li consta que hi ha algun problema, no 
obstant, quan els facin arribar l’informe i els hi expliquin, els donarà una 
resposta. 
 
El senyor Benito Pérez González, regidor de Ciutadans, vol fer un comentari 
general, que també aprofundirà al torn de precs i preguntes. Si no se li aclareix 
la cessió d’ús d’instal·lacions públiques el passat 1 d’octubre, s’abstindrà de 
forma generalitzada. 
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El senyor alcalde li respon que s’està parlant del tema de les ordenances. 
 
ORDENANÇA 62: REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI PÚBLIC 
D’ESTACIONAMENT DE VEHICLES A MOTOR EN ZONES ESPECIALS I 
DETERMINADES DE LA VIA PÚBLICA, SOTA CONTROL HORARI LIMITAT  
“ZONA BLAVA” 

El senyor Jaume Arcos Vinyals, regidor de 9SV, pregunta si és possible 
instaurar zona blava a un carrer sense asfaltar. 

El senyor alcalde i el senyor Clofent li responen que sí que és possible. 

El senyor Enric Pardo Matas, portaveu d’ERC, pregunta si els santvicentins 
amb distintiu hauran de pagar a la nova zona d’aparcament que es pretén 
senyalitzar a la zona annexa a la Nacional II.  

El senyor Amadeu Clofent Rosique, portaveu de CiU, li respon que funcionarà 
com el Passeig Marquès de Casa Riera i per tant, els santvicentins amb 
distintiu hauran de pagar. 

El senyor Jaume Gumà Noel, portaveu de 9SV, pregunta si serà una zona més 
aviat semblant a un pàrquing. 

El senyor Clofent li respon afirmativament. 

El senyor Javier Sandoval Carrillo, regidor del PSC, agraeix la proposta i la 
comprarteix, ja que la zona de baix del poble necessita la senyalització de 
zones d’estacionament a l’estiu. 

ORDENANÇA 66: REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI DE 
TRANSPORT INTERURBÀ DE VIATGERS 

El senyor Jaume Gumà Noel, portaveu del Grup Municipal de 9SV, pren la 
paraula per apuntar que quan es va fer l’ordenança segurament l’Institut de 
Sant Vicenç no comptava amb estudis de batxillerat, però ara sí i, per tant, els 
alumnes tenen fins a 18 anys. Es podria estudiar ampliar l’edat dels 16 als 18 
anys. 

El senyor Amadeu Clofent Rosique, portaveu de CiU, explica que s’havia fet 
quan s’estudiava batxillerat al Centre Cívic, per facilitar la mobilitat dels joves. 
S’ha valorat fins els 16 anys pel tema de l’ocupació, no obstant, es recull el 
suggeriment i es pot estudiar.  Quan es feia, es tramitava a través de l’Institut. 

La senyora Berta Sala Casanovas, regidora d’ERC, manifesta que l’Institut 
informava els alumnes, però eren les pròpies famílies que tramitaven el carnet 
del bus. 

El senyor alcalde aclareix que el director del centre anava per les classes 
demanant els interessats en el bus urbà i després es tramitaven els carnets. 
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La regidora d’Ensenyament, Maria Lluïsa Grimal Colomé, aclareix que els joves 
a partir dels 16 anys tene l’opció de la T-Jove que els ofereix més opcions de 
descompte per a més desplaçaments. 

El senyor Francesc Guillem Molins, regidor del PP, manifesta que està d’acord 
amb l’opinió de 9SV. Demana extensió d’aquest carnet de bus gratuït fins als 
18 anys. Posa com a exemple el bus nit, que és gratuït, amb un gran èxit. 
Recomana la possibilitat de consultar amb l’empresa que presta el servei per si 
pogués posar una unitat més gran en determinades hores. El bus nit és més 
gran que el bus urbà. 

El senyor Clofent explica que això té dificultat, ja que el bus que va a l’Institut 
és el mateix que fa la línia regular. 

El senyor Benito Pérez González, regidor de Ciutadans, manifesta que la 
possibilitat de bus gratuït fins els 18 anys també està bé. Aprofita l’ocasió per 
apuntar una petició que va fer fa temps, que seria la possibilitat de pujar al bus 
amb una bicicleta,  tal i com ja s’ha acceptat en altres transports com el servei 
de Rodalies o que s’accepti que es pugui pujar també amb animals de 
companyia.  

ORDENANÇA NÚM. 89: ORDENANÇA REGULADORA DELS HABITATGES 
D’ÚS TURÍSTIC DE SANT VICENÇ DE MONTALT 
 
El senyor Jaume Arcos Vinyals, regidor de 9SV, pregunta si s’ha emprat un 
model d’ordenança de la Diputació. 
 
El senyor Amadeu Clofent Rosique, portaveu de CiU, li respon que no, que 
s’han mirat altres municipis. 
 
El senyor Arcos també pregunta des de quina regidoria es controlarà tot el 
tema sancionador. 
 
El senyor alcalde li respon que el fet que s’imposi una taxa per a la tramitació 
del permís per a tenir un habitatge d’ús turístic, pot comportar que hi hagi 
persones que no demanin permís. El Departament d’Urbanisme de 
l’Ajuntament portarà el control. A més, des del Consell Comarcal s’ha creat un 
servei per donar suport als Ajuntaments, ja que estan creuant dades dels 
habitatges que s’ofereixen per internet i els que demanen permís, per mirar que 
no  se n’escapi cap. Els Ajuntaments hauran de signar un conveni amb el 
Consell Comarcal del Maresme. 
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El senyor Enric Pardo Matas, portaveu d’ERC, pren la paraula i manifesta que 
tot el que sigui afavorir la convivència és bo. Li ha agradat molt l’explicació de 
l’alcalde. Demana que se signi el conveni amb el Consell Comarcal quan abans 
millor. Celebra que es faci l’ordenança, ja trigava. Era un tema que fa temps 
que precisava regulació. 
 
El senyor Benito Pérez González, regidor de C’s, pren a continuació la paraula. 
Manifesta que era un tema no regulat i que calia regular-lo. Ha detectat que a 
l’article 3.3 s’estableix l’exigència que la casa es cedeixi en la seva totalitat. A 
l’estiu pot haver-hi persones que opten per llogar una habitació o diverses 
sense haver de marxar de casa seva. A més pregunta si aquesta exigència pot 
comportar problema amb el Decret de la Generalitat que no contempla. 
 
El senyor alcalde li respon que s’ha introduït precisament pels temes de 
convivència que poden haver-hi. Fer lloguers turístics per departaments és un 
problema. 
 
El senyor Jaume Gumà Noel, portaveu de 9SV, intervé per aclarir que cal que 
el lloguer es produeixi a  l’estiu perquè sigui considerat lloguer turístic. 
 
El senyor Pardo reitera que el que s’està regulant és per evitar problemes de 
convivència i només regula els usos turístics dels habitatges. Es volen limitar 
els abusos. El Decret de la Generalitat marca una pauta, però és l’Ajuntament 
el que regula la normativa del poble.  
 
El regidor de C’s, senyor Benito Pérez, opina que la regulació no hauria d’entrar 
en temes econòmics, i que hauria de deixar-se al lliure mercat. 
 
El senyor Javier Sandoval Carrillo, regidor del PSC, també felicita l’alcalde i el 
govern per aquesta mesura, ja que a la zona de Montalpark i Can Boada hi ha 
ús massiu del lloguer. És necessari anar en la línia del control i el civisme. 
 
ORDENANÇA NÚM. 90: ORDENANÇA REGULADORA DE LA UTILITZACIÓ 
DELS ESPAIS D’ÚS PÚBLIC AMB TERRASSES, VETLLADORS, MOBILIARI 
AUXILIAR I ALTRES ELEMENTS AL TERME DE SANT VICENÇ DE 
MONTALT 
 
El senyor Benito Pérez González, regidor de C’s, pregunta si s’ha emprat un 
model de la Diputació per a la regulació del tema. 
 
El senyor Clofent li explica que la regulació que és de caire força tècnic es va 
encarregar a l’enginyer municipal, que assessora a diversos municipis i hi veu 
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la problemàtica existent. Es tracta principalment de solucionar un tema de 
convivència, perquè es faran desmuntar coincidint amb l’horari de tancament 
de l’establiment, i es pretén alhora harmonitzar els espais i mobiliari de les 
terrasses del municipi per oferir espais amables i agradables, regulant també 
els aspectes més tècnics com amplades, passos, distàncies, etc. 
 
El senyor Javier Sandoval Carrillo, regidor del PSC, també felicita l’alcalde i el 
govern, la zona on ell viu, Montalpark pateix molts problemes de convivència 
per aquest assumpte i la regulació serà d’ajuda. 
 
El senyor Enric Pardo, portaveu d’ERC, pregunta com quedaran les estructures 
existents. 
 
El senyor Clofent li respon que algunes hauran d’adaptar-se a la normativa, si 
no compleixen i hauran de canviar. Se’ls dóna un any per a fer-ho, fins a 1 de 
gener de 2019. 
 
 
C.- ACORDS 
 
A continuación es procedeix a la votació de les ordenances general una a una: 
 
MODIFICACIONS ORDENANCES 

ORDENANÇA 36: ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA 
D’ANIMALS 
 

GRUP Nº 
vots 

VOT 

CIU 6 Sí 

9SV 2 Sí 

ERC+AM 2 Sí 

C’s 1 Abst 

PSC 1 Sí 

PP 1 Sí 

 

El Ple acorda, per majoria absoluta, aprovar inicialment la modificació de  
l’ordenança núm. 36 sobre la tinença d’animals. 
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ORDENANÇA 62: REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI PÚBLIC 
D’ESTACIONAMENT DE VEHICLES A MOTOR EN ZONES ESPECIALS I 
DETERMINADES DE LA VIA PÚBLICA, SOTA CONTROL HORARI LIMITAT  
“ZONA BLAVA” 

GRUP Nº 
vots 

VOT 

CIU 6 Sí 

9SV 2 Sí 

ERC+AM 2 Sí 

C’s 1 Abst 

PSC 1 Sí 

PP 1 Sí 

 

El Ple acorda, per majoria absoluta, aprovar inicialment la modificació del 
Reglament regulador del serve públic d’estacionament de vehicles a motor en 
zones especials i determinades de la via pública, sota control horari limitat 
“zona blava”. 

 

ORDENANÇA 66: REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI DE 
TRANSPORT INTERURBÀ DE VIATGERS 

GRUP Nº 
vots 

VOT 

CIU 6 Sí 

9SV 2 Sí 

ERC+AM 2 Sí 

C’s 1 Abst 

PSC 1 Sí 

PP 1 Abst 

 

El Ple acorda, per majoria absoluta, aprovar inicialment la modificació del 
Reglament regulador del serve de transport interurbà de viatgers. 
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NOVES ORDENANCES 
 
ORDENANÇA NÚM. 89: ORDENANÇA REGULADORA DELS HABITATGES 
D’ÚS TURÍSTIC DE SANT VICENÇ DE MONTALT 
 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

CIU 6 Sí 

9SV 2 Sí 

ERC+AM 2 Sí 

C’s 1 Abst 

PSC 1 Sí 

PP 1 Sí 

 
El Ple acorda, per majoria absoluta, aprovar inicialment l’ordenança núm. 89 
reguladora dels habitatges d’ús turístic de Sant Vicenç de Montalt. 

 

ORDENANÇA NÚM. 90: ORDENANÇA REGULADORA DE LA UTILITZACIÓ 
DELS ESPAIS D’ÚS PÚBLIC AMB TERRASSES, VETLLADORS, MOBILIARI 
AUXILIAR I ALTRES ELEMENTS AL TERME DE SANT VICENÇ DE 
MONTALT 
 

GRUP Nº 
vots 

VOT 

CIU 6 Sí 

9SV 2 Sí 

ERC+AM 2 Sí 

C’s 1 Abst 

PSC 1 Sí 

PP 1 Sí 

 



 

56 
 

El Ple acorda, per majoria absoluta, aprovar inicialment l’ordenança núm. 90 
reguladora de la utilització dels espais d’ús públic amb terrasses, vetlladors, 
mobiliari auxiliar i altres elements al terme de Sant Vicenç de Montalt. 

 
 
 
Cinquè.- PRP2017/1058 PROPOSTA AL PLE, APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LES ORDENANCES FISCALS ANY 2018. 
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  El senyor alcalde explica que aquest 
assumpte es votarà en bloc. 
 
A continuació el Sr. Amadeu Clofent Rosique,  portaveu del grup Municipal, de 
CiU,  exposa el contingut de la proposta. Assenyala les novetats principals i en 
dóna una breu explicació. L’explicació i les intervencions es van produint 
ordenança per ordenança per donar més claredat al debat. Es transcriu la 
proposta tot seguit: 
 

Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2017/1115 66 GENSVM  
Contingut: PROPOSTA AL PLE, APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES 
ORDENANCES FISCALS ANY 2018 
 
ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 
REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS 2018 (APROVACIÓ 
PROVISIONAL) 
 
 

D I C T A M E N 

 

EL  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals 
reguladores dels tributs locals. 

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-
se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 
del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a 
mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i 
d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
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Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran 
de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals 
resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de 
complir  la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió 
dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General 
Tributària, i  l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa 
tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, 
previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb 
les modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a 
l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local. 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances 
fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives 
esmentades anteriorment. 

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el 
valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament 
especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la 
imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es 
modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, 
del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu 
l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

Vista la Memòria de l’Alcaldia i els informes de la Secretaria i la Intervenció, ES 
PROPOSA AL PLE l’adopció dels següents: 

 

A C O R D S 
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Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la 
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com 
el seu text refós:  

 

OF-01 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. 
OF-02 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES. 
OF-05: IMP. SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES. 
OF-09: TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS 
COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME 
OF-12: TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL 
DE LA VIA PÚBLICA AMB ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES 
VORERES O DE QUALSEVOL ALTRE ESPAI DE DOMINI PÚBLIC LOCAL I 
LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I 
DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA 
OF-15:  TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC 
LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE 
SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL. 
OF-19: TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA EN LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS. 
OF-33: TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ 
ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A 
TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ 
PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS CONTROLS POSTERIORS 
A L’INICI DE LES ACTIVITATS 
OF-35: TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, 
CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE 
CARÀCTER LOCAL 
OF-67: TAXA PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CARTELLS INDICADORS DE 
LLOCS D’INTERÈS. 
 
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació 
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2018, així com el text refós aprovat, 
seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals 
aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, 
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un 
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret 
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Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició 
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 

 

MODIFICACIONS 

OF-01 IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES 

Es proposa modificar l’article 7 en el següent sentit: 

 

Article 7.- Determinació de la quota i els tipus impositius. 

1. La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de 
gravamen. 

2. El tipus de gravamen serà el ..0’450... per cent quan es tracti de béns urbans i el 
..0’691...... per cent quan es tracti de béns rústics. 

 

3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials 
serà el ..1’3.. per cent. 

4. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions 
previstes en els articles 4 i 5 d’aquesta Ordenança. 

OF-02 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES. 
 
Es modifica la Regla 1a) de la lletra C) de l’apartat 1, relativa a la determinació 
de l’import net de volum de negoci, per eliminar la referència a l’art. 191 del text 
refós de la Llei de societats anònimes i contemplar la normativa actualment 
vigent en aquesta matèria (l’art. 35.2 del Codi de comerç i la norma 
d’elaboració dels Comptes Anuals 11a. del Pla general de comptabilitat, 
aprovat pel RD 1514/2007, de 16 de novembre). 
 
Article 4.- Beneficis fiscals de caràcter obligatori. 

(...) 

1a) L’import net del volum de negoci comprendrà, segons l’article 191 del Text 
refós de la Llei de societats anònimes, aprovat per Reial decret legislatiu 
1564/1989, de 22 de desembre, els imports de la venda dels productes i de la 
prestació de serveis corresponents a les activitats ordinàries de la societat 
deduïdes les bonificacions i demés reduccions sobre les vendes, així com 
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l’Impost sobre el valor afegit i altres impostos directament relacionats amb 
l’esmentat volum de negoci. 

 
OF-05: IMP. SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES. 
 
S’ha optat per fer una nova adhesió al model de l’Organisme de Gestió 
Tributària, perquè té diferents novetats respecte el model de l’any anterior com 
són: 
 
Article 2n. g) hi ha un canvi merament lingüístic  
Article 6è.3 s’ha tancat amb més rigor el moment en què s’han de sol·licitar els 
beneficis fiscals, els efectes de no fer-ho en demanar la llicència d’obres, sense 
perjudici que es puguin tornar a sol·licitar en presentar la declaració final i s’ha exclòs 
del gaudiment de qualsevol benefici a les obres que es facin sense acomplir la 
normativa urbanística.  
Article 9è.3 s’ha donat prioritat al pressupost com a dada a partir de la qual es calcula 
el pagament a compte inicial, sense perjudici de fer servir els mòduls que s’annexen a 
l’ordenança quan el resultat d’aplicar-los sigui superior al pressupost.  
 
Article 9è.11 s’ha concretat de manera més precisa la part del text legal en què ens 
basem per calcular la base imposable en obres inacabades a les quals es renuncia a 
continuar-les.  
Annex. s’ha canviat l’import del mòdul bàsic del COAC per posar-hi el més actual. 
 
Així mateix, es redacta de forma adequada l’article de les bonificacions de 
caràcter potestatiu, ja que l’ORGT ha indicat que estaven mal enfocats i no 
estaven adaptats al TRLHL: 
 
Article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa. 
 
1. Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial 
interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, 
històric artístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin, podran gaudir 
d’una bonificació del 95 per cent en la quota de l’impost. 
 
Es consideraran d’especial interès, entre d’altres, les obres destinades a 
reparació, conservació o millora dels edificis o elements integrats en les 
subzones d’edificis catalogats (subzona 1a) i conjunts protegits (subzona b), 
quan l’interessat ho sol·liciti i sempre que els Serveis Tècnics Municipals 
d’Urbanisme n’informin favorablement. 
 
La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la 
Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable 
de la majoria simple dels seus membres. 
 
 
2. Es concedirà una bonificació de la quota de l’impost a favor de les 
construccions, instal·lacions o obres en els termes següents: 
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a) Bonificació del 95  per cent quan es tracti de construccions, instal·lacions o 
obres en les quals s’hi incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric 
de l’energia solar. L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada a que 
les instal·lacions per a producció de calor incloguin col·lectors que disposin de 
la corresponent homologació de l’Administració competent. 
 
b) Bonificació del 50 per cent a favor de construccions, instal·lacions i obres 
referent a les vivendes de protecció  oficial. 
 
c) Bonificació del 90 per cent quan es tracti d’obres a favor de les 
construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i 
habitabilitat dels discapacitats. 
 
d) Les que puguin ésser determinades per la Llei. 
 
 
Les bonificacions establertes en aquest apartat no són acumulables. Quan les 
construccions, instal·lacions o obres fossin susceptibles de ser incloses en més 
d’un supòsit i l’interessat no hagués manifestat cap opció per un o un altre, 
s’aplicarà aquell al qual correspongui la bonificació d’import superior. 
 
2. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als 
apartats anteriors s’han de presentar juntament amb l’autoliquidació regulada a 
l’apartat 1 de l’article 9è d’aquesta ordenança i hauran d’anar acompanyades 
de la documentació acreditativa. 
 
Quan la bonificació s’apliqui sobre una part de la quota, caldrà aportar 
pressupost parcial desglossat de les construccions, instal·lacions o obres per a 
les quals es demana el benefici fiscal. 
 
El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de 
la data de presentació de la sol·licitud. Si no recaigués resolució en aquest 
termini, la sol·licitud ha d’entendre’s desestimada. 
 
 
3. El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des 
de la data de presentació de la sol·licitud. Posat que no s’hagi resolt en aquest 
termini, la sol·licitud ha d’entendre’s desestimada. 
 
 
Finalment, es manté el tipus de gravamen: 
 
Article 8è.- Tipus de gravamen. 
 
El tipus de gravamen serà del 4 per 100. 
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OF-09: TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS 
COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME 
 
Es modifiquen els articles 9 i 10 de l’Ordenança, a fi d’adequar el seu redactat a 
les previsions contingudes a la vigent redacció de l’article 187.1 d) del Text 
Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya , en allò referit a la primera utilització 
i ocupació parcial dels edificis i les construccions. 
 
Article 9.- Declaració. 
 
1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres o en realitzar 
una comunicació prèvia en matèria urbanística presentaran, prèviament, la 
instància corresponent en el Registre General i adjuntaran un certificat expedit 
per tècnic competent, on s’especifiqui de forma detallada la naturalesa de 
l'obra, el lloc d'emplaçament, l’import estimat de l'obra, l'amidament i el destí de 
l'edifici. 
 
2. Quan la llicència o comunicació prèvia de què es tracti sigui per a aquells 
actes en què no s'exigeixi la redacció d'un projecte subscrit per tècnic 
competent, hom adjuntarà a la sol·licitud un pressupost de les obres que s'han 
de realitzar, amb una descripció detallada de la superfície afectada, del nombre 
de departaments, dels materials que s'han d'utilitzar i, en general, de les 
característiques de l'obra o acte les dades de les quals permetin comprovar el 
seu cost. 
 
3. Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència o la corresponent 
comunicació prèvia es modifiqués o ampliés el projecte, caldrà notificar-ho a 
l'administració municipal tot adjuntant el nou pressupost o el reformat i, si 
s'escau, plànols i memòries de la modificació o ampliació. 
 
4. En el cas de la llicència o comunicació prèvia relativa a la primera utilització i 
ocupació dels edificis i les construccions, s'acompanyarà certificació del 
facultatiu director que acrediti la data del finiment de les obres i del fet que 
aquestes s'han efectuat d'acord amb el projecte aprovat o amb les 
modificacions posteriors i les condicions imposades, i que l'edificació està en 
condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús autoritzat. Es prendrà com 
a cost real i efectiu dels edificis i les construccions el declarat davant de 
l'Ajuntament pel subjecte passiu un cop finalitzades les obres o el comprovat 
pel propi Ajuntament, tal i com estableix l'ordenança fiscal reguladora de 
l'Impost de construccions, instal·lacions i obres. 
 
5. En el cas de la llicència relativa a la primera utilització i ocupació parcial dels 
edificis i les construccions a que fa referència l’article 5.2 del Decret 64/2014, 
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística (RPLU), es prendrà com a cost real i efectiu dels edificis i les 
construccions el declarat davant de l’Ajuntament pel subjecte passiu un cop 
executades les obres de la part que es pretén utilitzar i ocupar, o el comprovat 
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pel propi Ajuntament, tal i com estableix l’ordenança fiscal reguladora de 
l’Impost de construccions, instal·lacions i obres. 
 
Article 10.- Règim de declaració i d’ingrés. 
 
1. El dipòsit de la taxa, a què es refereix l’article 8.2 d’aquesta Ordenança 
s’haurà de constituir a la Tresoreria Municipal i acreditar-se en el moment de 
sol·licitar la llicència o de realitzar la comunicació prèvia. 
 
2. Una vegada concloses les obres o les instal·lacions que constitueixen el fet 
imposable de la taxa, els serveis municipals podran comprovar el cost real i 
efectiu de les construccions o de l’activitat urbanística realitzada i, a la vista del 
resultat d’aquesta comprovació, es practicarà la liquidació que correspongui. 
 
3. La liquidació es notificarà al contribuent, o al substitut del contribuent i 
s’haurà de satisfer en els períodes fixats a l’article 62.2 de la Llei General 
Tributària. 
 
OF-12: TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL 
DE LA VIA PÚBLICA AMB ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES 
VORERES O DE QUALSEVOL ALTRE ESPAI DE DOMINI PÚBLIC LOCAL I 
LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I 
DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA 

Es proposa canviar l’article 9.1 regulador del règim de declaració i ingrés, 
perquè sigui en règim de liquidació i no d’autoliquidació, ja que la dinàmica de 
l’Ajuntament en la tramitació d’aquests expedients és per liquidació. 
 
OF-15:  TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC 
LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE 
SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL. 
 
Aquesta Ordenança estava desfasada perquè datava de l’any 2010. Es 
proposa una adhesió al model actualitzat de la Diputació de Barcelona de 
forma íntegra. 
 
 
OF-19: TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA EN LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS. 
 
Es proposa delimitar una zona d’aparcament a la zona contigua a la N-II per tal 
de senyalitzar-la com a zona d’aparcament de pagament en temporada 
estiuenca. Es proposa aprovar la delimitació i la tarifa, modificant els següents 
articles: 
 
Article 6è. Quota tributària 
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La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa 
continguda en l'apartat següent. 
 
1. Per als supòsits d'estacionament de vehicles de durada limitada s’aplicarà la 
següent tarifa: 
                EUROS  
                                              
Estacionament d’un vehicle per 15 minuts                0,40                        
Estacionament d'un vehicle per mitja hora o fracció 0’80 
Estacionament d'un vehicle per una hora.                       1,60 
Estacionament del vehicle per una hora i mitja                2,40 
Estacionament del vehicle per dues hores i mitja    
(tarifa exclusiva per al Pg Marquès de Casa Riera)             4,00 
Estacionament del vehicle tarifa única    
(tarifa exclusiva per a la zona d’aparcament  
de pagament de temporada estiuenca annexa a la N-II)     5,00 
 
(...)  
 
3. Quedaran exempts d’aquesta taxa: 
 

 Els vehicles  que disposin de distintiu de Resident Autoritzat de Sant Vicenç de 
Montalt vigent l’any en curs, excepte a la Zona Blava del Passeig Marquès 
Casa Riera en el període comprès entre els dies 1 de maig fins al 31 d’octubre i 
així com a la zona d’aparcament de pagament de temporada estiuenca annexa 
a la N-II. 

 
 
 
OF-33: TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ 
ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A 
TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ 
PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS CONTROLS 
POSTERIORS A L’INICI DE LES ACTIVITATS 
 
Es modifica el redactat de l’article 6 de l’Ordenança, relatiu a les tarifes, per tal 
d’adequar-les als canvis normatius que s’han produït recentment i que 
incideixen en la matèria objecte de l’activitat administrativa que constitueix el fet 
imposable de la taxa.  
Aquests canvis normatius es concreten com segueix:  
- Modificació de la disposició addicional setena de la Llei 16/2015, de 21 de 
juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica, per la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic de Catalunya.  
 
Segons aquesta modificació normativa, les activitats subjectes a informe de la 
Generalitat en matèria de prevenció d’incendis, que no estiguin subjectes a 
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intervenció administrativa municipal, han de presentar la comunicació prèvia 
prevista per a les activitats de l’annex II de la Llei.  
Igualment, es modifiquen els annexos I i II, en relació a les activitats que 
queden sotmeses a règim de declaració responsable i de comunicació.  
- Modificació de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i les activitats recreatives, per dita Llei 5/2017.  
 
D’acord amb aquesta modificació, queden definides les activitats recreatives 
com a activitats musicals.  
Entre els canvis que afecten a la reordenació de les tarifes, corresponents als 
fets imposables d’espectacles i activitats recreatives, alguns d’ells venen 
motivats per la necessitat de contemplar de manera diferenciada aquells que 
fan referència als que són específics dels ajuntaments que tenen aprovada una 
ordenança municipal segons l’ordenança tipus de la Diputació de Barcelona, 
respecte d’aquells que no segueixen aquest model d’ordenança, per la 
diferència que comporta respecte al règim dels procediments d’intervenció. 
Pel que fa als canvis de titularitat, s’ha especificat que només tributen els 
canvis de titularitat de les activitats subjectes a declaració responsable, atès 
que en els de comunicació no es desplega per part de l’Ajuntament cap activitat 
administrativa que habiliti a l’exigència de la taxa.  
 
Així mateix, s’ha estimat convenient establir una tarifa per a la tramitació del 
procediment de comprovació de la comunicació prèvia o declaració 
responsable per l’obertura d'habitatges d'us turístic no subjectes a cap règim 
d’intervenció específic i llurs ampliacions substancials, modificacions o canvis 
d’activitat. 
 
Finalment, s’ha incorporat a les tarifes el supòsit que permet exigir la taxa en el 
cas de les inspeccions que es realitzin per tal de verificar el compliment de la 
normativa de soroll, a l’empara del previst a la Disposició addicional sisena de 
la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll. 
 

Article 6.- Quota tributària. 
 
La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes: 
 
 

 EUR 
1. Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat 
projectada amb el planejament urbanístic. 

206,20 

2. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal 
d’activitats exercides en locals tancats o recintes amb una superfície 
de fins a 500 m2, o de llur modificació substancial.  

412,40 

3. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal 
d’activitats exercides en locals tancats o recintes amb una superfície 
de més de 500 m2, o de llur modificació substancial. 

309,30 

4. Certificat ambiental emès per tècnics municipals previ a la 206,20 
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presentació de la comunicació ambiental. 
5. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació 
prèvia d’activitats amb incidència ambiental, exercides en locals 
tancats o recintes amb una superfície de fins a 500 m2, o de llur 
modificació substancial. 

154,65 

6. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació 
prèvia d’activitats amb incidència ambiental, exercides en locals 
tancats o recintes amb una superfície de més de 500 m2, o de llur 
modificació substancial. 

206,20 

7. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments 
o de llur modificació substancial per dur a terme espectacles públics 
i activitats recreatives en locals o recintes tancats amb una 
superfície de fins a 500 m2. 

206,20 

8. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments 
o de llur modificació substancial per dur a terme espectacles públics 
i activitats recreatives en locals o recintes tancats amb una 
superfície de més de 500 m2.  

257,75 

9. Tramitació del procediment de comprovació de les comunicacions 
previstes al Decret 112/2010 del 21 d’agost pel qual s’aprova el 
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives i a 
l'Ordenança Municipal: 

 

9.1. Obertura d’establiments dedicats a espectacles i activitats 
recreatives: 

 

Locals o recintes de fins a 500 m2. 154,65 
Locals o recintes de més de 500 m2. 206,20 
9.2. Modificació no substancial dels establiments. 206,20 
9.3. Modificació de les activitats recreatives i espectacles que es 
duen a terme en establiments dedicats a activitats a espectacles i 
activitats recreatives que no estan sotmesos a requeriments 
addicionals als exigits per a l’atorgament de la llicència, autorització 
o per a la presentació de la comunicació prèvia (art. 128.1 
Reglament). 

206,20 

9.4. Organització d’actuacions en directe en establiments recollits a 
l’annex I del Reglament. 

206,20 

9.5. Procediment de comprovació de la comunicació d'espectacles 
públics o d’activitats recreatives de caràcter extraordinari. 

257,75 

9.6. Procediment de comprovació de la comunicació d’establiments 
no permanents desmuntables. 

231,98 

10. Tramitació del procediment de comprovació de les activitats 
mòbils de caràcter temporal. 

231,98 

11. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació 
per l’obertura d'establiments de l’annex II de la Llei 16/2015, de 21 
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa. 

231,98 

12. Tramitació del procediment de declaració responsable per 
l’obertura d’establiments de l’annex I de la Llei 16/2015, de 21 de 
juliol, de simplificació de l’activitat administrativa.  

231,98 

13. Tramitació del procediment de revisió de llicència ambiental 
municipal  

412,40 

14. Tramitació del procediment de control inicial de les activitats 
sotmeses a llicència ambiental municipal quan el control el duen a 

309,30 
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terme tècnics municipals. 
15. Tramitació del procediment de control inicial d'establiments no 
permanents desmuntables i espectacles públics. 

231,98 

16. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats 
sotmeses a llicència per la normativa d’espectacles públics i 
activitats recreatives, quan el control el duen a terme tècnics 
municipals. 

309,30 

17. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats 
sotmeses a llicència ambiental municipal quan el control el duen a 
terme tècnics municipals. 

309,30 

18. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats 
sotmeses al règim de comunicació prèvia per la normativa 
d’espectacles públics i activitats recreatives quan el control el duen a 
terme tècnics municipals (art. 136 del Reglament) 

257,75 

19. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació 
de canvis no substancials amb incidència ambiental de les activitats i 
instal·lacions subjectes a llicència ambiental. 

257,75 

20. Tramitació del procediment de comprovació de modificacions 
d’activitats sotmeses al règim de comunicació ambiental.  

257,75 

21. Tramitació del procediment de comprovació del canvi de 
titularitat de la llicència o dels efectes de la comunicació. 

257,75 

22. Tramitació del procediment de llicència d'establiments no 
permanents desmuntables. 

231,98 

23. Tramitació del procediment de llicència per als espectacles 
públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari (art. 42 de 
la Llei 11/2009, de 6 de juliol). 

515,50 

24. Tramitació del procediment de llicència d’establiments de règim 
especial de la normativa d’espectacles públics i activitats 
recreatives. 1 

309,30 

25. Tramitació del procediment de llicència d’establiments o 
activitats específiques regulades per normativa sectorial distinta de 
l’esmentada en els apartats anteriors. 

309,30 

26. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació de 
l’obertura o posada en funcionament establiments o activitats 
regulades per normativa sectorial distinta de l’esmentada en els 
apartats anteriors. 

154,65 

27. Tramitació del procediment de la comunicació de la clausura 
d’activitats amb incidència ambiental. 

309,30 

28. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació 
prèvia o declaració responsable per l’obertura d'habitatges d'us 
turístic no subjectes a cap règim d’intervenció específic i llurs 
ampliacions substancials, modificacions o canvis d’activitat. 

154,65 

 
 

OF-35: TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, 
CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE 
CARÀCTER LOCAL 
 
Es proposa actualitzar els preus de les tarifes relatives a la conservació i 
manteniment, d’acord amb la recomanació de la Diputació de Barcelona i el 
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corresponent estudi tècnic econòmic, que no es tocaven des de l’any 2007. 
També es proposa crear dues tarifes noves de concessió de dret funerari, 
perquè s’han recuperat 4 nínxols amb ossera i perquè s’ha inclòs la pròrroga de 
lloguer de nínxol, que no estava regulada: 
 
Article 6è.- Quota tributària 
 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 

A. Concessió del dret funerari per 50 anys: 
 
d) Nínxols vells amb ossera 

         
1.550€
 

h) Renovació lloguer per 25 anys 
 

1.000€

 
D. Conservació i manteniment:  
 

 Per tasques de conservació i manteniment del recinte, tarifa anual:  
 

a) Nínxol            
18€ 

b) Panteó (solar)           
25€ 

c) Panteó 4 unitats d’enterrament        
60€ 

d) Panteó 6 unitats d’enterrament      
  

 
80€ 

e) Mausoleus i pavelló per m2 de solar        
15€ 

f) Columbaris de restes de cendres         
  7€ 

g) Els jubilats o pensionistes majors de 65 anys  que siguin titulars d’un nínxol   
14€ 

h) Els jubilats o pensionistes majors de 65 anys que siguin titulars d’un 
columba columbari  

 
  5€ 

 

(...)  
 
Pròrroga adjudicació pel lloguer d'un nínxol: 
 
S’entendrà caducat automàticament tot lloguer de 2 o 5 anys si finalitzat aquest 
període i a requeriment de l’Ajuntament, el titular no manifesta la seva voluntat 
d’obtenir el dret funerari per un període de 25 anys.” 
 

OF-67: TAXA PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CARTELLS INDICADORS DE 
LLOCS D’INTERÈS. 
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Es proposa canviar l’article 9.1 regulador del règim de declaració i ingrés, 
perquè sigui en règim de liquidació i no d’autoliquidació, ja que la dinàmica de 
l’Ajuntament en la tramitació d’aquests expedients és per liquidació. 
 
 
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: 
 
 
- Quant a l’IBI, el senyor Clofent explica que la valoració cadastral es va 
aprovar l’any 2009. Durant 10 anys es va aplicant amb un índex corrector 
perquè es vagi assimilant la puja poc a poc. El nombre de rebuts que baixen 
cada vegada és més petit. Es proposa abaixar una mica el tipus impositiu de 
forma semblant a l’any anterior. Els rebuts augmentaran 25 euros anuals de 
mitjana per rebut. La previsió d’ingressos incrementa uns 100.000 euros. 
 
El senyor Jaume Gumà Noel, portaveu de 9SV, entén les explicacions però 
volia demanar que s’estudiï la possibilitat d’ajudar les famílies a les quals 
aquest increment li pugui representar un gran esforç. Hi ha famílies que fa 
molts anys que viuen a Sant Vicenç que per exemple hereten la vivenda 
familiar i els pot suposar una gran càrrega econòmica. Demana que s’estudiï 
tenir aquesta sensibilitat respecte qui toqui de cara a l’any vinent. Votaran a 
favor. 
 
El senyor Enric Pardo Matas, portaveu d’Esquerra Republicana, manifesta que 
li posen difícil i ho saben. Li posen difícil perquè l’IBI és l’impost que grava les 
famílies del poble. Es tracta d’un 3-4% d’increment. L’IBI era el punt que els 
faria decantar-se cap a l’abstenció, no obstant són conscients però que vindrà 
un any molt difícil i que es necessita recaptar. ERC està contenta perquè se’ls 
informa i es busca el consens, es fan reunions i es fan amb temps i bé. Davant 
la tesitura actual, ERC té una decisió complicada. L’aportació que es demana a 
les famílies no és tan elevada. Tothom es queixarà, i és lícit, perquè hi havia 
medis perquè no passés. Però això sí, demana que prenguin nota de cara a 
l’any que ve perquè es porti a terme una actualització de valors cadastrals a la 
situació al mercat, per aturar l’efecte del 10% i per actualitzar els valros 
cadastrals als valors de mercat i perquè es pugui reduir l’IBI a les famílies. No 
obstant, són conscients de les circumstàncies actuals d’incertesa. 
 
El senyor alcalde celebra les paraules rebudes. La situació ideal hagués estat 
aprovar les ordenances fiscals juntament amb els pressupostos, sempre ho ha 
defensat. Intentaran fer-ho ben aviat. Quan pots saber quant ingresses, pots 
saber el que pots gastar. L’únic impost segur és l’IBI, la resta són fluctuants. Ja 
els han comunicat que la participació en els tributs de l’estat baixarà. Cal 
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augmentar un 1% els sous del personal. Les plusvàlues també estan en 
situació molt dubtosa perquè només es genera quan hagi augmentat el valor de 
l’habitatge, arrel d’unes sentències d’aquest any. La Diputació s’està 
encarregant d’amortiguar el tema per evitar recursos. Per tant, els ingressos 
són fluctuans, alguns han vingut per bona gestió, com l’IBI d’autopistes, però la 
despesa incrementa com per exemple pel concurs de la neteja dels immobles, 
ja que ens movíem en preus fora de mercat.  L’Ajuntament té diners, gràcies a 
resultats pressupostaris positius amb bona gestió municipal. De cara al 2018 
s’estan esperant subvencions complementàries, però tot està molt parat. S’ha 
d’estudiar el tema de demanar una revisió cadastral. Quan es va fer la revisió a 
Sant Vicenç, es va aprovar al 50% del valor del sòl i construcció. El preu del  
sòl a Sant Vicenç és dels més cars de l’estat espanyol, apareixem com el 9è. 
Municipi més ric de l’estat. Per això es va haver de baixar el valor cadastral. No 
obstant, recullen la proposta. L’últim any per a aplicar el coeficient reductor és 
l’any que ve, serà l’any per a decidir què es fa. Això no amaga que hi ha una 
puja. El que fan és mirar l’ingrés que es té i alhora no gravar en excés a les 
famílies amb la pujada i tenir un increment d’uns 100.000 euros que serviran 
per finançar tot el que no s’ingressarà ja explicat. Per altra banda, s’ha de dir 
que les taxes es congelen, es fa un esforç. 
 
El senyor Pardo vol afegir que el coeficient d’actualització està arribant al límit i 
no donarà més per baixar. Per això demana que es faci una actualització de 
valors per no escanyar-nos nosaltres mateixos.  
 
El senyor Benito Pérez González, regidor de Ciutadans, agraeix les 
explicacions ofertes per part del senyor alcalde. Són plenament conscients de 
la dificultat de governar i que es necessiten recursos econòmics per a donar 
serveis als ciutadans. Però el que veu és que casda any es grava més a les 
famílies, els increments es van acumulant. Defensava també la regularització 
cadastral, perquè quan es va fer la revisió cadastral va ser abans de la 
bombolla immobiliària. Opina que algunes de les taxes no es van apujar perquè 
no es podia. Observa un cert afany recaptatori. La gestió és eficient si hi ha 
equilibri entre ingressos i despeses. Quant a les previsions que ha escoltat, 
espera que els temps que vénen no siguin tan difícils.  
 
El senyor Pardo li apunta que si puja l’IBI és per regulació de l’estat espanyol. 
L’equilibri pressupostari també l’estableix la Llei. L’alcalde ha explicat molt bé 
l’assumpte. 
 
El senyor alcalde respon al senyor Pérez que les taxes es poden pujar 
perfectament. És molt important per als ajuntaments l’acompliment de la regla 
de la despesa i l’estabilitat pressupostària, fixades per normativa de l’estat 
espanyol. Els ajuntaments reclamen que no es tractin tots per igual. I manifesta 
que no tenen afany recaptatori. 
 
El senyor Javier Sandoval Carrillo, regidor del PSC, felicita el govern per les 
explicacions. Aportaran un model d’ajuts per a estudiar el que ha proposat 9SV.  
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Pel que fa a la resta d’Ordenances, el senyor Clofent explica les principals 
modificacions de cada una, que estan transcrites a la proposta d’acord. 
 
 
C.- ACORDS 
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

CIU 6 Sí 

9SV 2 Sí 

ERC+AM 2 Sí 

C’s 1 Abst 

PSC 1 Sí 

PP 1 Abst 

 
El Ple acorda, per majoria absoluta, aprovar els acords transcrits 
anteriorment. 

 
 

 
Sisè.- PRP2017/1066 DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ PROVISIONAL 
DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES REGULADORES DELS 
PREUS PÚBLICS DE L’ANY 2018, APROVATS EN SESSIÓ PÚBLICA DE 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr. Amadeu Clofent 
Rosique,  portaveu del grup Municipal de CiU, exposa l’assumpte. La Junta de 
Govern Local, en sessió pública celebrada en data 11 d’octubre de 2017 va 
acordar, per unanimitat aprovar els següents acords i per tant cal donar-ne 
compte en aquesta sessió plenària. Explica de forma resumida les 
modificacions proposades que es detallen a l’acord que es transcriu tot seguit: 
 
 
ACORD DE MODIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS 2018 (APROVACIÓ 
PROVISIONAL) 
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D I C T A M E N 

 

L’aprovació de preus públics no ha d’estar necessàriament sotmesa a l’aprovació 
d’ordenança, encara que és una disposició de caràcter general i per la seva efectivitat, 
caldrà la publicació de l’acord, en compliment del disposat en l’art. 131 de la Llei 
39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. També caldrà donar recurs contenciós administratiu d’acord amb la llei 
29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció Contenciosa administrativa que diu 
que els actes que posen fi a la via administrativa no han de produir indefensió. 

D’acord amb les facultats de delegació de competències atribuïdes a l’article 22.4 de la 
Llei de Bases de Règim Local, en sessió plenària de data 29 d’octubre de 2015, es va 
aprovar, per majoria absoluta, delegar a favor de la Junta de Govern Local 
l’ESTABLIMENT I APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS, i per tant, també la seva 
modificació. 

La Junta de Govern Local va aprovar, per unanimitat, l’adopció dels acords següents: 

Primer.-  APROVAR provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació 
dels PREUS PÚBLICS que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:  

OF-08: PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA PISCINA 
MUNICIPAL I EL PAVELLÓ POLIESPORTIU “TONI SORS”. 

OF-14: PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS 
ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 
“L’ORIOLA”.    

OF-22: PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL. 

 

Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació dels 
preus públics per a l’exercici de 2018, així com el text refós aprovat, seran objecte de 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet dels preus públics aprovats de nou o modificats 
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació 
de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
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oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 

Quart.- DONAR COMPTE d’aquest acord a la propera SESSIÓ PLENÀRIA que se 
celebri. 

MODIFICACIONS 

 

OF-08: PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA PISCINA 
MUNICIPAL I EL PAVELLÓ POLIESPORTIU “TONI SORS”. 

A la vista de l’estudi elaborat per la Regidoria d’Esports pel que fa a l’afluència 
de la piscina municpal en la temporada que recentment ha finalitzat, es proposa 
la supressió de la tarifa “Entrada al recinte a partir de les 17 h 2 euros”, 
quedant la resta de l’Ordenança tal i com estava aprovada. 

OF-14: PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS 
ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 
“L’ORIOLA”.    

D’acord amb el corresponent estudi econòmic, es proposa aprovar unes noves tarifes 
de cara al curs vinent, quedant l’article relatiu a les tarifes de la següent manera: 

Article 4. Tarifes 
 
1. Les tarifes s’estableixen en funció de la tipologia de serveis d’ensenyaments especials 
que s’hagin sol·licitat o que s'utilitzin. 
 
 
A aquest efecte s'aplicaran les tarifes següents: 
 
CURS 2017-2018 
 

QUOTA 
MATERIAL 
EMPADRONATS

QUOTA MATERIA
NO 
EMPADRONATS

QUOTA 
MENSUAL 
EMPADRONATS

QUOTA MENSUA
NO 
EMPADRONATS

CORALETA  21  25  19  22  

MÚSICA I MOVIMENT  42  50  74  87  

BÀSIC (nens i adults)  42  50  88  103  

AVANÇAT  42  50  88  103  

INSTRUMENT SOL  42  50  77  91  
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FORMACIÓ VOCAL 
INSTRUMENTAL  42  50  19  22  

INSTRUMENT 
COMPLEMENTARI*  0  0  70  82  

TALLER CURTA DURADA 
SESSIÓ  0  0  12  14  

TALLER CURTA DURADA 
SESSIONS  0  0  35  41  

 
CURS 2018-2019 I SUCCESSIUS 
 

QUOTA 
MATRICULA 

QUOTA 
MENSUAL 

CORALETA  21,50 19,40 

MÚSICA I MOVIMENT  43  75,50 

BÀSIC (nens i adults)  43 89,80 

AVANÇAT  43  89,80 

INSTRUMENT SOL  43 78,60 

FORMACIÓ VOCAL 
INSTRUMENTAL  21,50 19,40 

INSTRUMENT 
COMPLEMENTARI*  0  71,40 

TALLER CURTA DURADA 
SESSIÓ  0  12,30  

TALLER CURTA DURADA 
SESSIONS  0  35,70  

 
 
QUOTA MATRÍCULA. Es farà efectiva en el moment de formalitzar la matrícula. 
 

OF-22: PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL. 

D’acord amb el corresponent estudi econòmic, es proposa aprovar unes noves tarifes 
de cara al curs vinent, quedant l’article relatiu a les tarifes de la següent manera. Així 
mateix, es preveu que les famílies amb un fill amb NEE s’equipari a les famílies 
nombroses, als efectes de les bonificacions. 

 
“A aquest efecte s'aplicaran les tarifes següents: 
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CURS 2017-2018 
    EMPADRONATS  NO EMPADRONATS 
 
Matrícula   165 €    196 €  
(inclou material escolar) 
 
Lactants (4 mesos-1 any) 285 € mensuals  339 € mensuals 
 
 
Caminants (1-2 anys)  165 € mensuals  196 € mensuals 
 
 
Parlants (2-3 anys)   165 € mensuals  196 € mensuals 
 
 
CURS 2018-2019 i successius 
       
Matrícula   175 €      
(inclou material escolar) 
 
Lactants (4 mesos-1 any) 200 € mensuals   
 
 
Caminants (1-2 anys)  175 € mensuals   
 
 
Parlants (2-3 anys)   175 € mensuals   
 

(...) 

3. Ara bé, gaudiran d’un descompte, entretant perduri la situació que en dóna dret, de 
forma automàtica, les famílies que es trobin en la següent situació: 

(...) 

- La família amb un fill amb NEE (necessitats educatives especials) es considerarà 
com a família nombrosa. Caldrà lliurar la documentació corresponent que ho acrediti. 

(...) 

 
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: 
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La senyora Maria Lluïsa Grimal Colomé, regidora d’Ensenyament, aclareix que 
l’adaptació per a igualar les tarifes es farà en dos anys, perquè s’entén el cicle 
d’educació infantil com un tot. 
 
El senyor Jaume Gumà Noel, portaveu de 9SV, manifesta que quant a la 
piscina, hi estan d’acord. Quant a l’Oriola, es tracta d’una lluita antiga del seu 
grup per intentar aconseguir una “cantera” de nens perquè aprenguin l’idioma 
musical que és molt enriquidor. Consideren que el tema de fer grups és una 
bona idea. No obstant, li agradaria que constés la proposta que va trametre a la 
regidora d’Ensenyament perquè s’aprovessin més descomptes a les famílies 
que porten els fills a l’Escola Bressol, a més dels existens: 
 
- Descompte a les famílies que inscriguin a bessons 
- Descompte quan un dels dos conjugues es trobi en situació laboral d’aturat 
- Descompte quan els ingressos de la unitat familiar no arribin a un mínim 
establert 
- Descompte quan la unitat familiar tingui al seu càrrec disminuïts físics o 
psíquics 
- Descompte quan la unitat familiar tingui al seu càrrec gent gran  
 
El senyor Enric Pardo Matas, portaveu d’ERC, celebra que s’hagin explicat amb 
temps i que se’ls hagi permès participar. L’única espineta és que no s’aprovin 
pel ple. És constructiu, s’han fet comparacions amb preus d’altres municipis, 
que ha servit per homogeneïtzar preus. El que es vol és fer que les famílies 
puguin gaudir de l’Escola Bressol, una escola per cert de molt bona qualitat. 
Felicita la regidora d’Ensenyament. Cal buscar l’eficiència per poder oferir 
millors serveis. Pel que fa a la piscina, està totalment d’acord amb la mesura, 
perquè prefereix que es beneficiï els santvicentins i que es faci pagar els de 
fora.  

El senyor Benito Pérez González, regidor de C’s, felicita el govern per la 
política de preus de la piscina. Quant a l’escola bressol, s’ha de fer 
esglaonadament perquè no sigui tan gravós i pel que fa a l’escola de música, 
que es mirin d’aprovar preus raonables. 

El senyor Javier Sandoval Carrillo, regidor del PSC, afirma que ha debatut molt 
amb la regidora. Li dóna les gràcies per la seva disponibilitat i perquè ha ajudat 
a participar. També defensa la política de la piscina municipal.  

 

El senyor Francesc Guillem Molins, regidor del PP, no vol semblar reiteratiu, 
però felicita el govern per la política de preus de la piscina. També està d’acord 
amb eliminar la tarifa de 2 euros de la tarda. Després però caldrà estudiar i 
prendre decisions si escau. També li sembla bé l’esgraonat de dos anys de 
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l’aplicació de les noves tarifes de l’escola bressol i també que es miri de 
minimitzar el dèficit de l’escola de música.  

El senyor Enric Pardo demana que s’estudiï la possibilitat de descomptes al 
segon germà que no siguin nombroses. 

 

Finalment, el Ple es dóna per assabentat del contingut dels acords detallats 
anteriorment. 

 
 
 
Setè.- PRP2017/1087   APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DECLARACIÓ 
D'OBRA D'ESPECIAL INTERÈS CONSISTENT EN LA REPARACIÓ I 
CONSERVACIÓ DE LA FAÇANA DE LA VIVENDA SITUADA AL PASSATGE 
DE DALT NÚMERO 5    
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr. Amadeu Clofent 
Rosique,  portaveu del grup Municipal de CiU, exposa l’assumpte.  
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA D'URBANISME 
Expedient:  2017/709 38 GENSVM  
Contingut: APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DECLARACIÓ D'OBRA 
D'ESPECIAL INTERÈS CONSISTENT EN LA REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 
DE LA FAÇANA DE LA VIVENDA SITUADA AL PASSATGE DE DALT 
NÚMERO 5 
 
En data 26 de maig de 2017, amb re 3693, el senyor JAUME COLOMÉ 
PAYTUVÍ, sol·licita una bonificació del 95% en la quota de l’ICIO, per les obres 
a realitzar amb COMUNICACIÓ PRÈVIA re 3692/2017. 
 
En data 23 d’agost de 2017, es dicta informe favorable dels Serveis Tècnics 
Municipals d’Urbanisme, que es transcriu tot seguit: 
 
“Les obres sol·licitades amb re 3692/2017 per COMUNICACIÓ PRÈVIA 
OBRES MÍNIMES, són per la reparació i conservació de la façana de la 
vivenda situada al Passatge de Dalt número 5 de Sant Vicenç de Montalt. 
Que segons Ordenança Fiscal número 5 – Impost de Construcció, instal·lacions 
i obres, Article 6.e., aquest tipus d’obres poden gaudir d’una bonificació del 
95% en quant a l’ICIO. Per tant, es pot informar favorablement la sol·licitud 
presentada i es pot procedir a realitzar la devolució per un import de 84,97€.” 
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L’Ordenança Fiscal número 5, reguladora de l’Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres, en el seu article 6.1 estableix que les construccions, 
instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat 
municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques 
o de foment de l’ocupació que ho justifiquin, podran gaudir d’una bonificació en 
la quota de l’impost en els termes que a continuació s’indiquen: 

(...) 
 
e) Bonificació del 95 per cent  per a les obres destinades a reparació, 
conservació o millora dels edificis o elements integrats en les subzones 
d’edificis catalogats (subzona 1a) i conjunts protegits (subzona b) quan 
l’interessat ho sol·liciti i sempre que els Serveis Tècnics Municipals 
d’Urbanisme n’informin favorablement. 
 
Així mateix, el mateix article estableix que per tal de gaudir de la bonificació 
esmentada, prèviament haurà de comptar amb la declaració expressa del Ple 
de la Corporació conforme l’obra està considerada d’especial interès, si compta 
amb l’informe favorable dels Serveis Tècnics.  
 
La Comissió Informativa va acordar PROPOSAR AL PLE de la Corporació que 
adopti els acords següents: 
 
Primer. Declarar com a obra d’especial interès les obres sol·licitades amb re 
3692/2017 per COMUNICACIÓ PRÈVIA OBRES MÍNIMES, consistents en la 
reparació i conservació de la façana de la vivenda situada al Passatge de Dalt 
número 5 de Sant Vicenç de Montalt, ja que es troben incloses en el supòsit 
establert a l’article 6.1 e) de l’Ordenança Fiscal número 5 reguladora de 
l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, i perquè es considera que les 
obres de reparació, conservació i millora dels edificis o elements integrats en 
les subzones d’edificis catalogats (subzona 1a) i conjunts protegits (subzona b) 
són d’especial interès municipal pel seu valor cultural i històric artístic. 

Segon. Donar trasllat del present acord a l’Organisme de Gestió Tributària per 
tal que pugui aplicar la corresponent bonificació del 95% de la quota de 
l’Impost. 

 

B.- ACORDS 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 
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CIU 6 Sí 

9SV 2 Sí 

ERC+AM 2 Sí 

C’s 1 Sí 

PSC 1 Sí 

PP 1 Sí 

 
El Ple acorda, per majoria unanimitat, aprovar els acords transcrits 
anteriorment. 

 

 
 
Vuitè.- PRP2017/1085   APROVACIÓ, SI ESCAU, RECONEIXEMENT 
COMPATIBILITAT LABORAL S.P.B.    
 
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr. Amadeu Clofent 
Rosique,  portaveu del grup Municipal de CiU, exposa l’assumpte.  
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE RRHH 
Expedient:  2017/1141 96 GENSVM  
Contingut: APROVACIÓ, SI ESCAU, RECONEIXEMENT COMPATIBILITAT 
LABORAL S.P.B. 
 
 
Fets 

 

 La Sra. S.P.B presta serveis en aquesta Corporació en el règim estatutari 
com a Funcionària Interina per a realitzar l’execució del “Programa de 
Foment del Comerç i del Turisme de Sant Vicenç de Montalt”. 
 

 En data 27 de juny d’enguany l’esmentada empleada pública sol·licita la 
compatibilitat amb una segona activitat privada vinculada, segons manifesta 
la sol·licitant, a la gestió i resolució de conflictes com a mediadora i en la 
formació de l’educació emocional i les intel·ligències múltiples.   

 



 

80 
 

 A requeriment d’aquesta Corporació, l’empleada afirma que aquesta segona 
activitat es realitza a la Comarca del Maresme de forma principal, per 
compte propi i l’horari de dedicació sempre està subordinat i condicionat al 
compliment de l’horari de l’activitat principal dins d’aquesta Corporació, 
segons instància presentada en data 25 de setembre d’enguany amb núm. 
de registre 6931. 

 

Fonaments de dret 

 

 La llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitat del personal al servei 
de la Generalitat de Catalunya, d’aplicació també a les entitats locals, regula 
el règim de les segones activitats dels empleats/des públiques. 
 

 Per la naturalesa i finalitat de l’activitat principal en relació amb la segona, 
no hi ha una incompatibilitat entre ambdós activitats segons el regulat a 
l’article 11 i següents d’aquesta llei. Per tant, des d’aquesta vessant no hi ha 
una possible situació d’incompatibilitat. 

 

 No obstant, l’article 14 de la present llei regula la possibilitat d’establir en 
determinats llocs de treball el factor d’incompatibilitat, que podria excloure 
els ocupants dels mateixos de segones activitats. De l’anàlisi de les bases 
que van regular el procés d’accés de la Sra. S.P.B, no es pot deduir que hi 
hagi aquest factor, però sí en canvi hi ha una condició de treball de jornada 
flexible que es podria qualificar com de disponibilitat per atendre el 
programa en caps de setmana, etc... En concret la Base Primera estableix 
de forma textual que  “Jornada: 37,5 hores setmanals. La persona 
seleccionada haurà de tenir disponibilitat per treballar caps de setmana i 
festius, per assistència a fires, congressos i esdeveniments, per la qual cosa 
restarà subjecte a les necessitats del servei, adequant-se la jornada laboral 
amb flexibilitat.” 

 

 Per tant, l’esmentada empleada pública quan sigui requerida per realitzar 
les seves funcions dins d’aquests dies, no podrà al·legar raons subjectes a 
aquesta segona activitat, aspecte que podria comportar la denegació de la 
mateixa per coincidència horària que afectaria a l’activitat principal. 

 

La Comissió Informativa de Ple va acordar proposar al Ple l’adopció dels 
següents acords: 

 

Primer.- Concedir la compatibilitat amb la segona activitat per a la gestió i 
resolució de conflictes com a mediadora i en la formació de l’educació 
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emocional i les intel·ligències múltiples en els termes i condicions establertes 
en el present acord. 

 

Segon.- Qualsevol canvi que modifiqués aquesta segona activitat privada 
s’haurà de comunicar a aquesta Corporació. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la interessada i a la Regidoria de Recursos 
Humans. 
 

 
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: 
 
El senyor Jaume Gumà Noel, portaveu de 9SV, explica que la seva postura 
sempre és abstenir-se en aquestes peticions perquè en aparèixer només les 
inicials, no tenen prou informació. 
 
El senyor Enric Pardo Matas, portaveu d’ERC, manifesta que el seu grup està 
d’acord sempre que sigui dintre els paràmetres legals. 
 
El senyor Benito Pérez González, regidor de Ciutadans, manifesta que està 
d’acord amb la proposta, donat que acompleix la normativa i perque entenen 
que s'ha de donar vies a les persones perquè puguin ampliar el seu camp 
professional. 
 
 
 
C.- ACORDS 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

CIU 6 Sí 

9SV 2 Abst 

ERC+AM 2 Sí 

C’s 1 Sí 

PSC 1 Sí 



 

82 
 

PP 1 Abst 

 
El Ple acorda, per majoria absoluta, aprovar els acords transcrits 
anteriorment. 

 

 
 
Novè.- PRP2017/1090   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ DELS ACORDS 
PRESOS A LA REUNIÓ DEL 4 D'OCTUBRE DE 2017 DE LA COMISSIÓ 
PARITÀRIA DE L'ACORD DE CONDICIONS DELS EMPLEATS PÚBLICS DE 
L'AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT    
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr. Amadeu Clofent 
Rosique,  portaveu del grup Municipal de CiU, exposa l’assumpte.  
 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE RRHH 
Expedient:  2017/377 96 RRHH  
Contingut: PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACORD 
ADOPTAT PER LA COMISSIÓ PARITÀRIA DE L'ESMENA DE DEFECTES 
DETECTATS EN L'ACORD DE CONDICIONS DELS EMPLEATS PÚBLICS DE 
L'AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT. 
 
Amb data 4 d’octubre de 2017, la Comissió Paritària de l’Acord de Condicions 
dels Empleats Públics de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, ha emès la 
següent Acta: 
 
 
“ASSISTENTS 
 
Per la representació empresarial: 

- Mª Lluïsa GRIMAL  
- Amadeu CLOFENT 

 
Per la representació dels treballadors: 

- Mª José CUCURULL 
- Josep Mª DORDA 
- M. Rosa ROS 
- Larisa TORRES 

 
 
ORDRE DEL DIA 
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A Sant Vicenç de Montalt, el dia 4 d’octubre de 2017, a les 19 hores, es 
reuneixen a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, C/ 
Sant Antoni, 13, els components de la Comissió Paritària de l’Acord dels 
Empleats Públics de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, per tractar els 
següents temes: 
 
1.- CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ PARITÀRIA DE L’ACORD DELS 
EMPLEATS PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT. 
 
2.- NOMENAMENT PRESIDENT I SECRETARI DE LA COMISSIÓ PARITÀRIA 
EN BASE AL QUE PREVEU L’ART. 7.2 DE L’ACORD DELS EMPLEATS 
PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT. 
 
3.- ESMENA DEFECTES DETECTATS A L’ART. 12.1.E) DE L’ACORD DELS 
EMPLEATS PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT. 
 
 
 
1.- Les parts procedeixen a constituir la Comissió Paritària, la qual estarà 
formada pels següents membres: 
 
Per la representació empresarial: 

- Mª Lluïsa GRIMAL  
- Amadeu CLOFENT 
- Manel TORNADIJO 
- Robert SUBIRÓN 

 
Per la representació dels treballadors: 

- Mª José CUCURULL 
- Josep Mª DORDA 
- M. Rosa ROS 
- Larisa TORRES 

 
 
2.- En base al que preveu l’article 7.2 de l’Acord dels Empleats Públics de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, la Comissió Paritària estarà presidida 
per la persona que es designi de mutu acord entre les parts, i de la mateixa 
manera, s’elegirà un secretari, que serà l’encarregat d’aixecar les actes. 
 
Segons el que estableix l’article 7.5 de l’Acord dels Empleats Públics de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, a la primera reunió s’establirà un 
reglament de funcionament, i s’elegirà el/la president/a i el/la secretari/ària. 
 
Els assistents decideixen per unanimitat escollir en el mateix acte al President i 
Secretaria, i establir el reglament de funcionament de la Comissió a la propera 
reunió. 
 



 

84 
 

Per unanimitat dels assistents, s’acorda escollir President i Secretari als 
següents membres: 
 
President: Mª Lluïsa GRIMAL 
Secretària: Larisa TORRES 
 
 
3.- A la vista del defecte detectat a l’art. 12.1.e) de l’Acord dels Empleats 
Públics de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, consistent en establir que el 
permís en cas de trasllat per canvi de residència és 1 dia natural, els membres 
de la Comissió Paritària acorden la seva esmena, en el sentit que on diu 1 dia 
natural, realment ha de dir 1 dia laborable. 
 
En el mateix sentit, els membres de la Comissió Paritària detecten que existeix 
un error anàleg a l’esmentat en el segon paràgraf de l’art. 12.1.e).  
 
L’Acord dels Empleats Públics de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 
estableix que el permís en cas de trasllat per canvi de residència, quan 
comporta el trasllat de localitat, és de 3 dies naturals, quan realment el que ha 
de dir és 3 dies laborables. 
 
Per unanimitat dels assistents, s’acorda esmenar els dos defectes detectats, 
substituint en ambdós casos, la paraula natural per laborable. 
 
 
S’acorda , PROPOSAR AL PLE l’adopció dels següents acords 
 
Primer.- Donar-se per assabentat de la constitució de la Comissió paritària de 
l’Acord dels Empleats Públics de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, així 
com del nomenament del President i del Secretari de la mateixa. 
Segon.- Aprovar la modificació de l’article 12.1.e) de l’Acord dels Empleats 
Públics de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, resultant-ne el redactat 
següent: 
“e) Per trasllat de domicili, sense canvi de residència: 1 dia laborable. 
Si comporta trasllat a una altra localitat: 3 dies laborables. En aquest supòsit es 
podran realitzar els esmentats dies de llicència de manera no consecutiva, si bé 
en un període màxim de 15 dies. 
Aquest permís es justificarà amb el certificat d'empadronament a la nova 
adreça.”. 
  
Tercer.- Notificar el present acord a la Comissió Paritària i al Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
 
B.- ACORDS 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
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GRUP Nº 

vots 
VOT 

CIU 6 Sí 

9SV 2 Sí 

ERC+AM 2 Sí 

C’s 1 Sí 

PSC 1 Sí 

PP 1 Sí 

 
El Ple acorda, per unanimitat, aprovar els acords transcrits anteriorment. 

 

 
Desè.- PRP2017/1061   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DELS FESTIUS AMB OBERTURA COMERCIAL AUTORITZADA ANYS 2018-
2019 
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr. Amadeu Clofent 
Rosique,  portaveu del grup Municipal de CiU, exposa l’assumpte.  
    
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA COMERÇ 
Expedient:  2017/1123 50 GENSVM  
Contingut: APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS FESTIUS AMB OBERTURA 
COMERCIAL AUTORITZADA ANYS 2018-2019 
 
S’ha aprovat l’ordre EMO/127/2017, de 16 de juny, per la qual s’estableix el 
calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius 
per als anys 2018-2019. 
 
Els vuit dies festius que els establiments comercials de Catalunya poden 
romandre oberts al públic per als anys 2018 i 2019, d'acord amb el que 
estableix la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d'horaris comercials i de mesures per 
a determinades activitats de promoció (DOGC núm. 6568, de 24.2.2014), són 
els següents: 

 

- Any 2018: 
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 7 de gener. 
 1 de juliol. 
 12 d'octubre. 
 1 de novembre. 
 6, 8,16 i 23 de desembre. 

 

- Any 2019: 

 13 de gener. 
 7 de juliol. 
 12 d'octubre. 
 1, 6, 8, 15 i 22 de desembre. 

 

D’acord amb la recent aprovada Llei 18/2017 es manté el nombre de dies 
festius d’obertura autoritzada en un total de 10 dies, vuit a criteri de la 
Generalitat, prèvia consulta del Consell Assessor de Comerç, i dos a criteri dels 
ajuntaments,que a més poden canviar fins a dos dels vuit establerts a criteri de 
la Generalitat.  Els dos dies addicionals els escull cada municipi l’ajuntament ha 
de comunicar-los a la Direcció General de Comerç abans de l’1 de novembre 
de 2017 per al calendari del 2018 i de l’1 de novembre de 2018 per al calendari 
del 2018.  
 
D’acord amb aquesta nova llei i per tal que els dies proposats resultin del 
màxim aprofitament comercial d’acord amb les característiques del municipi, la 
Regidoria de Comerç decideix consultar amb els comerç local de Sant Vicenç 
de Montalt i convocar una reunió amb els comerciants locals en la qual un dels 
punts de l’ordre del dia és l’elecció d’aquests dos dies addicionals d’obertura 
autoritzada. Es notifica, en mà, a quaranta establiments. 

A la reunió esmentada no es persona cap responsable dels establiments 
comercials notificats, excusant la no assistència un total de tres responsables. 
Des de la regidoria de Comerç es proposa l’obertura autoritzada de dos 
diumenges del període estival, concretament: 

- Pel 2018: el 22 de juliol i el 5 d’agost 
- Pel 2019: el 21 de juliol i el 4 d’agost 

La Comissió Informativa aprova PROPOSAR AL Ple de la Corporació que 
adopti els acords següents: 
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Primer. Fixar com a dies d’obertura autoritzada en festius de Sant Vicenç de 
Montalt per al 2018 els diumenges 22 de juliol i 5 d’agost  i per al 2019 els 
diumenges 21 de juliol i 4 d’agost.   

Segon. Donar trasllat del present acord a la Direcció General de Comerç de la 
Generalitat de Catalunya i als comerciants del municipi. 

 

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: 
 
El senyor Benito Pérez González, regidor de Ciutadans, pregunta si s’ha 
requerit els comerciants perquè diguin la seva opinió. 
 
El senyor Amadeu Clofent Rosique, portaveu de CiU, exposa que no van 
comparèixer i, per tant, es va respectar l’acord de fa dos anys i s’ha seguit el 
mateix criteri. 
 
C.- ACORDS 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

CIU 6 Sí 

9SV 2 Sí 

ERC+AM 2 Sí 

C’s 1 Sí 

PSC 1 Sí 

PP 1 Sí 

 
El Ple acorda, per unanimitat, aprovar els acords transcrits anteriorment. 
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Onzè.- PRP2017/1093   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ INICIAL, SI 
ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 7/2017    
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr. Amadeu Clofent 
Rosique,  portaveu del grup Municipal de CiU, exposa l’assumpte. Es transcriu 
la proposta tot seguit: 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA D'HISENDA 
Expedient:  2017/1149 59 MPRES  
Contingut: PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 7/2017 
 
Davant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici 

següent, pels quals no existeix crèdit, per tot això es fa precís la modificació de 

crèdits 7/2017 del Pressupost en vigor, en la modalitat de suplements de crèdit 

i crèdits extraordinaris. 

En data 11 d’octubre de 2017, l’alcalde va elaborar la memòria justificativa de 

l’expedient que consta oportunament arxivada. 

Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'Informe de l’interventor 

accidental  de data 11 d’octubre de 2017, es PROPOSA AL PLE l'adopció del 

següent: 

ACORD 

Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 7/2017 

del Pressupost en vigor, en la modalitat de suplements de crèdit i crèdits 

extraordinaris, com segueix a continuació: 

El detall es transcriu com a ANNEX. 
SEGON.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el 

Butlletí Oficial de la Província, durant el termini de quinze dies, durant els quals 

els interessats  podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. 

L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no 

s'haguessin presentat reclamacions. En cas contrari, el Ple disposarà d'un 

termini d'un mes per resoldre-les. 
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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  

 

ANNEX.  

 

ESTAT DE DESPESES 

                     BAIXES  ALTES    

               Crèdit Modificacions Crèdit  De  Per  Per  Crèdit 

Org  Prog  Econòmica Proj Descripció 
Inicial Exercici  Actual 

Crèdits de 
Despeses 

Suplement 
de Crèdit 

Crèdit 
Extraordinari 

Definitiu 

11  4591  62904  47  Nova senyalització Passeig Marquès Casa Riera  0,00 0,00 0,00       21.780,00 21.780,00

5  3380  62905  48  Adquisició enllumenat de Nadal  0,00 0,00 0,00       21.500,00 21.500,00

18  15322  62906  49  Subministrament i col∙locació tanca al Carrer de Baix  0,00 0,00 0,00       5.000,00 5.000,00

20  15322  75100  50  Rehabilitació i adequació infraestructura d'endegament Riera de Gironella 0,00 0,00 0,00       46.625,03 46.625,03

20  15322  75101  51  Reparació, adequació i reconstrucció murs escullera Riera del Balís  0,00 0,00 0,00       58.443,96 58.443,96

20  15321  76100  44  Urbanització Av. Verge de Montserrat  0,00 201.380,48 201.380,48 153.348,99       48.031,49

          Totals  0,00 201.380,48 201.380,48 153.348,99 0,00 153.348,99 201.380,48
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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: 
 
El senyor Benito Pérez González, regidor de C’s, defensa que les modificacions 
del pressupost inicial són per circumstàncies sobrevingudes. Normalment han 
donat suport, excepte en algunes ocasions. S’ha d’intentar ajustar el 
pressupost, però sap que és molt difícil. Recorda que és la setena o més 
modificació de l’any. En altres ocasions, 9SV deia que es devia a mala previsió. 
Ara ho troba un abús. 
 
El senyor Jaume Gumà Noel, portaveu de 9SV, aclareix que es queixava d’una 
modificació de crèdit d’aquest any, perquè el percentatge de la modificació era 
enorme i era a principi d’any. Una modificació com aquesta, no hi veu cap 
problema. Entén que la reparació s’ha de fer, no obstant, li agradaria que 
estigués més ben lligat el tema, ja que només es compta amb la paraula de 
l’ACA. Esperen que tot vagi bé i tothom compleixi. 
 
El senyor Amadeu Clofent, regidor de gestió econòmica, mira les modificacions 
d’una altra manera, se n’alegra de fer-les. Quant a la primera gran modificació, 
es va fer en gran part per a les inversions. 
 
El senyor alcalde explica que es va fer per modificació de crèdit llavors perquè 
mancaven les dades del tancament. Quan es fan modificacions és perquè hi ha 
necessitats imprevistes o perquè es demostra salut de gestió. No es té un 
paper escrit de l’ACA, això sí, s’han enviat tots els informes perquè se’ns 
atorguin les subvencions. Només 5 municipis del Maresme han demanat les 
ajudes. 
 
El senyor Enric Pardo Matas, regidor d’ERC, manifesta que es mira amb lupa 
les modificacions de crèdit, segurament per deformació professional i si no diu 
res, és perquè és correcta. És una necessitat imperiosa, urgent i inajornable. 
S’ha de fer l’actuació et doni o no la subvenció l’ACA. Si està callat, és perquè 
està d’acord. 
 
El senyor Pérez li aclareix que quan ha fet referècia a 9SV i ERC quan havien 
parlat en altres plens de mala previsió quan es feien modificacions de crèdit, de 
seguida ha retirat la referència a ERC. 
 
Pren la paraula tot seguit el senyor Francesc Guillem Molins, regidor del PP, 
qui afirma que a vegades es tracta de bona gestió i a vegades es pot donar que 
s’ha escapat alguna cosa. El que sí que vol dir és que s’està mirant amb lupa 
l’execució del pressupost. Confia en què l’alcalde lluitarà amb el tema de l’ACA. 
El tema de la senyalització al Passeig Marítim el celebra, perquè s’està 
assumint que es farà, el farà l’estat espanyol, per tant, votarà a favor de 
l’expedient. 
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El senyor Javier Sandoval Carrillo, regidor del PSC, donarà el seu suport a la 
proposta. Està d’acord amb el company d’ERC. Apunta al regidor de C’s que hi 
ha ajuntaments que aproven una modificació de crèdit cada mes.   
 
El senyor Benito Pérez González, regidor de C’s, es sorprèn del canvi de 
postures, res més. 
 
C.- ACORDS 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

CIU 6 Sí 

9SV 2 Sí 

ERC+AM 2 Sí 

C’s 1 Sí 

PSC 1 Sí 

PP 1 Sí 

 
El Ple acorda, per unanimitat, aprovar inicialment la modificació de crèdit 
7/2017 així com la resta d’acords transcrits anteriorment. 

 

 
Dotzè.- DONAR COMPTE DE LA LECTURA DEL MANIFEST, PRESENTAT 
PER CIU, 9SV I ERC, DE REBUIG I DENÚNCIA DAVANT 
L’EMPRESONAMENT DELS PRESIDENTS DE LES ENTITATS ANC I 
ÒMNIUM, JORDI SÁNCHEZ I JORDI CUIXART,  PORTAT A TERME EL 
DIMARTS DIA 17 D’OCTUBRE DE 2017 A LES 12.00 DEL MIGDIA DAVANT 
DE LA PORTA DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT 

 
A la vista dels recents aconteixements, i atès que hi ha la intenció de presentar 
una moció conjunta per urgència, els proponents del present punt de l’Ordre del 
dia n’acorden la seva retirada. 
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D’acord amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es 
pot ampliar l’ordre del dia de les sessions ordinàries, en cas d’urgència, si el 
Ple així ho acorda, a proposta del president, d’una quarta part dels membres o 
d’algun dels seus portaveus. Per tant, cal procedir a votar la urgència per al 
tractament fora de l’ordre del dia del següent punt: 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

CIU 6 Sí 

9SV 2 Sí 

ERC+AM 2 Sí 

C’s 1 No 

PSC 1 Sí 

PP 1 No 

 
El senyor Benito Pérez González, regidor de Ciutadans, entén que aquests 
temes no són urgents. 
 
El senyor Jaume Gumà Noel, portaveu de 9SV, li respon que és un ple ordinari 
i li sorprèn que li sembli poc urgent que dues persones estiguin injustament a la 
presó. 
 
El senyor Jaume Arcos Vinyals, regidor de 9SV, explica que s’ha optat per una 
moció, perquè té més força que un manifest, perquè hi ha propostes d’acord. 
 
Per tant, s’acorda, per majoria absoluta, tractar el següent punt FORA DE 
L’ORDRE DEL DIA: 
 

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA PER EXIGIR LA LLIBERTAT DELS 
PRESIDENTS D'ANC I ÒMNIUM, JORDI SÁNCHEZ I JORDI CUIXART 

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA. Pren la paraula el senyor Enric Pardo 
Matas, portaveu del Grup Municipal d’ERC, per donar lectura a la moció que tot 
seguit es transcriu: 

“El passat dilluns 16 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els 
presidents d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional 
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Catalana, Jordi Sánchez. De nou, es va judicialitzar un conflicte polític que 
l’Estat espanyol no sap resoldre amb diàleg i negociació. 

Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va 
tornar a creuar una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle 
XXI. Empresonar persones per manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents 
i donar veu al poble. Un fet que posa en greu risc els valors democràtics que 
crèiem que eren la base de la Constitució de 1978.  

Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle 
XXI després de lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius 
socials, fins i tot de guerres... Avui, per sort, estan protegides en tots els 
tractats internacionals.  

No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les 
empresoni; que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. 
No hi ha estat democràtic al món que persegueixi la llibertat d’expressió; que 
censuri els mitjans de comunicació, que dicti les notícies als periodistes i que 
coaccioni la llibertat d’informació; que privi de la llibertat de reunió i de 
manifestació. 

Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú 
tolera que vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans 
europeus. Quan algú és còmplice d’aquesta vulneració és còmplice també 
d’una forma d’actuar pròpia d’una dictadura.  

Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de 
l'Estat per tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és 
desactivar tota la societat civil. Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra 
cohesió social. 

Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 

 

ACORDA 

 

PRIMER.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional 
Catalana, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.  

SEGON.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i 
protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la 
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lliure expressió i del dret a decidir de les persones per part d’un estat que jutja 
les idees i empresona de forma il·legal. 

TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així 
com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació. 

QUART.- Demanar a les institucions europees que no continuïn donant 
l’esquena a Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura. 

CINQUÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament 
Europeu a Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets 
Humans (ACNUDH) i al Congrés dels Diputats, així com a l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència 
(AMI), l’aprovació de la present moció.” 

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: 
 
El senyor Jaume Arcos Vinyals, regidor de 9SV, pren la paraula i manifesta que 
la moció és prou clara, l’ha recolzada l’Associació Catalana de Municipis. Estan 
davant de presos polítics, tancats per les seves idees, portats davant 
l’Audiència Nacional, que no és competent, acusats de sedició, empresonant 
persones lliures i innocents. Li agradaria sentir les opinions al respecte dels 
regidors de Ciutadans i PP. 
 
El senyor Benito Pérez González, regidor de C’s, demana que es transcrigui 
íntegrament la seva intervenció, que facilitarà a la secretària municipal.  No ha 
tingut massa temps per a preparar-la. Es transcriu tot seguit: 
 
“Declaración/Moción "Jordis". Sobre encarcelación preventiva líderes 
ANC y Omnium.  
 
El hecho sobre el que se asienta toda esta moción es el Auto de 16 de Octubre 
de la Audiencia Nacional, un proceso en fase de Instrucción no una sentencia, 
sobre los hechos que tuvieron lugar el 20-SET-pasado y fue que un equipo de 
registro bajo un mandato judicial debían entrar en determinados edificios. Lo 
que ocurrió, como se ha demostrado es que no fue una simple manifestación 
en protesta por registros judiciales de oficinas de la Generalitat, sino que fue un 
intento de impedir que se produjese las actuaciones legales ordenadas por el 
juez. 
 
De todas maneras el tema legal no les interesa lo mas mínimo a los 
catalanistas. Depende de si les va bien.  
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Garantiza la democracia entre otras cosas la separación de poderes.  Cuando 
los políticos no respetan las decisiones judiciales lo que están diciendo es que 
no creen en la separación de poderes y por lo tanto en el Estado de Derecho y 
en la democracia, tal como se entiende en los países de nuestro entorno 
europeo. 
 
Si se piensan que los jueces están dirigidos , en este caso por los políticos del 
PP, para atacar a los que quieren la independencia de Cataluña también 
creerán que los jueces que investigan la corrupción del PP están obedeciendo 
a los políticos de la oposición y así sucesivamente. 
 
Los Jueces son profesionales y funcionarios y eso garantiza su independencia, 
aunque lógicamente se pueden equivocar, pero por cuestiones técnicas no por 
presiones políticas. Si atacamos al poder judicial acabaremos destruyendo de 
cara al ciudadano su credibilidad y por lo tanto el estado de Derecho y la 
Democracia. 
 
Es un error plantear en un Ayuntamiento  propuestas que sometan a discusión 
las decisiones judiciales, porque  la norma fundamental de actuación del 
Ayuntamiento es precisamente actuar dentro de la legalidad y de las decisiones 
judiciales sobre la interpretación de la misma.  
 
No entendemos que los mismos que ahora desprecian a la autoridad judicial 
son los que la felicitaban cuando no se decretó prisión provisional para 
Trapero. De la misma manera no tenemos nada que decir, del mismo modo, 
cuando un juez decreta prisión provisional para los dirigentes de una Caja de 
Ahorro o para activistas de ultraderecha como los que atacaron Blanquerna o 
los González, Jordi Pujol Ferrusola, Bárcenas, Enrique Granados, o los que 
detuvieron en Valencia hace unos días.  
 
El respeto a la independencia judicial y por tanto a la tutela efectiva de las 
reglas del juego para todos es un requisito fundamental de una democracia. 
Por eso nos sorprenden extraordinariamente los aspavientos del PSC, que 
parece no querer entender que ésta no ha sido una decisión política sino 
judicial. 
 
También queremos destacar la doble vara de medir en de las formaciones 
catalanistas. El Govern y el Parlamento catalán en 2013 denunciaron el asedio 
a la cámara el 15 de junio de 2011. Los «indignados» trataban de impedir su 
acceso al hemiciclo, donde se iniciaba el debate para aprobar los primeros 
presupuestos del Gobierno de Artur Mas. El Parlament pidió tres años de cárcel 
para 20 de los manifestantes que participaron en el asedio al considerar que 
cometieron un delito contra las instituciones del Estado impidiendo la entrada 
de parlamentarios. El Sr. Más con helicoptero. La Generalitat pidió la misma 
pena para cuatro de ellos.  
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Nos parece vergonzoso que los ayuntamientos protesten por decisiones 
judiciales...esto demuestra un bajo nivel democrático de esta sociedad donde lo 
de menos es explicar un Auto judicial y lo más importante es ocupar la 
'trinchera" frente al "enemigo". 
 
Pero es que aquí la batalla es otra. La batalla está en tratar de desacreditar 
ante el mundo a la democracia española, cuyo ordenamiento es uno de los 
más garantistas de Europa, si no el que más. Y la explicación es que sin el 
apoyo o, por lo menos, la comprensión internacional el proyecto de secesión 
está irremisiblemente perdido. Si no tiene interlocutores no existen, que es 
precisamente lo que les pasa ahora 
 
Es inútil también intentar explicar que estos dos señores no han sido 
castigados por sus ideas, porque llevan mucho años defendiéndolas sin que 
ningún juez les haya sancionado por ello, y que por lo que han sido llevados a 
la cárcel de Soto del Real es por sus hechos, por haber dirigido a las masas en 
unas movilizaciones que no tuvieron nada de pacíficas, que destrozaron los 
coches de la Guardia Civil, que robaron su armamento y que obligaron a la 
ahora llamada letrada del juzgado, antes secretaria judicial, a huir por la azotea 
y conseguir escapar  confundida entre la gente que salía de un teatro 
En definitiva esos Señores No son "presos políticos", son "políticos presos".  
No son "presos políticos", son presuntos delincuentes. Presuntos, porque la 
justicia española si distingue la presunción de inocencia. Estamos en un 
procedimiento instructor, no es una sentencia. Y al igual que ocurrió en el 
registro alterado,  al cabo de unos días son liberados en espera de la 
finalización de la instrucción.” 
 
El senyor alcalde li manifesta que no es queixi perquè ha disparat contra 
tothom. 
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor del PP, manifesta que el regidor de 
C’s ha dit la seva opinió, no se li ha de recriminar el que ell pensa. Dit això, 
respecta la moció, no la comparteix, però el que no toca és que el company de 
9SV adverteixi que volen sentir l’opinió del PP, el que està clar és que aquí 
estan per parlar del poble, i el que sí que fan és patir. Farà unes apreciacions: 
el senyor Jordi Sánchez d’ANC ha fet declaracions en premsa desafortunades, 
defensant ETA, també aquest any han aparegut fotos de dirigents amb Otegui i 
això fa molta por. També els preocupa la marxa d’empreses arrel del 
referèndum. Caixabank i Banc Sabadell perden 9mil milions en dipòsits pel 
desafiament independentista. Molts espanyolistes que es senten catalans, si 
se’ls expliqués realment avantatges econòmics del procés, es podrien plantejar 
altres postures, però només se’ls està venent fum. Els fets són que les 
empreses marxen, que l’economia se n’està ressentint, les comandes de 
moltes empreses han baixat. Ell no és qui per jutjar si els Jordis han d’estar 
empresonats o no. Demana al Govern que puguin mediar per solventar aquesta 
situació. Voldria fer una menció, ell no comparteix la violència, ja ho va dir en el 
Ple extraordinari en el qual va prendre possessió, però molts dels que 
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condemnen la violència no han perdut el temps mirant altres significats de 
resistència, “forcejear”, “rebelarse”, obstrucció, etc. que també signifiquen 
violència i estan al diccionari.  
 
El regidor del PSC, Javier Sandoval Carrillo, només entrarà en el contingut de 
la moció, no entrarà en un altre debat. El dimarts va haver-hi una aturada 
davant l’Ajuntament i es va llegir el manifest. El PSC hi era. Dóna lectura a la 
següent intervenció: 
 
“En martes  estuve presente en el paro programado en el ayuntamiento, donde 
se denunciaba las detenciones de los presidentes de la ANC y Omniun. 
 
En estas mismas líneas quiero manifestarme: 
 
 -El PSC ya dijo el mes pasado que no veíamos delito de sedición en las 
acciones de los dos líderes del ANC y Ómnium, y por ese motivo, reitero el 
porque el martes estuve en este paro. 
 
 -Nos parece desproporcionada la prisión provisional porque no creemos que 
se den ninguno de los 3 requisitos para privar de la libertad: fuga, reiteración de 
la conducta o destrucción de pruebas. 
 
- El PP ha judicializado un conflicto que sólo tiene una solución política, que es 
desde el diálogo. 
 
Pero tampoco podemos aceptar algunas afirmaciones contra España, ya que 
es uno de los estados de la UE que en los últimos 40 años ha vivido más 
cambio y más modernización, a pesar de los retrocesos que quiere hacer el 
PP. No estamos de acuerdo con la asimilación que hace el independentismo 
que es España=estado=PP.” 
 
Per tant, el PSC s’abstindrà en aquesta votació. 
 
El senyor Amadeu Clofent Rosique, portaveu de CiU, manifesta que entre tots 
s’està patint la inoperància d’un govern que mira un problema i està convertint 
un problema polític en un problema judicial. Catalunya de sempre ha estat una 
terra de pas i d’acolliment. Ningú sobra. Però no es pot fer és quedar-se amb 
els braços creuats. Des de la seva perspectiva l’estat actua d’una manera molt 
deshonesta. Les empreses marxen, però cal parlar del Banc de Sabadell, o els 
dirigents de la SEAT que han manifestat que han rebut amenaces 
institucionals. Tenen molt clar que es tracta d’una lluita desigual. El senyor 
Clofent afirma que ells tenen la força de la raó, quan en canvi l’estat utilitza tota 
la seva força. El seu grup polític vol que el seu país sigui respectat i escoltat. 
Estan a favor de la moció com no pot ser d’una altra manera. No hi ha cap 
motiu que justifiqui l’empresonament d’aquestes dues persones, es miri per on 
es miri. Es diu que van entorpir i van negar entrada, ell hi era i ningú va negar 
l’entrada a ningú. És més, els empresonats van demanar que la gent marxés 
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cap a casa. Van demanar permís per enfilar-se per poder dirigir-se al públic. No 
li agrada com van quedar els vehicles, això sí. El que desarma qualsevol pistola 
i qualsevol força és la pau, el civisme i convivència. Encoratja la ciutadania a 
seguir comportant-se amb pau, civisme i convivència i sobretot amb convicció. 
 
El senyor alcalde dóna un únic torn de paraula per alusions. 
 
El senyor Jaume Gumà Noel, portaveu de 9SV, es dirigeix al company del PSC 
per comentar-li que ha fet servir els mateixos conceptes que els dirigents 
socialistes als seus tuits el dia que van engarjolar els Jordis, quan parlaven de 
desproporcionalitat i que ja havien dit que no era sedició. Tot i estar en 
l’equidistància, tots segueixen un guió. A continuació es dirigeix al PP, per dir-li 
que ha escollit trossos de text fora del seu context, llavors no volen dir el que 
volien dir. A més, vol afegir una dada interessant, que el Banc Sabadell el dia 1 
d’octubre cotitzava a 1.77 euros l’acció i va decidir marxar per reforçar la seva 
posició i ara cotitza a 1.64 euros, que representa un 8.5% menys, des que no 
és catalana. Potser la fugida que pinten com a tal, no ho és. No n’ha fugit ni un. 
Les empreses segueixen al mateix lloc, el que passa és que d’alguna manera 
s’ha d’espantar els catalans. Com no han pogut amenaçant, ni colpejant, a 
veure si amb el tema dels diners es pot fer tirar enrere, considera que és una 
maniobra lametable, la de la por. Pregunta al regidor de Ciutadans si, després 
del seu discurs sobre la independència judicial, li sabria dir com pot ser que al 
Palau Reial de Madrid el 12 d’octubre la gent ja sabia que s’empresonaria 
aquestes dues persones, també li aconsella que canviï la medicació. 
 
El portaveu d’ERC, senyor Enric Pardo Matas, vol agrair tots els grupos polítics 
que hagin expressat les seves opinions, es volia que la moció causés 
senseibilitats. Al senyor de Ciutadans li vol dir que la moció que s’aprova és la 
seva i no qualsevol altra. Les empreses canvien de seu social pels 
administradors ara gràcies a un decret del consell de ministres. La SEAT però, 
ha dit que no es trasllada. No pretenen dividir amb la moció, pretenen 
denunciar uns fets que atempten contra drets fonamentals de les persones, 
d’unes persones que s’han eregit com a moduladors d’unes manifestacions 
cíviques. Això és el que fa mal, que no hi hagin garrotades, ni fragmentació. 
Estan acusats de sedició, i no veu on està el tumulte. Retalls i vídeos es poden 
treure de tots, fins del president del govern. S’han de defensar les institucions, 
és una qüestió de tots. L’empresonament del 16 d’octubre fa pensar que li pot 
passar a tothom. No entrarà en les decisions judicials. Recomana una películ·la 
del Charlton Heston titulada “Cuando el destino nos alcance”, que té una certa 
analogia amb el que està passant. El poder apartava la gent que no complia 
uns requisits, els convertia en salsitxes i se’ls menjaven. Aquesta és la seva 
percepció, sembla que vulguin que desaparegui ERC, que l’il·legalitzin.  
Reitera les gràcies per les opinions, escoltant es construeix. Intentaran tirar 
endavant una república catalana de forma pacífica. Creu en les institucions 
catalanes, en el Parlament de Catalunya i en el President de la Generalitat. 
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El senyor Benito Pérez, regidor de Ciutadans, vol pensar que quan el company 
de 9SV ha recordat una dita castellana “a todo cerdo le llega su san Martín” i 
s’ha equivocat, per “san Benito”, ha estat un lapsus. Afirma que ell no estava el 
dia 12 d’octubre al Palau Reial de Madrid i no sap que es va dir, però hi havia 
un 50% de possibilitats que passés una cosa o una altra. Era una possibilitat. 
ERC ha dit que no és sedició segons el seu punt de vista el que van fer 
aquestes dues persones, això ja ho dirà la jutgessa, ell no és jurista. Pel que fa 
a la cita de la pel·lícula del senyor Pardo, no se’n recordava, ell té la mateixa 
sensació però al revés. Encara no es medica, però tot pot arribar. Ni Ciutadans 
ni ell concretament no han dit mai que ERC s’il·legalitzi o no existeixi. Hi ha 
determinades democràcies on sí que s’il·legalitzen partits independentistes o 
separatistes d’una part, com passa a Alemanya sense anar més lluny. A la 
futura república, podria ser que potser partits que pensessin diferents o 
volguessin la independència d’una de les parts, també s’il·legalitzessin. A la 
constitució de la república catalana sembla ser que ja es deia que la república 
era indivisible, només permetia determinar-se a la Vall d’Aran. Certament hi ha 
molta més gent que abans que defensi la independència, caldria veure el 
perquè, es podria discutir si per l’opressió del poder o pels mitjans de 
comunicació, però no són tots els ciutadans de Catalunya. El mandat teòric en 
el que es basen determinades actuacions dels darrers mesos, tenen el seu 
origen en dues lleis del parlament de Catalunya, unes lleis que no tenen les 
majories necessàries de 2/3 per tant, no són lleis. Ara el parlament està 
segrestat i certament el que es vol és recuperar l’autogovern de Catalunya. Es 
disculpa per allargar-se. 
 
El regidor del PP, Francesc Guillem, vol dir que no afegirà res més, que vol 
treballar pel poble. 
 
 
El senyor alcalde recorda que l’objectiu era defensar els drets de les persones. 
Tots els regidors han pogut expressar-se lliurement. Agraeix el tarannà. 
 
 
C.- ACORDS 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

CIU 6 Sí 

9SV 2 Sí 

ERC+AM 2 Sí 

C’s 1 No 



 

100 
 

PSC 1 Abst 

PP 1 No 

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

 

Quan són les 22.21 hores, s’absenta de la sessió la senyora Gemma Duran 
Franch i es torna a incorporar a les 22.23 hores. 

La regidora Maria Lluïsa Grimal Colomé abandona la sessió a les 22.40 hores i 
la reprèn a les 22.43 hores. 
 
El senyor Francisco Guillem Molins abandona la sessió a les 22.45 hores i la 
reprèn a les 22.47 hores. 
 
 

L’alcalde vol fer un incís. Explica que ha arribat una moció urgent. Normalment 
s’envia amb anterioritat als portaveus. No s’ha fet i s’hauria de justificar la 
urgència. No obstant, procedeix a la votació del seu tractament urgent fora de 
l’ordre del dia. 
 
D’acord amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es 
pot ampliar l’ordre del dia de les sessions ordinàries, en cas d’urgència, si el 
Ple així ho acorda, a proposta del president, d’una quarta part dels membres o 
d’algun dels seus portaveus. Per tant, cal procedir a votar la urgència per al 
tractament fora de l’ordre del dia del següent punt: 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

CIU 6 Sí 

9SV 2 Sí 

ERC+AM 2 Sí 

C’s 1 No 

PSC 1 Sí 

PP 1 No 
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Per tant, s’acorda, per majoria absoluta, tractar el següent punt FORA DE 
L’ORDRE DEL DIA: 
 

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT SOCIALISTA 
DE CATALUNYA PER FER DE L’EDUCACIÓ UNA EINA FONAMENTAL PER 
A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA SOCIETAT PLENAMENT DEMOCRÀTICA, 
SOCIALMENT COHESIONADA I ECONÒMICAMENT PRÒSPERA. 

 

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA. Pren la paraula el senyor Javier 
Sandoval Carrillo, portaveu del Grup Municipal del PSC, qui vol agrair al senyor 
alcalde que s’accepti la urgència. S’està patint un atac constant a l’educació i a 
la llengua. Dóna lectura íntegra de al moció, que tot seguit es transcriu: 
 
Atès,  les darreres declaracions i afirmacions qüestionant el model educatiu català i el 

seu sistema d’immersió  lingüística per part de ministres del Govern espanyol,  i altres 

representants polítics destacats,  

Atès que, a Catalunya, es va optar per un sol model educatiu, perquè per a nosaltres és 

més  important  treballar  la  convivència de nens  i  nenes de  forma  integral  i  inclusiva, 

que  no  pas  seguir  altres  models  d’altres  comunitats  autònomes  i  països,  on  la 

separació  per  llengua  i  per  l’elecció  de  les  famílies  entre  dos models  diferenciats  ha 

acabat establint diversos models educatius, 

Atès  que,  aquest  model  s’ha  demostrat  de  qualitat,  com  així  ho  demostren  els 

resultats obtinguts tant en l’adquisició de competències bàsiques com en els resultats 

de finals de cicle i, singularment, en les proves d’accés a la universitat. 

Atès que, l’aportació del sistema educatiu a la integració de persones nouvingudes a la 

nostra  societat  ‐tot  i  els  sobre  costos  i  esforços  que  els  centres,  els  docents  i  les 

comunitats  territorials  educatives  han  hagut  d’efectuar‐,  ha  estat  cabdal  per  a  la 

consecució de més cohesió social, 

Atès  que,  en  l’assoliment  d’aquests  objectius,  que  el Model  Educatiu  de  Catalunya, 

fonamentat  en  la  LEC,  ha  ofert  i  ofereix  oportunitats  a  noves  generacions  de 

ciutadanes i ciutadans, 

Atès  que,  el  paper  de  la  comunitat  educativa,  docents,  famílies,  agents  socials  i 

professionals esdevé cabdal en el model que compartim i defensem,   
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Atès que, l’esperit crític, la capacitat analítica, la tolerància, el respecte, la participació, 

el  debat,  la  llibertat  i  la  pau  són  els  valors  generals  que  ens  mouen  i  esdevenen 

principis pedagògics que compartim i defensem, 

Per  tot  l'esmentat  anteriorment,  el  Grup  Municipal  del  Partit  dels  Socialistes  de 

Catalunya proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 

Primer. Rebutjar les actituds i veus que, de forma hostil, demagògica i falsa, posen en 

qüestió l’acció educativa i el model d’escola catalana. 

Segon.  Instar  al  Ministeri  d’Educació  a  la  retirada  dels  seus  requeriments  sobre  

suposats  "adoctrinament  ideològics"  que  havia  sol.licitat  a  la  Conselleria 

d’Ensenyament, però que no tenen cap base fonamentada i sols venen motivats per la 

situació política que viu el país.  

Tercer.  Instar  a  la  Conselleria  d’Ensenyament  a  continuar  mantenint  les  mesures 

necessàries  per  mantenir  la  cohesió  i  convivència  dins  a  les  escoles  en  el  marc  del 

model educatiu que ens hem donat. 

Quart.  Vetllar  per  preservar  els  i  les  alumnes  de  tota  possible  simplificació  de 

missatges mancada de respecte, agressivitat i assetjament que pugui aparèixer en els 

centres educatius. 

Cinquè.  Traslladar  aquests  acords  a  la  Conselleria  d’Ensenyament,  al  Parlament  de 

Catalunya, al Ministeri d’Educació, a les Corts Espanyoles, a la Federació de Municipis 

de  Catalunya,  l’Associació  de Municipis  de  Catalunya,  i  a  les  entitats  educatives  del 

municipi. 

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: 
 
El senyor alcalde manifesta que cada grup podrà explicar el sentit del seu vot. 
 
El senyor Jaume Arcos Vinyals, regidor de 9SV, manifesta que ara no 
s’adoctrina, que això passava durant la dictadura franquista. Sembla que 
alguns vulguin tornar a la dictadura. Donaran suport a la proposta. Pregunta al 
regidor de Ciutadans si ell com a professor ha adoctrinat mai, on arriba la 
demagògia? La finalitat de l’escola catalana és la formació integral de persones 
lliures, amb capacitat de resoldre problemes i de transformar el món on viuran, 
amb capacitat de viure en la diversitat i reitera el seu compromís per seguir 
fent-ho possible. 
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La senyora Berta Sala Casanovas, regidora d’ERC, assenyala que hi ha un 
punt que voldria que es canviés. Quan diu que s’insta a la Conselleria 
d’Ensenyament perquè mantingui les mesures necessàries, voldria que digués 
“Tercer. Instar a la Conselleria d’Ensenyament a continuar mantenint les 
mesures necessàries (...). El senyor Sandoval ho accepta i es canvia la moció 
en aquest sentit. El text transcrit ja incorpora aquest suggeriment. 
 
El regidor de C’s, senyor Benito Pérez González, pren la paraula i vol 
manifestar que no entén per què es presenta aquesta moció, quan l’escola és 
catalanista. La seva idea seria anar cap a una altra opció més moderna i 
innovadora. Un altre món és possible. Està per la diferència individual. Afirma 
que no és franquista i que prové de l’esquerra. No votarà a favor de la moció. 
 
El regidor del PP, senyor Francesc Guillem Molins, afirma compartir l’opinió 
amb el regidor de C’s. Està tot relacionat amb la independència i amb el 
procés. 
 
El senyor Sandoval nega que es tracti d’independència. Es tracta de defensar 
el model educatiu català. El PP confon termes. Les postures estan clares i els 
partits són el que són. 
 
El senyor Amadeu Clofent Rosique, portaveu de CiU, afirma que un estat que 
ha aprovat 7 lleis d’educació s’atreveix a donar lliçons. De moment, si els 
preocupa, deu ser perquè els veuen fora. Votaran a favor de la moció. 
 
C.- ACORDS 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

CIU 6 Sí 

9SV 2 Sí 

ERC+AM 2 Sí 

C’s 1 No 

PSC 1 Sí 

PP 1 No 

 
El Ple acorda, per majoria absoluta, aprovar la moció anteriorment transcrita 
en tots els seus extrems. 
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Tretzè.- PRECS I PREGUNTES. 

https://www.svmontalt.cat/document.php?id=5398 
 
 

 
No havent més assumptes a tractar, el senyor President 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 
 


