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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 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE SANT VICENÇ DE 
MONTALT, CELEBRADA EN 1A. CONVOCATÒRIA, EL 30 DE NOVEMBRE 
DE 2017  
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2017/10 
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 30 de novembre de 2017 
Horari: de 20.00 a 22.16 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), qui abandona la 

sessió a les 20.55h 
- Sr Vocal BENITO PÉREZ GONZÁLEZ  (CIUTADANS-PARTIDO DE LA 

CIUDADANÍA), qui abandona la sessió a les 21.30h 
- Sr Vocal JAVIER SANDOVAL CARRILLO  (PSC) 
- Sr Vocal FRANCISCO GUILLEM MOLINS  (PP) 

 
 
Secretària: 
 
- Cristina Marín Carcassona, secretària accidental 
 
 
Obre la sessió el senyor President per tractar els assumptes inclosos en el 
següent: 
 

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

 PLE2017/7 sessió ordinària celebrada en data 19 d’octubre de 2017. 
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 PLE2017/8 sessió extraordinària urgent celebrada en data 24 d’octubre 
de 2017. 

 PLE2017/9 sessió extraordinària celebrada en data 22 de novembre de 
2017. 

Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI 

Tercer.- PRP2017/1250   APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE 
LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'ANY 2017, D'ACORD AMB LA 
PREVISIÓ DE LA LLEI 3/2017 DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE 
L'ESTAT. 

Quart.- PRP2017/1219   APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA XIFRA ANUAL DE 
POBLACIÓ A DATA 1/1/2017 I ESTUDI DE POBLACIÓ ANY 2016. 

Cinquè.- PRP2017/1142  APROVACIÓ, SI ESCAU, RESOLUCIÓ DEFINITIVA 
EXPEDIENT SANCIONADOR 2016/959 PER NO COMPLIR LES MESURES 
DE SEGURETAT DE LA LLEI 10/1999. 

Sisè.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA 
MASCLISTA PRESENTADA CONJUNTAMENT PELS GRUPS MUNICIPALS 
D’ERC+AM, CIU, PSC I PP. 

Setè.- PRECS I PREGUNTES. 

 

 
Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR 

 PLE2017/7 sessió ordinària celebrada en data 19 d’octubre de 2017. 

 PLE2017/8 sessió extraordinària urgent celebrada en data 24 d’octubre 
de 2017. 

 PLE2017/9 sessió extraordinària celebrada en data 22 de novembre de 
2017. 

 

El senyor Alcalde pregunta als assistents si tenen alguna objecció a les actes 
de les sessions de ple celebrades en data 19 i 24 d’octubre i 22 de novembre 
de 2017. 
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VOTACIONS 

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

 PLE2017/7 ORDINÀRIA 19/10/2017 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

CIU 6 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 

C’S 1 SÍ 

PSC 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

 
S’acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió ordinària de Ple 
celebrada en data 19 d’octubre de 2017. 

 

 
 PLE2017/8 EXTRAORDINÀRIA URGENT 24/10/2017 

 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

CIU 6 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 

C’S 1 SÍ 

PSC 1 SÍ 

PP 1 SÍ 
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S’acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió ordinària de Ple 
celebrada en data 24 d’octubre de 2017. 

 
 

 PLE2017/9 EXTRAORDINÀRIA 22/11/2017 
 
 

GRUP Nº 
vots 

VOT 

CIU 6 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 

C’S 1 SÍ 

PSC 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

 

S’acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió ordinària de Ple 
celebrada en data 22 de novembre 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 anuncis oficials publicats des de la darrera sessió 
plenària: 
 
 
BOPB 25/10/2017 Anunci exposició pública emès per la Diputació de Barcelona 
dels acords provisionals de modificació d’ordenances fiscals any 2018. 
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Diari el Punt 26/10/2017 Anunci aprovació provisional de modificació d’algunes 
ordenandes generals de l’any 2018. 
 
BOPB 30/10/2017 Aprovació inicial modificació de crèdit 7/2017 en modalitat de 
suplements de crèdit i crèdits extraordinaris . 
 
BOPB 31/10/2017 Anunci exposició pública acord provisional modificació Preus 
Públics any 2018. 
 
BOPB 31/10/2017 Anunci exposició pública per a la presentació de solꞏlicituds 
per tal de cobrir la plaça de Jutge de Pau substitut. 
 
DOGC 31/10/2017 Anunci aprovació provisional de modificació d’algunes 
ordenandes generals de l’any 2018. 
 
BOPB 31/10/2017 Anunci aprovació provisional de modificació d’algunes 
ordenandes generals de l’any 2018. 
 
DOUE (Diari Oficial de la Unió Europea) 31/10/2017 Tramesa anunci de 
licitació de la neteja d’immobles municipals. 
 
BOE 31/10/2017 Anunci de licitació de la neteja dels immobles municipals. 
 
BOPB 30/11/2017 Anunci licitació butlletí 
 
BOPB 30/11/2017 Anunci licitació videovigilancia 
 
 
 
Tercer.- PRP2017/1250   APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE 
LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'ANY 2017, D'ACORD AMB LA 
PREVISIÓ DE LA LLEI 3/2017 DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE 
L'ESTAT. 

 

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Amadeu Clofent 
Rosique,  portaveu del grup Municipal de CIU exposa l’assumpte. Llegeix la 
proposta de forma íntegra: 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2016/1232 66 PRESS  
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Contingut: APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ 
DE LLOCS DE TREBALL DE L'ANY 2017, D'ACORD AMB LA PREVISIÓ DE 
LA LLEI 3/2017 DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT. 
 
L’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) aprovat pel RDL 5/2015, de 30 
d’octubre, en el seu article 21 regula el sistema de determinació de les quanties 
i increments dels diferents conceptes retributius dels empleats/des públiques al 
servei de les administracions públiques, com seria el cas de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt. L’apartat 1 estableix que correspon a les Lleis 
Generals dels Pressupostos de l’Estat de cada exercici establir aquestes 
quanties; I en tot cas, mitjançant l’apartat 2 regula de forma concreta que 
aquesta matèria està reservada a les esmentades lleis estatals pressupostàries 
i que tot conveni o acord que reguli aquesta matèria per sobre dels límits fixats 
per les esmentades lleis seran nuls de ple dret. 

   
Mitjançant la Llei 3/2017, de 27 de juny, s’aproven els pressupostos per 
l’exercici 2017. L’article 18. Dos estableix que “En el año 2017, las retribuciones 
del personal al servicio del sector público (inclou adm. Local) no podrán 
experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las 
vigentes a 31 de diciembre de 2016, en términos de homogeneidad para los 
dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de 
personal como a la antigüedad del mismo”. 
 
Es pot concloure que encara que la LGPE es va aprovar el mes de juny, els 
efectes jurídics respecte als increments retributius s’han de poder situar a 1 de 
gener de 2017, ja que aquest article esmenta que a l’any 2017 les retribucions 
es podran incrementar. El dret a l'increment es automàtic pel que fa a les 
retribucions bàsiques i pagues extraordinàries i complement de destinació dels 
funcionaris, no així per l'import del complements específics ni per a la resta de 
retribucions complementàries del personal funcionari, ni per a les retribucions 
del personal laboral, que s’haurà de recórrer a la corresponent negociació. No 
s’estableix un increment concret, sinó un límit màxim d’increment de fins a 1% 
respecte a les retribucions de l’exercici 2016. Això vol dir que no s’està davant 
d’un dret de caràcter imperatiu, sinó disponible per les parts, i per tant, i seguint 
el regulat a l’article 37.1a) de l’EBEP a negociar per les parts dins dels límits de 
fins a un màxim d’un 1% establert per la LGPE.  
 
De forma específica i per al personal en règim laboral, l’apartat Quatre d’aquest 
article 18 regula que la massa salarial no es podrà incrementar per sobre 
d’aquests límits i regula els conceptes que estan sotmesos a aquest límit i els 
que estan exclosos en línia amb anys anteriors.  
Pel personal en règim estatutari, l’apartat Cinquè d’aquest article 18 regula els 
increments de l’1% pel conceptes retributius de Salari Base, Triennis i pagues 
extraordinàries del mes de juny i desembre de 2017; i per últim, l’article 22.1c) 
estableix per remissió normativa als funcionaris de les administracions locals, 
les quantitats dels complements de destinació.  
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Per últim, l’Acord de Condicions de Treball de l’Ajuntament estableix a l’article 
21 i següents que l’estructura salarial del règim laboral s’equipara a l’estructura 
salarial del règim estatutari, ja que la mateix estructura retributiva funcionarial 
es regula per llei i amb caràcter imperatiu. Per tant, els increments retributius 
del personal en règim laboral es regularan mitjançant les LGPE. Per tant, el 
Salari Base, Triennis i Complement de Destinació s’han d’incrementar segons 
el regulat a la pròpia LGPE.    
 
Portada a terme la negociació colꞏlectiva, s’ha arribat a l’acord que l’increment  
de vagi més enllà del fixat pels complements retributius del Salari Base, 
Triennis, Complement de Destinació i la seva afectació respecte a les pagues 
extraordinàries que és obligatori, i que, per tant, també ho sigui per l'import dels 
complements específics i per a la resta de retribucions complementàries del 
personal funcionari, i per a les retribucions del personal laboral, amb el límit 
màxim d’increment de fins a 1% respecte a les retribucions de l’exercici 2016. 
 
Per tant, és necessària una modificació de la Relació de Llocs de Treball per al 
2017, per tal d’incloure aquest increment esmentat. 
 
Per tot l’exposat anteriorment es PROPOSA AL PLE DE LA CORPORACIÓ la 
següent resolució: 
 

 
Primer.- Modificar la Relació de Llocs de Treball per a l’any 2017, d’acord amb 
els antecedents anteriorment exposats, que figura a l’expedient de referència. 
 
Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província. 
 
 
B.- VOTACIONS 
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 
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El Ple de la Corporació acorda, per unanimitat, aprovar els acords transcrits 
anteriorment. 
 
 
Quart.- PRP2017/1219   APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA XIFRA ANUAL DE 
POBLACIÓ A DATA 1/1/2017 I ESTUDI DE POBLACIÓ ANY 2016. 

 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Amadeu Clofent 
Rosique,  portaveu del grup Municipal de CIU  exposa l’assumpte. Dóna lectura 
a un resum de l’estudi  de la població, que es transcriu íntegrament: 
 
“L’estudi de població és una eina de caràcter estadístic que té com a objectiu 
principal descriure les característiques, la distribució i l’evolució de la població 
de Sant Vicenç de Montalt. Les dades utilitzades per a elaborar-lo són les del 
Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2017. Tanmateix, l’estudi s’ha 
completat amb un conjunt de dades relacionades amb l’habitatge, l’economia, 
l’atur o l’esport, extretes de l’IDESCAT.  

Les dades de tancament relatives a l’any 2016 mostren que, tot i que el conjunt 
de la societat va entrar en una primera etapa de recuperació de la crisi durant 
el 2015, circumstància que es va plasmar en un increment dels moviments 
migratoris i el conseqüent augment en la xifra de nouvinguts, durant el 2016 
s’ha produït un petit retrocés pel que fa al conjunt de moviments poblacionals. 
Així, tot i ser  lleugers, s’han registrat decrements tant en el número d’altes com 
en el de baixes per canvi de residència. Decrements que han afectat als 
moviments amb origen o destí al territori nacional i també a l’estranger. Malgrat 
els petits descensos registrats en les emigracions i en les immigracions, el 
2016 ens ha deixat un saldo migratori positiu de 135 persones. L’any 2015, el 
saldo migratori va ser de 172 efectius.  

Els moviments poblacionals relatius al 2016 pel que fa a sexes han tingut com 
a protagonista a l’home, així de les 135 persones que conformen el saldo 
migratori (diferència entre altes i baixes del Padró) 79 són homes i 56 dones. 
Aquesta circumstància també s’ha vist reflectida a la xifra total de població que 
passa a tenir més homes (3.146) que dones (3.126).  

Assenyalar també que Barcelona i els municipis veïns de Sant Vicenç, com ara 
Llavaneres, Mataró, Arenys o Caldes, acaparen un any més gairebé tot el flux 
migratori, en ser l’origen o el destí de les persones que arriben o marxen del 
poble.  

Pel que fa a naixements, durant l’any 2016 s’ha mantingut la tònica 
d’estancament dels dos darrers anys, amb increments mínims, i la xifra final 
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s’ha situat en 41 naixements amb 1 registre més que l’any 2015,  i en quant a 
defuncions, al 2016 es van produir un total de 40 decessos, 8 menys que 
durant l’any anterior.  

La població nascuda a Catalunya sumava un total de 4.670 persones. El pes 
sobre la població total és del 74.49%. La població nascuda a la resta de l’Estat 
espanyol suma un total de 740 que donen compte de l’11.80% de la població. 
La població nascuda a altres països se situa en 862, tot i que 200 d’aquests 
efectius, tot i haver nascut a l’estranger, disposen de la nacionalitat espanyola, 
per tant la població estrangera real està formada per 662 persones. La població 
total nascuda a l’estranger representa el 13.74% del conjunt de la població del 
municipi i contempla fins a 62 nacionalitats diferents. 

En el darrer any s’ha registrat un augment de la població provinent dels cinc 
continents, destacant l’arribada d’efectius originaris de Rússia, Xina i l’Índia. 
Tanmateix, continuen predominant les nacionalitats de la Unió Europea, amb 
un total de 275 habitants. Destacar també que la nacionalitat russa amb 84 
efectius ha passat a situar-se com el país que més habitants està aportant al 
total de la població estrangera. El grup de persones d’Amèrica del Nord, 
Central, del Sud i Insular suma 143 efectius, els ciutadans de nacionalitat 
africana i Àsia aporta 57 habitants. 

Quant a l’edat, la població menor de 15 anys és de 1.182 habitants i representa 
el 18.85% de la població total. Així mateix, la població de 65 i més anys és de 
979 habitants i dóna compte del 15.61% de la població total. El tram d’edat que 
suma més població és el de 45-49 anys, que amb 679 habitants dóna compte 
del 10,83% de la població total. Després trobem els de 40-44 anys amb 642 
efectius, els de 10-14 anys, amb 506 habitants, els de 50-54 anys amb 496 
efectius i els de 55-59 anys amb 451 habitants. 

La mitjana d’edat és de 41.92 anys, 1.41 anys més respecte de començaments 
de l’any passat. Per sexes, la mitjana d’edat de les dones és 1.48 anys superior 
a la dels homes amb 42.66 i 41.18 anys, respectivament. En els darrers nou 
anys, la mitjana d’edat s’ha incrementat en 4.34 anys. Aquestes dades 
descriuen una dinàmica de creixement assentada en un descens de la natalitat 
i l’increment de l’envelliment. 

Pel que fa al creixement vegetatiu, en el decurs del 2016, a diferència de l’any 
passat presenta un mínim increment, a causa del manteniment dels naixements 
(41 al 2015 per 40 al 2015) i dels descens en total de defuncions (40 al 2016 
pel 48 al 2015). 
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Pel que fa a altes i baixes per canvi de residència, es van registrar un total de 
542 altes, 39 menys que l’any anterior, i 407 baixes, 2 menys que l’any 2015.  

El 76.94% de les altes (417) procedien d’algun municipi de Catalunya. Es tracta 
d’un percentatge molt superior a les761 altes provinents d’altres països i les 49 
de la resta de l’Estat espanyol.  

Al llarg del 2016, els municipis de Catalunya que han aportat major número 
d’habitants  són: Barcelona amb 120 habitants, Mataró amb 90, Sant Andreu de 
Llavaneres amb 46, Caldes d’Estrac amb 21, Argentona amb 15, Badalona 
amb 14, i Arenys de Mar amb 10 habitants. 

Pel que fa a les baixes del darrer any, el 81.33% (331) tenien com a destí algun 
municipi de Catalunya. Es tracta d’un percentatge molt superior a les baixes 
amb destí a d’altres països 17 i de la resta de l’Estat espanyol 59. 

Els destins presenten unes xifres similars a les procedències, així Barcelona 
s’endú 93 habitants, i el municipis veïns a Sant Vicenç en sumen 162, amb la 
següent distribució: Sant Andreu de Llavaneres 38 habitants, Mataró amb 56, 
Caldes d’Estrac amb 46, i Arenys de Mar amb 22 (5.41 %).  

Les baixes per canvi de residència associades a un país estranger sumen 17, 7 
menys que l’any anterior, i presenten els següents valors: 6 habitants han 
marxat amb destí a un país d’Europa, 10 habitants a Amèrica Central i del Sud i 
1 habitant a Àsia.  

 De les baixes per canvi de residència amb destí a l’estranger, 5 corresponen a 
persones de nacionalitat espanyola i les 12 restants a persones de nacionalitat 
estrangera. Però, desprès d’estudiar la tipologia dels habitants i el país de destí 
es pot concloure que les 5 baixes de persones amb nacionalitat espanyola 
corresponen a dues casuístiques diferenciades, d’una banda persones 
estrangeres que han obtingut la nacionalitat espanyola i tornen al seu país 
d’origen (3) i, d’una altra banda, a nacionals espanyols (2) que han emigrat a 
països europeus.  

 Altres dades de l’estudi que paga la pena destacar són: 

 La densitat de població se situa en 784 habitants/Km2. 

 Un 22.96% de la població ha superat els estudis de graduat escolar o 
similar. 

 Un 35.99% de la població ha cursat estudis de secundària. 

 Un 28.97% de la població ha cursat estudis superiors. 
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 Es registren un total de 2.216 llars, 94 més que un any abans, la qual 
cosa representa un increment del 4.43%. La grandària mitjana de les 
llars l’any 2016 ha assolit gairebé el mateix valor que durant l’any 2014 i 
es manté en 2,83 membres amb un increment quasi imperceptible del 
0,08%.  

Pel que fa a domicilis buits, entenent com a buits aquells ens els que en 
algun moment hi ha figurat alguna persona empadronada però que a 1 
de gener de 2017 no registraven cap inscripció padronal, sumen un total 
de 890. 

A aquestes 2 tipologies d’habitatges, cal sumar-hi una tercera que 
correspon a aquelles llars, buides o ocupades, que no s’han arribat a 
donar mai d’alta a la base de dades del Padró Municipal d’Habitants 
perquè cap persona s’hi ha empadronat, el que no vol dir que no hi 
visquin estacionalment, i que poden respondre a diverses casuístiques 
com segones residències, multipropietats, habitatges en desús per 
l’estat de l’edifici o per altre tipus de problemàtiques com el repartiment 
d’herències. Aquest conjunt d’habitatges s’enfila fins als 431 domicilis. 
La suma de les tres tipologies de llars dona un parc total de 3.537 
habitatges. 

  Durant el 2016 es van comptabilitzar un total de 549 persones que 
vivien soles, 74 més que l’any anterior, xifra que suposa un increment 
del 15.58%. Repartits per sexe, 302 eren homes i 247 dones. Pel que fa 
a la gent de més edat, fins a 56 persones de 80 o més anys vivien soles, 
13 més que l’any anterior, xifra que representa un increment del 30.23%.  
Destacar també la xifra de persones compreses entre la franja dels 35-
55 anys que no comparteixen habitatge, a causa probablement de 
separacions matrimonials. Aquest colꞏlectiu suma un total de 225 
efectius, dels quals 143 són homes i 82 dones.  

 Al llarg del 2016 es van registrar  215 canvis de residència entre barris, 
fet que representa 16 canvis més que l’any anterior i un increment del 
8,04%. “ 

 
 
Tot seguit, es transcriu la proposta d’acord: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2017/1260 66 GENSVM  
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Contingut: APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA XIFRA ANUAL DE POBLACIÓ A 
DATA 1/1/2017 I ESTUDI DE POBLACIÓ ANY 2016. 
 
 
Vist l’escrit enregistrat en aquest Ajuntament en data 29 de març de 2017 i 
número d’entrada 1964/2017, mitjançant el qual l’Institut Nacional d’Estadística 
-Delegació Provincial de Barcelona-, comunica a aquest Ajuntament la proposta 
de xifra de població a 1 de gener de 2017, resultant per al municipi de Sant 
Vicenç de Montalt de 6.227. 
Vist l’escrit enregistrat en data 10 de maig i número d’entrada 3315/2017, 
mitjançant el qual l’INE –Delegació provincial de Barcelona- en el que ens 
comunica que s’inicia el procés d’estimació i desestimació automàtica per 
resoldre les discrepàncies en xifres proposades. 
Vista la comunicació efectuada per la Diputació de Barcelona (Gestió del Padró 
Municipal d’Habitants- amb el resultat final de la gestió del padró municipal a 
data 1 de gener de 2017 un cop ha finalitzat el procediment per a l’obtenció de 
la proposta de xifres oficials de població previst a la Resolució de 25 d’octubre 
de 2005, de la presidenta de l’Institut Nacional d’Estadística i del director 
general de Cooperació Local sobre revisió del Padró Municipal i el procediment 
per a l’obtenció de la proposta de xifres oficials de població, essent la xifra de 
població referida a 1 de gener de 2017 la de 6.272 habitants. 
Vist l’estudi poblacional corresponent a l’any 2016, elaborat per la cap de l’OAC 
i responsable del Padró Municipal d’Habitants, que també comprèn les dades 
relatives a la xifra oficial de població a 1 de gener de 2017 que consta 
íntegrament a l’expedient 2017/1260. 
 
Fonaments de dret 
Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
població i demarcació territorial de les entitats locals, modificat per reial decret 
2612/1996, de 20 de desembre. 
Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Subsecretaria, per la qual es 
disposa la publicació de la resolució de l’Institut Nacional d’Estadística i de la 
Direcció General per a l’Administració Local, per la qual es dicten instruccions 
tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual de Padró municipal i sobre el 
procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població. 
Reial decret 382/1986, de 10 de febrer, pel qual es crea, organitza i regula el 
funcionament del registre d’Entitats Locals. 
Ordre de 3 de juny de 1986, per la qual es desenvolupa el Reial decret 
382/1986, de 10 de febrer, pel qual es crea, organitza i regula el funcionament 
del registre d’Entitats Locals. 
Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s’aprova el reglament de demarcació 
territorial i població dels ens locals de Catalunya. 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
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Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist tot l’anterior, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat PROPOSAR 
AL PLE l’adopció dels següents acords: 

PRIMER: Aprovar la revisió anual del padró Municipal d’habitants del municipi 
de Sant Vicenç de Montalt referida a 1 de gener de 2017, d’acord amb allò que 
disposa l’article 81 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova 
el reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, de la qual 
en resulta una xifra de població de 6.272 habitants. 
 
SEGON: Aprovar l’estudi de la població de Sant Vicenç de Montalt relatiu a 
l’any 2016, elaborat per la cap de l’OAC i responsable del Padró Municipal 
d’Habitants. 
 
TERCER: Fer públic el present acord al tauler d’anuncis i al web municipal. 
 
 
B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Real Decreto 2568/1986, 
de 28 novembre, 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, pregunta si l’Ajuntament té 
dades sobre quantes persones han acabat els estudis superiors. El senyor 
Clofent li respon que si les persones no vénen expressament a actualitzar 
aquesta dada, a l’Ajuntament no li consta la finalització dels estudis. 
 
El senyor Javier Sandoval Carrillo, regidor del PSC, vol felicitar l’àrea que ha 
elaborat l’informe, perquè és molt detallat i de qualitat. Vol fer un incís dirigit a 
la Regidoria de Joventut: hi ha 669 joves d’entre 15 i 24 anys, és una dada a 
tenir en compte a l’hora de fer el Pla Local de Joventut. També vol fer un incís a 
la Regidoria de Benestar Social, hi ha molta gent gran i molta gent viu sola. 
Espera que en els pressupostos es contemplin partides pressupostàries per 
vetllar per aquests colꞏlectius. 
 
El senyor Enric Pardo Matas, portaveu d’ERC, vol sumar-se a la felicitació del 
PSC. Felicita la tècnica que ha elaborat l’informe i es congratula que el 
problema de salut de l’any passat s’hagi solucionat. Aquest informe serveix per 
fer polítiques. Demana que es treballi conjuntament entre tots els partits per 
tirar endavant els programes radars, per a la gent gran, ja que la població està 
patint sobreenvelliment. També demana compromís amb el tema de la joventut, 
de cara al pla local de joventut però també per treballar perquè no hagin de 
marxar. L’informe també reflecteix que la meitat de la població són dones i cal 
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treballar perquè les dones no siguin invisibles, que se’ls doni protagonisme i 
proposa la creació d’una regidoria de la dona, tot i que no sigui ara mateix. 
 
C.- VOTACIONS 
 
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 de la Corporació acorda, per unanimitat, aprovar els acords transcrits 
anteriorment. 
 
 

Cinquè.- PRP2017/1142   APROVACIÓ, SI ESCAU, RESOLUCIÓ 
DEFINITIVA EXPEDIENT SANCIONADOR 2016/959 PER NO COMPLIR LES 
MESURES DE SEGURETAT DE LA LLEI 10/1999 
 
    
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Amadeu Clofent 
Rosique,  portaveu del grup Municipal de CIU exposa l’assumpte: 
 
 
Departament/ Solꞏlicitant: REGIDORIA DE GOVERNACIO 
Expedient:  2016/959 56 SANCTA  
Contingut: IMMOBLE QUE NO COMPLEIX LES MESURES DE SEGURETAT 
PER GOS DE RAÇA PERILLOSA 
 
 
VIST el procediment sancionador núm. Exp 2016/959 56 SANCTA per esbrinar 
les possibles responsabilitats en què hagués pogut incórrer V.B.A per uns fets 
presumptament constitutius d’una infracció prevista a l’article 2 de la Llei 10-
1999 sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i un cop 
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conclosa la instrucció del procediment, es dicta la següent resolució, de 
conformitat amb els antecedents i fonaments que tot seguit es relacionen: 

A) Antecedents de Fet 

Aquest Ajuntament ha tingut coneixement com a conseqüència de denúncia de 
la Policia Local, dels següents FETS: 

Denuncia de la Policia Local de data 06/07/2016, hora 13:00, al carrer  Del 
Drac, número 6, per GOS DE RAÇA PERILLOSA QUE SURT DE LA FINCA 
(C/ DEL DRAC, 6), PER NO COMPLIR EL TANCAMENT AMB LES 
ADEQUADES MESURES DE SEGURETAT. 

En data 15/09/2016 es va acordar l’incoació del present expedient sancionador 
mitjançant decret número 1030/2016. 

Notificat degudament a la interessada, aquesta no va presentar cap escrit 
d’alꞏlegacions. 

L’acord d’incoació d’aquest procediment, degudament notificat, imposava a la 
interessada unes mesures cautelars, consistents en l’obligació de restaurar la 
tanca de separació amb la finca veïna (C/ DEL DRAC, 4), amb la finalitat que la 
conducta no es torni a reiterar, en un període màxim de 72 hores.  

Efectuada la corresponent inspecció pels agents de Policia Local, del seu 
informe es desprèn que els propietaris del gos havien procedit a reparar la 
majoria dels forats per on podia escapar-se l’animal. 

En data 23 de juny de 2017 l’instructor de l’expedient va emetre informe 
proposta en el sentit d’imposar a V.B.A, com a responsable d’una infracció de 
l’article 2 de la Llei 10/1999 sobre tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos, una multa de DOS CENTS CINQUANTA EUROS (250 €), per tenir 
gossos de raça perillosa en unes instalꞏlacions que no compleixen les mesures 
de seguretat establertes a l’art. 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos. 

Intentat per dues vegades notificar a la interessada l’informe proposta de 
referència amb resultat infructuós, es va procedir a publicar la incoació del 
present procediment al Boletín Oficial del Estado. 

La interessada no ha presentat cap escrit d’alꞏlegacions al respecte. 

2) Fonaments de dret: 

a. L’article 2 de la Llei 10/1999 sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos. 
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b. De conformitat amb allò que determina l’article 7.3 de la Llei 10/1999 sobre 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la conducta descrita 
constitueix una infracció de caràcter greu, la qual pot ser sancionada amb 
multes de fins a 1502,53 euros. 

c. Decret 278/1993 de 9 de novembre sobre el procediment sancionador 
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat. 

d. Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques 

e. Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

3) Fets imputats 

Els descrits en els antecedents de fet, és a dir, la conducta consistent en la 
conducta consistent en “Tenir gossos de raça perillosa en unes instalꞏlacions 
que no compleixen les mesures de seguretat establertes a l’art. 2 de la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos”. 

Aquesta conducta constitueix una infracció greu de les previstes a la Llei 
10/1999 sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos. 

4) Persona/es responsable/s: 

Dels antecedents que s’han posat de manifest i dels fonaments jurídics 
aplicables, se’n dedueix que V.B.A, és la presumpta responsable de les 
infraccions que s’han esmentat , atès que és la propietària de l’animal en 
qüestió i resideix al C/ Del Drac, 6, de Sant Vicenç de Montalt, finca a on s’ha 
detectat que el tancament no compleix les mesures de seguretat exigides a la 
Llei 10/1999 abans relacionada. 

5) Sancions aplicables: 

A la infracció presumptament comesa i sens perjudici del que resulti de la 
instrucció de l’expedient, li és aplicable la sanció de multa de fins a 1502,53 
euros. 

6) Autoritat competent per imposar la sanció: 

De conformitat amb el que preveu l’article 13 de la Llei 10/1999 sobre tinença 
de gossos considerats potencialment perillosos, l’autoritat competent per 
imposar la sanció serà l’Alcaldia, en el cas d’infraccions tipificades com lleus, i 
el Ple de l’Ajuntament, en el cas d’infraccions tipificades com greus o molt 
greus. 
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7) Mesures provisionals: 

No se n’adopten. 

8) Valoració de les alꞏlegacions de la persona inculpada: 

No s’han presentat. 

9) Conclusions a efecte de resolució: 

a) Es consideren provats els fets que s’imputen donat el caràcter d’autoritat del 
funcionari que els denuncia. 

b) S’ha identificat inequívocament a la persona física responsable de la 
infracció. 

c) Els fets provats constitueixen una infracció de l’article 2 de la Llei 10/1999 
sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos. Segons preveu 
la normativa relacionada, no complir les instalꞏlacions les mesures de seguretat 
exigides, constitueix una infracció de caràcter greu. 

d) A la infracció provada li és d’aplicació la imposició d’una multa de fins a 
1502,53 euros. 

e) L’acte constitutiu de la infracció implica un perjudici considerable cap als 
veïns, atès l’estat d’angoixa que els hi va provocar el fet de trobar-se un gos 
considerat de raça potencialment perillosa al seu jardí. 

f) En el procediment sancionador s’han observat tots els tràmits legals i 
reglamentaris establerts i els principis informadors de la potestat sancionadora, 
respectant els drets del presumpte responsable i s’han tingut en compte les 
circumstàncies adverses i favorables a l’infractor. 

Per tot això, PROPOSO AL PLE DE LA CORPORACIÓ: 

Primer.- Imposar a V.B.A, com a responsable d’una infracció de l’article 2 de la 
Llei 10/1999 sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, una 
multa de DOS CENTS CINQUANTA EUROS (250 €), per tenir gossos de raça 
perillosa en unes instalꞏlacions que no compleixen les mesures de seguretat 
establertes a l’art. 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos. 

Segon.- Requerir a la persona inculpada per tal que procedeixi a ingressar a un 
dels números de compte que a continuació s’indiquen, l’import de la sanció que 



 

18 
 

se li ha imposat, en el termini que s’indica a la notificació. S’adverteix igualment 
que la manca de pagament de la sanció dins dels terminis assenyalats, donarà 
lloc al procediment de cobrament per la via de constrenyiment, amb els 
interessos i recàrrecs que aquest fet comporta. 

Els números de compte a on pot procedir a realitzar el pagament en voluntària 
són els següents: 

ES05 2038 8980 2164 0000 0653 

ES14 2100 1372 9002 0000 0679 

Cal assenyalar que, en cas de realitzar l’esmentat pagament i, per tal de donar 
per finalitzat l’expedient, caldrà presentar còpia del justificant de pagament al 
registre d’entrada d’aquest Ajuntament o bé a la següent adreça electrònica: 
ltorres@svmontalt.cat 

Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessat fent-li avinent els recursos 
que pot interposar contra aquesta. 

 
B.- VOTACIONS 
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 

PP 1 SÍ 

 
 
El Ple de la Corporació acorda, per majoria absoluta, aprovar els acords 
transcrits anteriorment. 
 
 
Sisè.- PRP2017/1287   APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ CONTRA LA 
VIOLÈNCIA MASCRLISTA PRESENTADA CONJUNTAMENT PELS GRUPS 
MUNICIPALS D'ERC+AM, CIU, PSC I PP.    
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A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació, la senyora Berta Sala 
Casanovas, regidora del grup Municipal ERC+AM dóna lectura a la moció 
conjunta de forma íntegra: 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2017/1337 33 GENSVM  
Contingut: APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA 
MASCRLISTA PRESENTADA CONJUNTAMENT PELS GRUPS MUNICIPALS 
D'ERC+AM, CIU, PSC I PP. 
 
 
En data 25 de novembre de 2017 els grups municipals d’ERC+AM, CIU, PSC I 
PPA han presentat conjuntament la moció que es transcriu a continuació. 
 
 
MOCIÓ EN MOTIU DEL DIA CONTRA LA VIOLÈNCIA ENVERS LES 
DONES. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El 25 de novembre, dia contra la violència envers les dones, es posa novament 
de manifest que una societat igualitària i garant del respecte dels drets humans 
no és possible quan la meitat de la població és reiteradament discriminada, 
violentada i assassinada simplement per la seva condició de DONA. 

Aquest any, s'han produït 22 feminicidis als països catalans i la línia d'atenció a 
les dones en situació de violències del principat, ha rebut 4.252 trucades durant 
els 5 primers mesos d'enguany. Segons les organitzacions feministes de l’Estat 
Espanyol extretes de la web http://feminicidio.net la xifra de feminicidis i altres 
assassinats de dones comesos per homes en Espanya en l’any 2017 es de 91, 
dels quals només 45 són considerats oficials, es a dir comesos per parelles o 
exparelles de les víctimes. 

La ciutadania no pot permetre's viure en un estat a on la violència masclista 
sols és  considerada  com a tal quan qui l'exerceix és la parella o l'exparella de 
la dona. Que no atorga ni la meitat d'ordres de protecció i allunyament a les 
dones i infants víctimes de violència. I que retalla la Llei d'Igualtat efectiva entre 
dones i homes aprovada pel Parlament de Catalunya i sorgida del consens 
social. 

Necessitem un estat impregnat de valors feministes que faci ús de totes les 
eines que tingui a l'abast per acabar amb aquesta xacra. Tant pel que fa als 
casos més flagrants -els assassinats i les violacions- com també totes aquelles 
violències simbòliques i quotidianes -com la invisibilització de les dones o la 



 

20 
 

hipersexualització dels seus cossos- que suposen un menyspreu, una 
discriminació i una desigualtat cap a les dones. 

Àngela Davis afirmava: "Radical vol dir simplement anar a l'arrel del problema". 
L'objectiu del moviment feminista és precisament lluitar per arrencar l'arrel del 
sistema heteropatriarcal. 

Per tots aquests motius, els grups municipals d’ERC+AM, CIU, PSC I PP de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt PROPOSEN AL PLE d’adopció dels 
següents 

ACORDS 

Primer.- L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt manifesta el rebuig i 
condemna a qualsevol forma de violència masclista que s’exerceix diàriament 
contra moltes dones i que representa una  greu  vulneració  dels drets humans 
fonamentals. 

Segon.- Encoratjar a tota la societat civil a mostrar una tolerància zero envers 
qualsevol manifestació de violència. 

Tercer.- Vetllar pel compliment dels protocols d’atenció a les dones víctimes de 
violència masclista i treballar de manera coordinada amb tots els agents 
implicats i les entitats de dones.  

Quart.- Impulsar campanyes de sensibilització, de prevenció i d’informació a 
tota la ciutadania, de forma especial als centres d’educació, per arribar 
especialment a l’adolescència i jovent del municipi. 

Cinquè.- Comunicar aquest acord a la Generalitat i el Parlament de Catalunya, 
a l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i 
l’Associació de Municipis per la Independència. 

 
B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Real Decreto 2568/1986, 
de 28 novembre, 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, pren la paraula per explicar 
que, per norma, si no participen en l’elaboració d’una moció, no volen figurar-ne 
com a presentadors. Evidentment, això no vol dir que no voti a favor. A més, 
també vol explicar la seva posició en relació amb la moció, que ja va esmentar 
a la comissió informativa. El seu grup no està d’acord en haver presentat una 
moció, perquè no els agrada que es faci política d’un tema social tan important. 
Els qui han tingut, tenen o tindran poder el que haurien de fer sota el seu punt 
de vista és fer polítiques o actuacions per lluitar contra la violencia masclista 
quan s’està manant, i no fer mocions.  Té la sensació que han agafat un 
problema social i l’han polititzat. Ell proposava que s’hagués llegit un manifest 
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el dia que es commemorava el dia contra la violencia masclista que 
representés tots els grups, com el que va presentar l’alcalde que ja s’havia 
aprovat al Consell Comarcal, i que vingués una dona externa al Ple i el llegís o 
fins i tot la secretària.  
Tot i això, votaran a favor de la moció, perquè estan en contra de qualsevol 
manifestació de violencia. 
 
El senyor Enric Pardo Matas, portaveu d’ERC, agraeix a 9SV el recolzament a 
la moció. No obstant, li vol contradir una afirmació. No és una apropiació, la 
proposta vol que hi hagi una resposta institucional contra una retallada d’una 
llei i que s’enviï a totes les institucions. Algú ho havia de dir. Si per al manifest 
contra l’aplicació de l’article 155 de la Constitució, es va decidir fer una moció 
perquè tingués més contundencia el tema, per què no per a la violencia. El 
tema requereix una posició institucional en bloc. 
 
A continuació, pren la paraula el senyor Benito Pérez González, regidor de C’s, 
que està d’acord amb el títol de la moció, però es podria pensar que és fins i tot 
oportunista. No està a favor de la violècia contra les dones, que quedi clar, però 
no està d’acord amb que no es proposi comunicar la moció a la FMC i sí en 
canvi a l’AMI. No entén per què uns sí i uns no, i tampoc als mitjans de 
comunicació. Tampoc està molt d’acord amb una part de l’exposició de motius, 
perquè pot semblar que es maltracta al 50% de la población i no és així. Això 
no vol dir que es minimitzi la resta, ni molt menys. Una cosa és el respecte a 
les dones i la seva protecció legal i social i l’altra és acceptar “latiguillos”. 
Demana que es sigui més acurat i científic a l’hora de presentar mocions. 
 
Tot seguit, pren la paraula el senyor Javier Sandoval Carrillo, regidor del PSC, 
qui comenta a Esquerra si no li importa que s’afegeixi la FMC. Tothom així ho 
accepta. El seu grup treballa com tots els partits per lluitar contra la violència. 
Es poden fer coses des de la política municipal per lluitar contra la violència de 
gènere, es poden fer polítiques d’igualtat i defensa de la dona. També portava 
al programa una regidoria de la dona, també caldria fer campanyes dirigides als 
joves.  
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor del PP, vol fer una menció al 9SV 
explicant que si hagués vist politizada la moció, el PP no s’hi hagués adherit, i 
més estant ERC i el PDECAT a la moció i venint del partit que venia. És un 
problema social i per això s’hi adhereixen sigui quin sigui el partit que la 
presenta. Es tracta d’un problema molt greu que es comptabilitza des de no fa 
tants anys. La violència masclista ha provocat més morts que el terrorisme 
d’ETA. 
 
 
El senyor Gumà respon que el senyor Pérez ha dit unes paraules encertades, 
se’t pot girar en contra no estar d’acord amb algun aspecte de la moció. 
Defensa que quan hi ha discrepàncies a la taula del plenari, cal una moció. 
Quan tots els membres de la taula estan d’acord, com és aquest cas, un 



 

22 
 

manifest era la millor opció. El que haurien d’estar fent és parlar sobre 
polítiques municipals per mentalitzar el jovent del problema existent per lluitar-
hi. 
 
 
C.- VOTACIONS 
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 SÍ 

 
 
El Ple de la Corporació acorda, per majoria absoluta, aprovar la moció 
transcrita anteriorment. 
 
 
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 Abst 

PSC 1 Sí 
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PP 1 SÍ 

 
S’aprova per majoria absoluta, tractar el següent punt fora de l’ordre del dia 
amb motiu de la seva urgència: 
 
APROVAR AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ 
DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I 
TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SERVEIS CONSISTENT EN LA NETEJA 
D’IMMOBLES MUNICIPALS, PER PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT 
DIVIDIT PER LOTS 
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA. Pren la paraula el senyor alcalde per 
tal de presentar la proposta d’acord. Demana que la secretària accidental 
aclareixi els motius que han portat a tractar el punt i a modificar per tant els 
Plecs de condicions que regeixen la licitació. 

Es transcriu la proposta de forma íntegra: 
 
Assumpte: Esmena dels plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques per a la contractació dels serveis de neteja d'edificis 
municipals 
 
Antecedents 
 
El 19 d’octubre de 2017, el Ple municipal, en sessió ordinària, va aprovar 
l’expedient de contractació, el plec de clàusules administratives particulars i el 
plec de prescripcions tècniques per a la contractació dels serveis de neteja 
d’edificis municipals. 
 
El 27 d’octubre de 2017, es va publicar en el perfil del contractant l’anunci de 
licitació per a la contractació dels serveis de neteja d’edificis municipals i es va 
enviar anunci de licitació al DOUE. 
 
El 31 d’octubre de 2017, es va publicar en el BOE l’anunci de licitació per a la 
contractació dels serveis de neteja d’edificis municipals. 
 
El 7 de novembre de 2017, es va publicar en el BOPB l’anunci de licitació per a 
la contractació dels serveis de neteja d’edificis municipals. 
 
Arran de les consultes formulades per diverses empreses interessades en 
participar en la licitació del contracte dels serveis de neteja d’edificis 
municipals, es detecten diverses incidències: 
 

a) La coincidència entre els centres de treball adscrits per contracte del 
personal a subrogar i la divisió per lots d’aquests centres de treball. 
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b) Una deficiència en la redacció de la clàusula 20 sobre el mode de 
preparar el document DEUC. 
 

c) Necessitat d’aclariment de la clàusula 18, reguladora de la presentació 
de proposicions, pel que fa als sobres de l’oferta econòmica. 
 

A la vista de la coincidència entre els centres de treball adscrits, s’ha revisat 
l’expedient en profunditat i s’ha fet un nou requeriment d’informació a l’empresa 
fins ara prestadora del servei  per contracte de neteja. S’ha constatat que 
l’empresa va fer arribar informació errònia sobre el personal a subrogar. 
L’empresa va informar inicialment que els treballadors no estaven adscrits a un 
centre de treball concret, sinó que únicament a dependències municipals de 
forma genèrica, la informació tramesa era errònia, tant pel que fa a les hores 
totals de contracte d'alguns treballadors com al sou que constava a la 
informació anterior.  
 
Tot i que es podria arribar considerar que el canvi de centre de treball dins d'un 
mateix municipi no té la consideració de trasllat o desplaçament dels 
treballadors i per tant, no caldria el seu consentiment, aquest Ajuntament és 
més partidari de respectar els drets dels treballadors i no perjudicar els 
interessos d’aquestes persones, ja que algunes tenen contractes amb una gran 
antiguitat, i per aquest motiu s’ha preparat una nova divisió per lots, que ja no 
respon a criteris geogràfics, com inicialment s’havia plantejat, sinó que respon 
principalment a les hores que cal subrogar de cada treballador adscrit al 
contracte de neteja dels immobles de Sant Vicenç de Montalt per cada un dels 
centres de treball.  
 
A banda de voler respectar els drets, és necessària la rectificació dels plecs, 
per tal de corregir les dades errònies, necessàries per al correcte càlcul de 
costos dels licitadors. El fet de facilitar dades errònies distorsiona la licitació. 
 
 
Fonaments jurídics 

 
1. Consideració prèvia 

 
Sobre la possibilitat de modificar els plecs de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques en fase de presentació de pliques s’ha 
de tenir en compte les següents consideracions: 
 

a. En la resolució 45/2016 del Tribunal Administratiu Central de Recursos 
Contractuals recordava que la <<Resolución nº 30/2014, de 17 de enero, 
analizábamos una modificación del pliego producida cuando el 
procedimiento de licitación se encontraba en una fase de tramitación 
inicial en la que únicamente se había procedido a la publicación de los 
preceptivos anuncios, y, a tal respecto, se indicaba lo siguiente: 
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“La recurrente estima que en la modificación de los Pliegos producida 
(…) se ha vulnerado el principio de inalterabilidad de los pliegos que se 
refleja en los artículos 115, 116 y 142 del TRLCSP, particularmente, 
considerando que en estos preceptos se prevén trámites respecto de los 
cuales la modificación del pliego no ha sido considerada, solicitando así 
la nulidad de los pliegos. 
 
El Tribunal considera que dicho argumento no resulta atendible, pues 
cuando el órgano de contratación entendió que procedía la rectificación 
de los pliegos y anuncios para incluir esos requerimientos, el 
procedimiento de licitación se encontraba en una fase de tramitación 
inicial en la que únicamente se había procedido a la publicación de los 
preceptivos anuncios, siendo así que, en aras de los principios de 
economía procedimental y de celeridad, nada impide acordar una 
rectificación de los pliegos y dar publicidad a dicha modificación con 
nuevos anuncios en los que se establezcan nuevos plazos para la 
presentación de proposiciones y la correlativa modificación de las fechas 
de apertura pública de las ofertas. Dicha actuación resulta plenamente 
garantista con los derechos de los licitadores y consigue un resultado 
idéntico al que se habría alcanzado con la anulación del procedimiento y 
la iniciación de otro posterior. Es más, el artículo 155.4 del TRLCSP 
supedita el desistimiento del procedimiento por el órgano de contratación 
a la circunstancia de que concurra una infracción “no subsanable” de las 
normas de preparación del contrato o de las que regulan el 
procedimiento de adjudicación. 
 
En los supuestos que se examinan, la subsanación era posible de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75, párrafo segundo, del 
RGLCAP, en el que se dispone que cualquier aclaración o rectificación 
de los anuncios de contratos será a cargo del órgano de contratación y 
se hará pública en igual forma que éstos, debiendo computarse, en su 
caso, a partir del nuevo anuncio, el plazo establecido para la 
presentación de proposiciones”>> 
 
Més endavant aquesta resolució afegeix que <<cabe apuntar asimismo 
que las consideraciones que hemos reflejado en torno a los límites para 
la modificación de los pliegos en nada impiden al órgano de 
contratación, advertida durante la licitación la existencia de cualquier 
error, vicio, defecto o incongruencia en los mismos, el plantear una 
nueva licitación en la que se subsanen o corrijan tales defectos, no 
quedando lógicamente vinculado por ellos. Así resulta de lo dispuesto en 
el art. 155 del TRLCSP, que permite desistir del procedimiento de 
adjudicación con fundamento “en una infracción no subsanable de las 
normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 
procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la 
concurrencia de la causa”. Precisa además dicha norma que el 
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desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo 
procedimiento de licitación. 
 
Dicho precepto se ocupa así de resaltar que tal desistimiento ha de 
quedar justificado por la existencia de vicios no subsanables, dejando 
así abierta la posibilidad (o, por mejor decir, necesidad) de subsanar, de 
ser posible, los defectos advertidos. 
 
Continuando en esta línea de razonamiento, no parece que deba existir 
obstáculo para que, advertida la necesidad de introducir una variación 
en los pliegos, por error (incluso de carácter no propiamente material, 
sino de concepto), incongruencia de los mismos u otra circunstancia 
análoga, pueda modificarse o subsanarse su contenido si con ello no se 
producen efectos desfavorables para ningún licitador ni se vulneran los 
principios rectores de la contratación, muy especialmente los de 
igualdad y concurrencia. No parece razonable ni proporcionado que en 
tales supuestos, en los que en muchas ocasiones en realidad no nos 
encontraremos ante un vicio que afecte a la validez del acto, deba 
exigirse el rigor de un procedimiento de revisión de oficio de los pliegos, 
ni tampoco que haya de procederse en todo caso a desistir del 
procedimiento para iniciar formalmente una nueva licitación, con el 
consiguiente perjuicio para los intereses públicos que derivaría del 
retraso que ello provocaría en la tramitación, siendo así que puede 
corregirse la situación planteada sin menoscabo de los intereses de los 
potenciales licitadores abriendo un nuevo plazo de presentación de 
ofertas tras la modificación del pliego. 
 
Téngase presente aquí, además, otro principio de especial relieve en 
esta materia, cual es la potestad discrecional que debe reconocerse al 
órgano de contratación para conformar el objeto y condiciones de la 
contratación de la forma que estime más adecuada para los intereses 
públicos, lo que también abona la posibilidad de adecuar el pliego 
cuando se advierta necesidad para ello siempre sin incidir de manera 
perjudicial en la esfera jurídica de terceros interesados que pudieran 
haber ya concurrido a la licitación. 
 
Efectivamente, en el estadio inicial del procedimiento de licitación, 
cuando aún no se han presentado proposiciones, cabe asimilar a estos 
efectos a los pliegos con la situación de los actos de trámite no 
cualificados en el seno de un procedimiento administrativo, los cuales 
pueden ser modificados o dejados sin efecto por la Administración 
durante la tramitación del mismo y antes del dictado de la resolución sin 
necesidad de proceder a la revisión de oficio, siempre que, insistimos, 
no se produzca con ello un efecto desfavorable para los derechos o 
intereses de algún interesado>>. 
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Amb la qual cosa no hi ha cap impediment legal per suspendre el tràmit 
de presentació de pliques per a que l’òrgan de contractació efectuí les 
esmenes i correccions que estimi oportunes per garantir la correcte 
configuració de la licitació. 

 
2. Centre de treball del personal a subrogar 

 
Hem de distingir el desplaçament del trasllat, ja que el procediment, i règim 
jurídic és molt diferent. 
   
Quan als treballadors d’una empresa se’ls canvia a un centre de treball diferent 
de la mateixa empresa que les exigeixi residir en una població diferent a la del 
seu domicili habitual, hi haurà desplaçament o trasllat, i caldrà avisar amb 
antelació al treballador d’aquesta circumstància (article 41 de l’Estatut dels 
Treballadors). Si és temporal i no  exigeix un canvi definitiu de la seva 
residencia habitual, serà desplaçament, en canvi, si té vocació de permanència  
i s’exigeix un canvi permanent de residencia, es tractarà d’un trasllat. 
 
Ara bé, aquestes dues circumstàncies no es donen en el present cas, ja que  
quan els canvis de centre de treball no suposen un canvi de residència per al 
treballador, per produir-se el mateix municipi, per tant no podem parlar de 
desplaçament o trasllat com mobilitat geogràfica substancial, sinó que entra 
dins del poder organitzatiu de l’empresari establert en els  articles 5 c) i 20 de 
l’Estatut dels treballadors.  
 
Aquest canvi de centre de treball dins dels mateix municipi no suposa una 
modificació substancial de les condicions de treball, perquè no hauria d’afectar 
a la jornada de treball, horari, règim de treball a torn, sistema de remuneració o 
sistema de treball i rendiment, aspectes aquests que conservarà el treballador 
sense cap variació. 
 
Davant d’aquesta circumstància, hi ha dues formes de procedir. La primera és 
adaptar el personal a subrogar a cadascun dels lots en funció del centre de 
treball que figuri en el seu contracte. La segona és demanar a l’actual prestatari 
del servei que comuniqui als treballadors els canvis de centre de treball per a 
que aquests s’adaptin a la divisió per lots que figura en els plecs. 
 
Feta aquesta tasca de requeriment d’informació veraç a l’empresa, 
comprovació de l’efectivitat de les hores declarades i feta la tasca de 
negociació amb els treballadors a subrogar, s’ha preparat una nova divisió per 
lots, per la qual cosa caldrà modificar els Plecs de condicions administratives i 
tècniques, que regeixen la licitació. La dificultat tècnica de la nova divisió ha 
estat intentar que el mínim de netejadors hagi de ser adscrit a diferents lots, 
perquè existeix la possibilitat que siguin adjudicats a diferents empreses, la 
qual cosa suposaria un potencial perjudici per al treballador. 
 

3. Forma de presentació del DEUC 
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Les empreses licitadores per acreditar en un  primer moment de  que disposen 
la personalitat jurídica i capacitat d’obrar, així com de la solvència econòmica, 
financera i tècnica mínima exigida han de fer us del Document Europeu Únic de 
Contractació (DEUC), el qual el poden emplenar mitjançant dues formes 
alternatives. 
 
La primera forma, mitjançant document electrònic en format .xml davant de la 
Comissió Europea, o la segona forma, en format .PDF accedint al formulari que 
figura a la web de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la 
Generalitat de Catalunya. 
 

4. L’oferta econòmica s’ha de presentar segons el model normalitzat establert a 
la clàusula 19 dels Plecs de condicions administratives particulars, però és 
necessari afegint-hi el corresponent aclariment perquè les empreses puguin 
presentar una oferta d’hores anuals per a treballs extraordinaris per a cada uns 
dels lots de forma diferenciada. 

 

Per tot el que ha estat esmentat, atès que encara està obert el termini de 
presentació de proposicions i que cap empresa ha presentat encara cap 
proposta de participació, ES PROPOSA AL PLE DE LA CORPORACIÓ QUE 
APROVI ELS SEGÜENTS ACORDS: 

Primer. Aprovar amb caràcter d’urgència la modificació dels Plecs de 
Clàusules Administratives Particulars i Tècniques del contracte de serveis 
consistent en la neteja d’immobles municipals, procediment obert harmonitzat,  
dividit per lots, de la següent forma: 
 
1) Modificar l’annex X dels Plecs de Clàusules Administratives particulars en el 
següent sentit: 
 

“Annex X  Llistat de personal a subrogar 

LOT 1 

INICIALS 
NOMS I 

CONGNOMS  ANTIGUITAT  CATEGORIA 
HORES 

SETMANALS  CONVENI 

COST 
SALARIAL 

MES 

MPHF  02/06/2008  LIMPIADOR‐A  5 
NETEJA DE  
BARCELONA  235,47 €

BRM  01/09/2008  LIMPIADOR‐A  17,5 
NETEJA DE  
BARCELONA  778,72 €

VRD  15/12/2014  LIMPIADOR‐A  17,5  NETEJA DE   730,34 €
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BARCELONA 

MRRB  04/09/2007  LIMPIADOR‐A  17,5 
NETEJA DE  
BARCELONA  778,72 €

MRP  01/09/2008  LIMPIADOR‐A  19,5 
NETEJA DE  
BARCELONA  810,39 €

SK  29/06/2007 
RESPONSABLE 

EQUIPO  6,42 
NETEJA DE  
BARCELONA  338,07 €

DE  11/10/2006  LIMPIADOR‐A  6,42 
NETEJA DE  
BARCELONA  291,00 €

 

LOT 2 

INICIALS NOMS I 
CONGNOMS  ANTIGUITAT  CATEGORIA 

HORES 
SETMANALS  CONVENI 

COST 
SALARIAL 

MES 

MSG  01/09/2004  LIMPIADOR‐A 35 
NETEJA DE  
BARCELONA  1.605,82 €

AHR  02/11/2006  LIMPIADOR‐A 25 
NETEJA DE  
BARCELONA         1.290,44 € 

MCP  10/04/2008  LIMPIADOR‐A 40 
NETEJA DE  
BARCELONA  1.819,98 €

MNL  02/09/2004  LIMPIADOR‐A 8 
NETEJA DE  
BARCELONA            365,61 € 

CFG BAixA IT*  19/02/2007  LIMPIADOR‐A 35 
NETEJA DE  
BARCELONA  1.557,44 €

ECS  SUPLENTA*  05/09/2017  LIMPIADOR‐A 32,5 
NETEJA DE 
BARCELONA  1.350,00 €

* Substitució de Baixa per 
IT 

 

 

LOT 3 

INICIALS 
NOMS I 

CONGNOMS  ANTIGUITAT  CATEGORIA 
HORES 

SETMANALS  CONVENI 

COST 
SALARIAL 

MES 

FMG  02/11/2006  LIMPIADOR‐A 20 
NETEJA DE  
BARCELONA  889,96 € 

JPF  13/09/1991  LIMPIADOR‐A 25 
NETEJA DE  
BARCELONA         1.267,96 €  

ECT  20/06/2009  LIMPIADOR‐A 26 
NETEJA DE  
BARCELONA  878,55 € 

YFP  28/10/2013  LIMPIADOR‐A 30 
NETEJA DE  
BARCELONA  1.252,00 € 

CNCP  04/03/2010  LIMPIADOR‐A 1 
NETEJA DE  
BARCELONA  55,08 € 
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És  d’aplicació  l’article  65.2  del  Conveni  col∙lectiu  de  treball  del  sector  de  neteja 

d’edificis  i  locals  de  Catalunya  per  als  anys  2010∙2013  prorrogat  per  l’acord  de  la 

comissió  negociadora  del  Conveni  col∙lectiu  del  sector  de  neteja  d’edificis  i  locals  de 

Catalunya 2010 – 2013” 

2) Modificar la clàusula 19 dels Plecs de condicions administratives particulars, 
afegint-hi aquest aclariment:  
 
“Finalment, ofereix una bossa d’hores anual per treballs extraordinaris a càrrec 
de l’adjudicatari, de ........ hores/any a distribuir segons els següents lots: 

Lot 1 .... hores/any 

Lot 2.... hores/any 

Lot 3.... hores/any 

Total .... hores/any” 

 
3)  Modificar la clàusula 20 dels Plecs de condicions administratives particulars, 
pel que fa a la forma d’acreditació de la personalitat jurídica i capacitat d’obrar, 
així com de la solvència econòmica, financera i tècnica mínima exigida, en el 
següent sentit: 

“Per obtenir el document DEUC, el licitador s’ha de descarregar el fitxer en 
format xml que es penjarà al perfil del contractant, guardar-lo en el seu 
ordinador i anar al servei en línia de la Comissió Europea, indicar que és un 
operador econòmic i que vol importar un DEUC, en aquest moment s’ha 
d’annexar el document en format xml o bé mitjançant un arxiu PDF accedint al 
formulari que figura a la web de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa de la Generalitat de Catalunya, del qual s’adjunta enllaç: 

(http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contr
actacio_electronica/DEUC-cat.pdf).” 

4) Modificar els Plecs de prescripcions tècniques del contracte de serveis de 
neteja dels edificis municipals pel que fa a l’ANNEX 1 Hores mínimes de servei 
efectiu per centres que estableix la divisió per lots, en el següent sentit: 
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LOT 1

Centre DLL DM DC DJ DV DS DG Hores setmana Setmanes Hores any

Edifici Seu Esportives 2 2,00 48 96,00

Escola Sot del Camp 16 16 16 16 16 80,00 48 3.840,00

Lavabos PGG 1 1,00 52 52,00
Total 83,00 3.988,00

NETEJA VIDRES

Centre gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre Hores any

Policia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36,00

Consultori Vi la 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24,00

Magatzem Brigada 0,00

Joventut i S. Socials 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24,00

Escola Sant Jordi  35 35 35 105,00

Escola de Música 5 5 5 15,00

Ajuntament 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36,00

Casal de Cultura 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36,00

Escola Bressol 20 20 20 60,00

Centre Cívic 6 6 6 6 24,00

Pavelló 10 10 10 10 10 10 10 10 55 10 10 10 165,00

Edifici Seu Esportives 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24,00

Marquesines 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12,00

Consultori Montaltpark 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24,00

Escola Sot del Camp 40 40 40 120,00

Associació Veïns  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12,00

 Total 717,00

4.705,00

Hores/mes

Hores/dia

 

LOT 2

Centre DLL DM DC DJ DV DS DG Hores setmana Setmanes Hores any

Joventut i  S. Socials 2,5 2,5 5,00 52 260,00

Pavelló 5 5 5 5 5 5 30,00 48 1.440,00

Escola Sant Jordi i  Escola de Música 16 16 16 16 16 80,00 48 3.840,00

Casal de Cultura 2 2 2 6,00 52 312,00

Policia 1,5 1,5 1,5 1,5 6,00 52 312,00

Consultori Vila 1 1 1 1 1 5,00 52 260,00

Consultori Montaltpark 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,50 52 390,00

Magatzem Brigada 1 1 1 1 1 5,00 52 260,00
Total 144,50 408,00 7.074,00

Hores/dia

 

 

LOT 3

Hores/dia

Centre DLL DM DC DJ DV DS DG Hores setmana Setmanes Hores any

Escola Bressol "Els Garrofers" 9 9 9 9 9 45,00 48 2.160,00

Centre Cívic 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 32,50 52 1.690,00

Vestuaris Camp de Futbol 2 2 2 2 2 2 12,00 48 576,00

Ajuntament 3 3 3 3 3 15,00 52 780,00

Associació Veïns  1 1,00 52 52,00
Total 105,50 252,00 5.258,00

 
 
Així com també modificar la clàusula 1 i la clàusula 7 dels Plecs de condicions 
administratives particulars i la clàusula 4.2 dels Plecs de condicions tècniques, 
per adaptar-la als quadres transcrits. 

 
Segon.- Exposar al públic les modificacions esmentades per al seu general 
coneixement, tot obrint un nou termini de presentació d’ofertes 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, 
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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, manifesta que avui està 
d’acord amb la urgència d’aquest punt. Pregunta si es vota de nou tot el plec, o 
simplement la seva modificació. 
 
La secretària accidental aclareix que es vota la modificació però que cal iniciar 
de nou el termini per a la presentació de propostes, perquè els canvis són 
substancials. 
 
El senyor Enric Pardo Matas, portaveu d’ERC, votarà a favor, però considera 
que els plens estan massa espaiats en el temps, excepte aquest final d’any i 
creu que plens mensuals servirien per tenir més diàleg. 
 
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 

PP 1 Abst 

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

 

 
Setè.- PRECS I PREGUNTES. 
 
https://www.svmontalt.cat/document.php?id=5398 
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No havent més assumptes a tractar, l’alcalde dóna per acabada la sessió i 
l’aixeca, de la qual estenc, com a Secretària, aquesta acta. 
 

La Secretària              Vist i plau, 

    L’alcalde president 

 


