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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 SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: JGL2018/24 
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 27/06/2018  
Horari: 19:00 a 19.10 hores 
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Sant Vicenç de Montalt 
 
Assistents 
 
President: MARTINEZ CAMARASA MIQUEL ÀNGEL , CIU 
 
Vocal: CLOFENT ROSIQUE AMADEU , CIU 
 
Vocal: GRIMAL COLOMÉ M. LLUÏSA , CIU 
 
Vocal: MIRALLES TORRES ENRIQUE , CIU 
 
Oient: SUBIRON OLMOS ROBERT , CIU 
 
Oient: DURAN FRANCH GEMMA , CIU 
 

 
Secretària 
 
CRISTINA MARÍN CARCASSONA, Secretària Accidental 
 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR. 
 

• JGL2018/23 ORDINÀRIA 21/06/2018 
 
Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 

 
Tercer.- PRP2018/798   RESERVA D'ESTACIONAMENT PER MOBILITAT 
REDUIDA CARRER DE LA TORRASSA, 55. 
 
Quart.- PRP2018/823   APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACCEPTACIÓ DE 
L'AJUT DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE SUPORT INTEGRAL AL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL ANUALITATS 2018 I 2019. 

http://www.svmontalt.cat/
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Cinquè.- ASSUMPTES DE TRÀMIT. 

Sisè.- PRECS I PREGUNTES. 

 

Primer.- Actes pendents d'aprovar 
 

• JGL2018/23 ORDINÀRIA 21/06/2018. 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió 
celebrada en data 21 de juny de 2018. 
 

 
 
Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 

La senyora secretària pregunta si els/les senyors/es regidors/es es donen per 

assabentats/des de les publicacions de més interés, aparegudes en el Diari Oficial 

de la Generalitat, butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el Boletín Oficial del 

Estado, a la qual cosa reponen afirmativament. 

 

 
Tercer.- PRP2018/798 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONCESSIÓ DE LA   

RESERVA D'ESTACIONAMENT PER MOBILITAT REDUIDA SITUADA AL 
CARRER DE LA TORRASSA NÚM. 55.    
 

Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE MOBILITAT 
Expedient:  2018/1008 79 GENSVM  
Contingut: RESERVA D'ESTACIONAMENT PER MOBILITAT REDUIDA 
CARRER DE LA TORRASSA, 55 
 
Fets 
 
VISTA la sol·licitud del/la senyor/a A.M.E.O, (R/E: 4721/18), en representació de 

la senyora A.M.O.C, en que demana llicència per un estacionament reservat amb 

motiu de la seva minusvalidesa, en el carrer de la Torrassa, doncs no es pot ubicar 

davant la seva vivenda, i en la qual aporta la documentació acreditativa de la 
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Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família, en el que es 

valora el 75% de grau de discapacitat i també supera el barem de mobilitat amb 

una puntuació del 12, requisits necessaris per la seva concessió, tal i com estar 

contemplat en les següents ordenances: 

ORDENANÇA NÚMERO 72 

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS ESTACIONAMENTS 

RESERVATS 

 Article 1. OBJECTE 

L'objecte d'aquesta Ordenança és regular la concessió, modificació i revocació 

d’estacionaments reservats, així com les condicions i règim que hagin de complir 

els titulars d’aquests espais. 

No es podrà gaudir d’espais de domini públic destinats a reserves d’estacionament  

sense la preceptiva llicència. 

Article 2. ÀMBIT D’APLICACIÓ: 

L’àmbit territorial d’aplicació d’aquesta ordenança el constitueix el terme municipal 

de Sant Vicenç de Montalt. 

CAPÍTOL II. ESTACIONAMENTS RESERVATS 

Article 9. DEFINICIÓ 

1. S’entén per estacionament reservat a la via pública, aquella porció delimitada 

de la calçada sobre la qual es concedeix una autorització d’ús privatiu a precari 

per tal de facilitar les operacions de càrrega i descàrrega d’objectes i materials, 

per facilitar l’accés de persones a immobles determinats, o per a usos i/o activitats 

de cert interès públic. 

Article 11. CONTINGUT DE L’AUTORITZACIÓ 

L’autorització expressarà el seu atorgament a precari per raons d’urbanització, 

d’ordenació del trànsit o d’interès general , la identificació de la persona o entitat 

autoritzada, la ubicació i delimitació de l’estacionament autoritzat, el termini de 

vigència, l’horari, les característiques de la senyalització , així com la resta de 

condicions que s’escaiguin. 

Article 12. CONDICIONS DE L’AUTORITZACIÓ 

1. GENERALS PELS ESTACIONAMENTS RESERVATS 
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1.1 L’autorització d’estacionament reservat només es podrà concedir en els trams 

de vial en els quals estigui autoritzat l’estacionament, i que, a més, no dificultin ni 

els girs ni la visibilitat a les cruïlles. 

2. CONDICIONS DELS ESTACIONAMENTS PER MINUSVALIA 

2.1 La longitud de l’estacionament reservat per a ús d’una persona amb mobilitat 

reduïda serà com a màxim de 5 metres.  

Article 25. DOCUMENTACIÓ ESPECIFICA 

2. Per a espais reservats a persones amb mobilitat reduïda: 

a) Còpia de la resolució administrativa que reconegui la condició i el grau de 

minusvàlida. 

b) Còpia de document acreditatiu de la vinculació del minusvàlid amb l’espai sobre 

el que es sol·licita l’autorització. Si es tracta del domicili: còpia del document 

acreditatiu de la propietat (serà suficient la fotocòpia de l’últim rebut de l’IBI) o dret 

a ús del baix de la finca  

afectada. Si es tracta del lloc de treball: còpia de document acreditatiu de la 

vinculació laboral i de l’ultima fulla salarial. 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12 

TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE LA 

VIA PÚBLICA PER LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT 

Article 1r.- Fonament i naturalesa 

A l’empara del previst als articles 57 i 20 ) del text refós de la Llei reguladora de 

les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març 

(TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, 

aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització privativa o aprofitament 

especial de la via pública per les reserves de via pública per a aparcaments 

exclusius, que es regirà per la present Ordenança fiscal. 

Article 6è.- Quota tributària 

La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes: 
c) Reserva plaça de minusvàlid 50,00 €, que s’haurà de liquidar anualment 
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Article 7è.- Acreditament: 

.- Que el cost dels treballs i la senyalització te el següent detall: 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20           TAXA PER SERVEIS ESPECIALS 
Article 5è. Quota tributària 
Epígraf primer. Serveis especials 
 
b) Per cada vehicle municipal, inclosa la seva dotació, per cada hora 62,15 
(20% descompte empadronats) 
 

Senyal vertical, modificació de placa complementaria amb un cost de 17€ IVA 

inclòs (segons pressupost empresa BOR Señalizaciones y Complementos SL de 

Mataró) 

Cal detallar que els imports que correspon a l’article 7è, s’haurà de fer efectiu 

només el primer any de concessió de la llicencia, excepte si hi hagués alguna 

modificació sol·licitada per el titular. 

Que una vegada autoritzat, se’m comuniqui per fer l’actuació que correspon a 

aquest departament. 

A la vista de tot el que ha estat exposat,  

La Junta de Govern Local, acorda per unanimitat: 

Primer.- Concedir la llicència d’un estacionament reservat per mobilitat reduïda, 
en el carrer de la Torrassa, per la senyora A.M.O.C, condicionada al pagament 
dels següents drets municipals 66,72€ que haurà de fer efectiu al Departament de 
Tresoreria de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. 
 

Segon.- Establir que la reserva d’estacionament, s’ubicarà a la plaça reservada 

existent en el carrer de la Torrassa i que anava a nom d’una altre persona, la qual 

ha demanat la baixa. 

Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessat, a la Regidoria de Mobilitat i a 

Tresoreria. 
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Quart.- PRP2018/823   APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACCEPTACIÓ DE 
L'AJUT DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE SUPORT INTEGRAL AL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL ANUALITATS 2018 I 2019.    
 

Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2018/1044 33 GENSVM  
Contingut: APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACCEPTACIÓ DE L'AJUT DEL 
PROGRAMA COMPLEMENTARI DE SUPORT INTEGRAL AL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL ANUALITATS 2018 I 2019. 
 

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió del 14 de juny de 
2018, va aprovar el PROGRAMA COMPLEMENTARI DE SUPORT INTEGRAL AL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL, amb una dotació de 50 M€. 

L’objecte d’aquest programa és oferir suport econòmic als governs de la 
demarcació de Barcelona per a la realització d’inversions en equipaments, 
infraestructures i/o béns locals, tant inversió nova com inversió de manteniment, 
reparació i conservació, amb l’objectiu de donar cobertura a la prestació integral i 
adequada dels serveis públics, molt especialment els que tenen la consideració 
de mínims. 

El termini de presentació de l’acceptació expressa dels ajuts a través del Portal de 
tramitació finalitza el 30 de novembre de 2018. Amb aquesta acceptació expressa 
es procedeix al pagament de la bestreta del 75 per cent de l’import concedit el 
2018 

Les actuacions locals han d’executar-se en el període entre l’1 de gener de 2018 
i el 15 d’octubre de 2019. El termini de justificació de les despeses que s’executin 
durant l’any 2018 finalitza el 31 de març de 2019, i per a les que s’executin durant 
l’any 2019 finalitza el 31 d’octubre de 2019. 

ENS NIF CODI XGL 2018 2019 TOTAL 

Ajuntament 
Sant Vicenç 
de Montalt 

P0826400D 18/X/258829 39.671,29 112.910,58 152.581,87 

Per tant, la Junta de Govern Local, acorda per unanimitat: 

Primer.- Aprovar l’acceptació de l’ajut del PROGRAMA INTEGRAL AL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL distribuït entre les anualitats 2018 i 2019 detallat 
a la part expositiva. 

https://dibaaps.diba.cat/vus/login.asp
https://dibaaps.diba.cat/vus/login.asp
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Segon.- Tramitar l’acceptació de l’esmentat ajut a través del Portal de Tramitació 
de la Diputació de Barcelona. 

Tercer.- Notificar el present acord a la Tresoreria municipal. 

 

Cinquè.- ASSUMPTES DE TRÀMIT. 

No es tracta cap tema en aquet punt de l’ordre del dia. 

 

 

Sisè.- PRECS I PREGUNTES. 

No es formulen ni precs ni preguntes. 

 

 
 
Finalment, l’alcalde president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, 
aquesta acta. 
 
La Secretària                         Vist i plau,    
       El President   


