
 

 

1 
 

 

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT 

 

Identificació de la sessió 

Núm.: JGL2018/32 

Caràcter: ORDINÀRIA 

Data: 18/10/2018  

Horari: 18.15 a 19.00 hores. 

Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Sant Vicenç de Montalt 

 

Assistents 

 

President: SANDOVAL CARRILO, JAVIER , PSC 

 

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 

 

• JGL2018/31 ORDINÀRIA 04/10/2018 

 

Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 

 

Tercer.- PRP2018/1282   PRESA DE RAÓ DE LA RENÚNCIA PRESENTADA 

PER MIQUEL ÀNGEL MARTÍNEZ CAMARASA I NOMENAMENT DE NOU 

REGIDOR/S. 
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Quart.- PRP2018/1262   SOL·LICITUD D'UNA BESTRETA DE 2.000 EUROS 

A REINTEGRAR EN 12 MENSUALITATS DE LA NOMINA. 

 

Cinquè.- PRP2018/1246   CURSA ULTRA TRAIL NO COMPETITIVA. 

 

Sisè.- PRP2018/1291   DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 

1084 DE DATA 10 D'OCTUBRE DE 2018 D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE 

BUS LÍNIA C-21. 

 

Setè.- PRP2018/1293   DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA 

NÚM. 1077 I 1085 DE DATA 5 I 10 D'OCTUBRE DE 2018 DE L'OCUPACIÓ 

SOL·LICITADA PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UNA PARADA DE CASTANYES 

A LA RIERA DEL GORG. 

 

Vuitè.- PRP2018/1277   APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA 

MODIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE L'ANY 2019, EN SESSIÓ 

PÚBLICA CONVOCADA A LES 18.30 HORES. 

 

Novè.- ASSUMPTES DE TRÀMIT. 

 

Desè.- PRECS I PREGUNTES. 

 

 

 

Primer.- Actes pendents d'aprovar 

 

• JGL2018/31 ORDINÀRIA 04/10/2018. 

 

La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió 

celebrada en data 4 d’octubre 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 interès, 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 responen afirmativament. 
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Tercer.- PRP2018/1282   PROPOSTA AL PLE DE PRESA DE RAÓ DE LA 

RENÚNCIA PRESENTADA PER MIQUEL ÀNGEL MARTÍNEZ CAMARASA I 

NOMENAMENT DE NOU REGIDOR/S. 

 

Identificació de l’expedient :  

 

Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 

Expedient:  2018/1725 33 GENSVM  

Contingut: PRESA DE RAÓ DE LA RENÚNCIA PRESENTADA PER MIQUEL 

ÀNGEL MARTÍNEZ CAMARASA I NOMENAMENT DE NOU REGIDOR/A. 

 

Vist que en aquest Ajuntament va tenir entrada l'escrit de data 1 d’octubre de 

2018 (r/e 7665) presentat pel Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, regidor del 

CIU d’aquest Ajuntament. En el mateix es formalitzava la renúncia voluntària al 

càrrec que ocupa en aquest Ajuntament des de que va prendre possessió del 

càrrec de regidor el dia 16 de juny de 2015, després de les eleccions locals 

celebrades en data 24 de maig de 2015. La renúncia al càrrec no serà efectiva 

fins a la seva submissió al ple de l'ajuntament. 

Vist que el següent en la llista que va concórrer a les últimes eleccions 

municipals és el Sr. Antonio Coll Fàbregas, pertanyent al grup polític de CIU. 

Vista la renúncia expressa realitzada pel Sr. Coll, en data 4 d’octubre de 2018 i 

registre d’entrada 7787,  per motius professionals. 

 

Vist que en la llista que va concórrer a les últimes eleccions municipals, la 

següent en la llista és la Sra. LYDIA GERÓNIMO GUARDIOLA, pertanyent al 

grup polític de CIU i no ha presentat la seva renúncia expressa. 

Vist l'informe de secretaria de data 15 d’octubre de 2018 i de conformitat amb el 

que es disposa en els articles 9.4 del reglament d'organització, funcionament i 

règim jurídic de les entitats locals aprovat per reial decret 2568/1986, de 26 de 

novembre, i 182 de la llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 

general, es PROPOSA AL PLE l’adopció del següent: 

ACORD 

Primer. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor de 

l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt que realitza el Sr. MIQUEL ÀNGEL 

MARTÍNEZ I CAMARASA. 

Segon. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor de 

l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, presentat pel Sr. ANTONIO COLL 

FÀBREGAS. 
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Tercer. Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central situada al c/ San 

Jerónimo 36 C.P. 28071 de Madrid, perquè remeti la credencial de la Sra. 

LYDIA GERÒNIMO GUARDIOLA, perquè pugui prendre possessió del seu 

càrrec, ja que és la següent en la llista, després de la renúncia presentada pel 

Sr. Antoni Coll Fàbregas del qual va concórrer a les últimes eleccions 

municipals. 

 

 

Quart.- PRP2018/1262   SOL·LICITUD D'UNA BESTRETA DE 2.000 EUROS 

A REINTEGRAR EN 12 MENSUALITATS DE LA NOMINA. 

 

Identificació de l’expedient :  

 

Departament/ Sol·licitant: RECURSOS HUMANS (RRHH) 

Expedient:  2018/1679 88 RRHH  

Contingut: CONCESSIO, SI ESCAU, D''UNA BESTRETA DE 2.000 EUROS A 

REINTEGRAR DE LA NÒMINA EN 12 MENSUALITATS. 

 

El senyor X.S.L.  treballador en actiu d’aquest Ajuntament, ha sol·licitat una 

bestreta de 2.000 €, (R/E 7864/17),a  retornar en 12 mesos. 

 

Fonaments de dret 

 

L’Acord de condicions dels Empleats Públics de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 

Montalt estableix el següent: 

““Article 29 

Avançaments o bestretes 

 

29.1L’empleat públic de la plantilla que ho necessiti, tindrà dret a sol·licitar per 

escrit una bestreta sobre les seves retribucions fins un màxim de dues nomines 

mensuals a l’any a retornar mitjançant descomptes a la nòmina durant un 

màxim de dotze mensualitats. La concessió d’una bestreta haurà de ser 

aprovada per la Junta de Govern de l'Ajuntament.  La sol·licitud serà per escrit. 

Les denegacions hauran de ser motivades en base a criteris pressupostaris i de 

tresoreria. 

29.2 No es concediran bestretes en aquells supòsits en els quals ja se n'hagi 

concedit anteriorment fins que s’hagi reintegrat la seva totalitat.  
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29.3 Abans que es produeixi la finalització i interrupció de la relació amb la 

corporació, serà necessari acreditar el reintegrament íntegre de la bestreta 

concedida...””  

  

Els Departaments de Recursos Humans i  de Tresoreria informen que no 

existeix actualment cap bestreta pendent de retornar 

 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat, 

Primer.- Aprovar la concessió de la bestreta de 2.000 € al senyor X.S.L. 

d’acord amb la seva proposta, reintegrant a partir del present mes d’octubre, a 

raó de 166,66 € x 11 mesos i 166,74 € x 1 mes. 

  

Segon.- Donar trasllat a la Regidoria de Recursos Humans i a l’interessat. 

 

 

Cinquè.- PRP2018/1246   APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PERMÍS 

SOL·LICITAT PER A LA REALITZACIÓ DE LA CURSA ULTRA TRAIL NO 

COMPETITIVA. 

 

Identificació de l’expedient :  

 

Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE MOBILITAT 

Expedient:  2018/1651 79 GENSVM  

Contingut: CURSA ULTRA TRAIL NO COMPETITIVA. 

 

VISTA la sol·licitud de PERE TUTUSAUS CINCA, en representació de: Besttrail 

SL, amb domicili en el C/ Sant Sadurní, 9  1 1a de 08302 Mataró, (R/E: 

2018/7685), en que demana autorització per passar pel nostre terme municipal, 

amb motiu de la ULTRA TRAIL MONTNEGRE CORREDOR, el proper dia 2 de 

febrer de 2019,  

En data 3 d’octubre de 2018, el Cap de la Policia Local emet el següent informe 

al respecte: 

“L’ORDENANÇA NÚMERO 25: ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DE SANT 

VICENÇ DE MONTALT, en el seu Article 2n.- D'acord amb allò establert als 

articles 7 i 19 de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat 

viària aprovada per RDL 339/1990, de 2 de març, l'Ajuntament de Sant Vicenç 

de Montalt té les següents competències sobre les vies urbanes de la seva 

titularitat: 
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d) L'autorització de proves esportives quan discorrin íntegrament i exclusiva pel 

nucli urbà, exceptuades les travesseres.” 

.- Que segons el traçat de la cursa, mitjançant el croquis i fotografia que ens 

feu arribar, una petita part passa pel nostre terme municipal, en la qual no 

tenim cap inconvenient.   

Tot i així, estem parlant d’una zona de muntanya exclusivament privada i, 

per tant, l’ajuntament no pot autoritzar una cursa que transcorri per un indret 

que no és de la seva titularitat. En tot cas, haurà de comunicar de la prova 

esportiva als titulars de les finques afectades. També us demanem, 

independentment de les titularitats per on passarà aquesta cursa de 

muntanya no competitiva, que sigueu respectuosos amb el medi natural. 

 

A la vista de tot el que ha estat exposat, la Junta de Govern Local, acorda, per 

unanimitat, 

Primer.- Concedir autorització de la cusa prevista el 2 de febrer de 2019 

sol·licitada per PERE TUTUSAUS CINCA, que actua en representació de 

Besttrail SL, pel que fa al pas per les vies de titularitat d’aquest ajuntament, 

condicionat a disposar de tots els permisos necessaris de tots els organismes 

implicats així com la corresponent assegurança de responsabilitat civil que 

s’haurà d’aportat prèviament a la realització de la cursa. 

Segon.- No concedir permís per dur a terme l’esmentada cursa pel que fa a les 

zones de muntanya exclusivament privades assenyalades al recorregut i 

plànols aportats pel sol·licitant, ja que aquest ajuntament no és l’organisme 

competent per resoldre.  

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

 

Sisè.- PRP2018/1291   DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 

1084 DE DATA 10 D'OCTUBRE DE 2018 D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE 

BUS LÍNIA C-21    

 

Identificació de l’expedient :  

 

Departament/ Sol·licitant: PROMOCIO ECONOMICA 

Expedient:  2018/908 7 GENSVM  
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Contingut: DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1084 DE 

DATA 10 D'OCTUBRE DE 2018 D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE BUS LÍNIA 

C-21. 

 

Cal donar compte del decret d’alcaldia núm. 1084 de data 10 d’octubre de 2018 

que es transcriu a continuació: 

 

“DECRET NÚM. 1084 

 

Identificació de l’expedient :  

 

Departament/ Sol·licitant: PROMOCIO ECONOMICA I OCUPACIÓ 

Expedient:  2018/908 7 GENSVM  

Contingut: APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE BUS URBÀ LÍNIA C21 

DE L’ANY 2018 

 

 

Vist que en data 21/06/2018 es va acordar per Junta de Govern Local 

l’aprovació del Conveni anual de millores del servei de transport de viatgers per 

carretera entre Sant Vicenç de Montalt i Caldes d’Estrac. 

 

Atès que en data 21/09/2018 s’ha nomenat un nou Alcalde- President a la 

corporació, que ha de ser el signatari del conveni. 

 

Atès que el conveni anterior no contemplava les actuacions de reubicació de 

parades que s’han realitzat entre els mesos de juliol i setembre de 2018 per a 

la millora del servei en la línia de bus urbà C21. 

 

A la vista de tot el que ha estat exposat, 

 

RESOLC 

 

Primer. Aprovar la minuta del conveni que es transcriu com annex 

Segon. Donar compte d’aquest decret a la propera Junta de Govern Local que 

se celebri. 

 

Tercer. Notificar la present resolució al Departament de Territori i Sostenibilitat 

de la Generalitat de Catalunya, a l’Autoritat de Transport Metropolità, a 

l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i a la societat Empresa Casas S.A i donar-ne 

trasllat a la Tresoreria Municipal i a la Regidoria de Mobilitat. 
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ANNEX 

 

Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de 

l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport 

Metropolità, l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, l’Ajuntament de 

Caldes d’Estrac i l’Empresa Casas, SA, per a la millora dels serveis de 

transport de viatgers per carretera entre Sant Vicenç de Montalt i Caldes 

d’Estrac 

Barcelona,  ........................de 2018 

REUNITS 

El Sr. ..................................., que actua en nom i representació del 

Departament de Territori i Sostenibilitat de l'Administració de la Generalitat de 

Catalunya, en qualitat de .................................. segons nomenament de data 

................. i en virtut de les atribucions que li confereix la resolució 

d'autorització de signatura del conseller de Territori i Sostenibilitat de 

......................, d’acord amb el que determina l’article 11 de la Llei 26/2010, del 

3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 

Catalunya. 

 

El Sr. Pere Torres Grau, que actua en nom i representació de l'Autoritat del 

Transport Metropolita de Barcelona (en endavant ATM) en qualitat de director 

general segons nomenament del Consell d'Administració de I'ATM de data 24 

de febrer de 2016, i en virtut de les atribucions que li confereix l’art.11.f) dels 

Estatuts del Consorci. 

 

El Sr. Javier Sandoval Carrillo, que actua en nom i representació de 

l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt en qualitat d’alcalde segons 

nomenament de data 21 de setembre de 2018 i en virtut de les atribucions que 

li confereix l’article 53.1 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. 

 

La Sra. Rosa Pou Baró, que actua en nom i representació de l’Ajuntament de 

Caldes d’Estrac en qualitat d’alcaldessa segons nomenament de data 23 de 

gener de 2016, i en virtut de les atribucions que li confereix l’article 53.1 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. 
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El Sr. Josep Maria Martí i Escursell, que actua en nom i representació de 

l’Empresa Casas, SA, en qualitat de Representant de l'Administradora única 

Marfina, SL, segons escriptura de poder atorgada pel notari Miquel Tarragona 

Coromina en data 20 de juliol de 2009. 

Les parts, que es reconeixen la capacitat legal suficient i necessària i la 

representació per a signar aquest Conveni, i a tal efecte 

EXPOSEN 

I. L’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 

19 de juliol, fixa a l’article 169 la competència exclusiva de la Generalitat de 

Catalunya sobre els transports terrestres de viatgers per carretera que 

transcorrin íntegrament dins el territori de Catalunya. 

L’article 4.2 dels Estatuts de l’ATM, aprovats pel Decret 48/1997, de 18 de 

febrer, i modificats parcialment pels decrets 151/2002, de 28 de maig, 

288/2004, d’11 de maig i 97/2005, de 31 de maig, faculten el Consorci per 

subscriure convenis i protocols amb els operadors de transport col·lectiu. 

De conformitat amb l’article 66.3 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, 

l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i l’Ajuntament de Caldes d’Estrac tenen 

competències pròpies sobre el transport públic de viatgers.  

L’Empresa Casas, SA és titular de la concessió per a l’explotació del servei 

regular de transport de viatgers per carretera Barcelona a Mataró amb filloles 

(V-6434) de competència de la Generalitat de Catalunya.  

II. En data 11 de juliol de 2017 es formalitza el Conveni entre el Departament 

de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 

l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i 

l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i l’Empresa Casas, SA per a la millora dels 

serveis de transport de viatgers per carretera entre Sant Vicenç de Montalt i 

Caldes d’Estrac, en què es defineixen les actuacions de les parts per a la 

millora de les comunicacions mitjançant serveis de transport públic de viatgers 

per carretera entre les esmentades poblacions, amb l’establiment de les 

comunicacions que es detallen en els seus annexos dins del servei regular 

interurbà de transport de viatgers per carretera Barcelona a Mataró amb filloles 

(V-6434), del qual és concessionària l’ Empresa Casas, SA. 



 

10 
 

Un cop exhaurida la vigència del Conveni esmentat, la continuïtat de les 

actuacions que eren el seu objecte exigeix la formalització d’un nou conveni al 

respecte.  

III. L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i l’Ajuntament de Caldes d’Estrac 

consideren necessari garantir una adequada cobertura a la mobilitat entre els 

diversos nuclis de població d’aquests municipis per tal de cobrir la seva 

intercomunicació i l’accés a la xarxa de serveis de transport públic de viatgers i, 

en especial, als serveis ferroviaris de Caldes d’Estrac, amb un nivell suficient 

quant a la  cobertura territorial i la freqüència. 

IV. El Departament de Territori i Sostenibilitat, dins de les actuacions per a la 

millora de la xarxa de transport públic de viatgers, amb la finalitat de permetre a 

la ciutadania exercir el seu dret de mobilitat amb una assignació més eficient 

dels recursos, considera positiva la millora del nivell de serveis que atenen Sant 

Vicenç de Montalt i Caldes d’Estrac de manera que es permeti l’accés als 

serveis de transport públic des de diversos nuclis d’aquests municipis i la seva 

comunicació amb la xarxa de transport ferroviari. 

V. La comunicació entre les poblacions de Sant Vicenç de Montalt i de Caldes 

d’Estrac és atesa pel servei regular de transport de viatgers per carretera 

Barcelona a Mataró amb filloles (V-6434), del qual n’és concessionària 

Empresa Casas, SA. 

VI. La Resolució de 28 d'octubre de 2003, aprova el Pla d'innovació i millora de 

la qualitat de la societat Empresa Casas, SA. De conformitat amb la clàusula 

sisena, el Pla d'innovació i millora de la qualitat presentat per Empresa Casas, 

SA, no suposa un compromís de despesa per part del Departament de Territori 

i Sostenibilitat quant a l'atorgament de futures subvencions i ajuts públics per 

tal d’atendre a l'explotació de les concessions de les quals és titular Empresa 

Casas, SA, per a l'execució de les mesures contingudes en el Pla. En tot cas, 

l'atorgament de les esmentades subvencions i ajuts públics resta supeditat al 

compliment de les condicions que puguin ser establertes en els programes de 

subvencions segons la disponibilitat pressupostària existent, i el seu 

atorgament es durà a terme amb la tramitació prèvia de l'expedient 

corresponent d’acord amb la normativa vigent en matèria de subvencions i la 

que en cada cas sigui d'aplicació segons les bases per a l'atorgament dels ajuts 

de què es tracti.  

El Pla d'innovació i millora de la qualitat d’Empresa Casas, SA, no inclou, dins 

de les mesures que s'hi contenen i que són compensades per l'ampliació 

concessional, la prestació dels serveis de transport detallats en aquest Conveni 

a càrrec de l’empresa concessionària, per la qual cosa és necessari preveure 
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una compensació econòmica per atendre el desequilibri econòmic que produeix 

la concessió de la qual és titular l’empresa esmentada.  

VII. Tant l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, l’Ajuntament de Caldes 

d’Estrac com el Departament de Territori i Sostenibilitat consideren adient la 

modificació de les condicions de la prestació del servei de transport interurbà 

de viatgers per carretera Barcelona a Mataró amb filloles (V-6439) a fi d’assolir 

un nivell de servei que doni una cobertura suficient al dret de mobilitat de les 

persones usuàries de Sant Vicenç de Montalt i de Caldes d’Estrac i garantir-ne 

l’accés a la xarxa de transport de la Regió Metropolitana de Barcelona, 

especialment als serveis ferroviaris a Caldes d’Estrac. 

VIII. L’Autoritat del Transport Metropolità, consorci que regula el sistema tarifari 

integrat, considera positiva la posada en marxa d’aquesta millora en els serveis 

de transport de Sant Vicenç de Montalt i de Caldes d’Estrac, que resta 

incorporat en el referit sistema tarifari integrat de la Regió Metropolitana de 

Barcelona esmentat més amunt. 

IX. D’acord amb les consideracions exposades, les parts creuen necessari 

establir, mitjançant aquest Conveni, un marc de col·laboració que permeti la 

millora dels serveis de transport d’aquests municipis amb la seva adaptació a la 

demanda de transport detectada, al mateix temps que fixen un règim de 

finançament estable que garanteixi l'equilibri econòmic necessari per assolir 

uns nivells correctes de prestació del servei en benefici de les persones 

usuàries. 

Per tot plegat, d'acord amb aquestes consideracions, les parts 

ACORDEN 

Primer.- Objecte del conveni 

Aquest Conveni té com a objecte definir les actuacions de les parts per a la 

millora de les comunicacions mitjançant serveis de transport públic de viatgers 

per carretera a Sant Vicenç de Montalt i a Caldes d’Estrac, amb la prestació 

durant l’exercici de 2018 de les comunicacions que es detallen en els annexos 

d'aquest Conveni dins del servei regular interurbà de transport de viatgers per 

carretera Barcelona a Mataró amb filloles (V-6434), del qual és concessionària 

Empresa Casas, SA. 

Segon.- Actuacions i compromisos de les parts 

El Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant la Resolució del cap del 

Servei Territorial de Transports a Barcelona de data 7 de setembre de 2018, 

autoritza a l’Empresa Casas, SA les modificacions necessàries en les 
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condicions de prestació del servei públic regular de transport de viatgers per 

carretera, esmentat en el pacte anterior, per a prestar els serveis de transport 

que són l’objecte d'aquest Conveni. 

L’Autoritat del Transport Metropolità assessorà i farà el seguiment del servei 

especificat en aquest Conveni, que es manté incorporat al sistema tarifari 

integrat de la Regió Metropolitana de Barcelona. 

Empresa Casas, SA, es compromet a la prestació del servei de transport de 

viatgers esmentat en les condicions que figuren en els annexos d’aquest 

Conveni. 

 

Tercer.- Pressupost i règim de finançament 

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i l’Ajuntament de Caldes d’Estrac 

finançaran el servei de transport establert en aquest Conveni, d’acord amb les 

prescripcions descrites en el pacte tercer, i promourà l’ús de cara al públic 

usuari. 

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i l’Ajuntament de Caldes d’Estrac 

assumeixen, amb càrrec als seus pressupostos, el finançament de la prestació 

del servei de transport especificat en aquest Conveni. Aquesta aportació serà 

calculada com a la diferència dels costos estimats d'explotació del servei i els 

ingressos obtinguts en concepte de recaptació del servei que es detallen en el 

pressupost que s'adjunta com a annex 2 xifrat en 186.130,42 euros per a l’any 

2018, amb l'objectiu de mantenir el necessari equilibri econòmic i financer de 

l'explotació del servei regular de transport de viatgers esmentat com a 

conseqüència de la modificació introduïda amb motiu de la prestació del servei 

de transport que ens ocupa. 

 

Les aportacions econòmiques s’efectuaran de conformitat amb els criteris i les 

quanties que es detallen: 

- Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt fins a un màxim de 165.190,75 

euros (88,75%), amb càrrec a la partida pressupostària 

2018/12/4411/47900 

 

- Ajuntament de Caldes d’Estrac fins a un màxim de 20.939,67 euros 

(11,25%), amb càrrec a la partida pressupostària 21.440.22700  
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El pressupost del servei podrà ser revisat amb motiu de la modificació del 

servei de transport detallat en aquest Conveni en els termes previstos en el 

pacte cinquè, mitjançant la formalització de la corresponent addenda de 

modificació, prenent com a base el desglossament de costos del pressupost del 

servei tal i com s’expressa en l’annex 2 que s’adaptarà a la nova situació. 

El pressupost inicial serà revisat i actualitzat cada més de gener. La base de 

càlcul per a la corresponent revisió serà la del pressupost esmentat, el qual 

serà revisat d’acord amb la mateixa variació de costos que s’hagin autoritzat 

per la Generalitat de Catalunya en les tarifes dels serveis regulars interurbans 

de transport públic de viatgers per carretera durant l’any anterior.  

Quart.- Liquidació 

L'abonament de l'aportació econòmica a satisfer per l'Ajuntament de Sant 

Vicenç de Montalt i l’Ajuntament de Caldes d’Estrac s'efectuarà mensualment 

amb caràcter provisional i a compte mitjançant transferència bancària a favor 

d’Empresa Casas, SA, en un termini màxim de trenta dies des de la data de 

presentació de la factura documentada. 

Amb aquesta finalitat, Empresa Casas, SA, haurà de presentar davant 

l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac 

dins la setmana següent a la finalització de cada mes, una factura resultant de 

la dotzena part a la quota del pressupost d’explotació menys els ingressos 

d’explotació del mes corresponent, acompanyada de la documentació següent: 

una breu memòria explicativa del desenvolupament dels serveis en aquell mes, 

que reculli l’estadística d’ús, els ingressos obtinguts i les potencials incidències 

en la seva prestació. 

Els ingressos es repartiran d’acord amb les proporcions establertes en el 

finançament, és a dir, un 88,75% per a Sant Vicenç de Montalt i un 11,25% per 

a Caldes d’Estrac. 

Amb motiu de la presentació de la documentació corresponent al darrer mes de 

l'any, Empresa Casas, SA presentarà, a més, una liquidació anual del servei en 

què es detallin els ingressos obtinguts i les seves despeses d'explotació, 

calculades d’acord amb els criteris establerts en el pressupost que recull 

l'annex 2 d’aquest Conveni, a fi de procedir a la liquidació definitiva del servei. 

Cinquè.- Modificacions de les condicions de prestació dels serveis 

Amb caràcter previ a l’autorització de modificacions en les condicions de 

prestació del servei que és objecte d’aquest Conveni, el Departament de 

Territori i Sostenibilitat consultarà a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i a 
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l’Ajuntament de Caldes d’Estrac sobre l’oportunitat de la modificació proposada. 

Així mateix, l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i l’Ajuntament de Caldes 

d’Estrac poden proposar al Departament de Territori i Sostenibilitat la 

introducció d’aquelles modificacions en les condicions de prestació del servei 

que consideri oportunes, que s’hauran de tramitar d’acord amb la normativa 

vigent. 

En el cas que les modificacions autoritzades comportin una alteració de les 

condicions econòmiques de prestació del servei previst en aquest Conveni, les 

parts, mitjançant la formalització del corresponent protocol addicional, 

procediran a les adaptacions corresponents.  

En ambdós casos, les noves modificacions en la prestació dels serveis hauran 

de ser recollides de forma expressa en la corresponent addenda de modificació 

de les condicions de prestació dels serveis i, pel cas que comportin una 

alteració de les condicions econòmiques de prestació del servei previst en 

aquest Conveni, les parts, aquesta addenda haurà d’incloure també la 

corresponent revisió del pressupost.  

Sisè.- Controls i inspecció 

El Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Ajuntament de Sant Vicenç de 

Montalt i l’Ajuntament de Caldes d’Estrac podran efectuar els controls i les 

inspeccions que considerin oportunes en relació amb la prestació del servei 

establert en aquest Conveni.  

En qualsevol cas, correspondrà al Departament de Territori i Sostenibilitat 

l'adopció de les mesures sancionadores corresponents en el cas que es 

constati l'incompliment d’alguna de les condicions de prestació del servei, amb 

la tramitació prèvia del corresponent expedient, en els termes previstos en la 

normativa vigent en matèria de transport de viatgers per carretera.  

Setè.- Material mòbil per a la prestació dels serveis 

El servei previst en aquest Conveni serà prestat amb un vehicle adaptat a 

persones amb mobilitat reduïda, que haurà d'anar degudament identificat, de 

conformitat amb els requeriments d'imatge corresponents en els termes 

establerts per l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, l’Ajuntament de Caldes 

d’Estrac i el Departament de Territori i Sostenibilitat, sense perjudici del 

seguiment de les especificacions que corresponguin per la participació del 

servei en el sistema tarifari integrat de l'Autoritat del Transport Metropolità. 
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Vuitè.- Comissió de seguiment 

Les parts acorden crear una Comissió de Seguiment d’aquest Conveni, que té 

com a funció principal vetllar pel correcte desenvolupament dels seus objectius 

i, específicament, per tal de liquidar les aportacions a realitzar per les 

administracions signants en els termes previstos en el pacte quart, és a dir, 

avaluar el grau d’assoliment de l’objecte del Conveni, en especial controlar el 

compliment dels seus aspectes econòmics, així com l’execució dels 

compromisos i actuacions assumits per les parts. 

Així mateix, aquesta Comissió serà competent per a conèixer, amb caràcter 

previ a la jurisdicció contenciosa administrativa, els conflictes i les 

discrepàncies que sorgeixin entre les parts relatius a la interpretació i/o 

compliment del contingut del present Conveni, d’acord amb el pacte onzè. 

Pel que fa la composició, amb un representant de cadascuna de les parts 

signants, i el funcionament d’aquesta Comissió de Seguiment, es regulen per 

les previsions contingudes al règim jurídic dels òrgans col·legiats previst al 

capítol II del títol I de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

Novè.- Vigència 

Aquest Conveni serà vigent per tot l’any 2018, i produirà efectes fins a la 

liquidació de la despesa produïda per les actuacions que en constitueixen 

l'objecte.  

Aquesta vigència s’entén sense perjudici que les parts puguin acordar la 

continuïtat d’aquestes actuacions mitjançant la signatura d’un nou conveni.  

Tanmateix, el pressupost anual es pot modificar d'acord amb el que preveu el 

pacte tercer d'aquest Conveni.  

Un cop finalitzada la vigència del Conveni o acordada la seva resolució, 

Empresa Casas, SA, cessarà en la prestació dels serveis de transport 

especificats en aquest Conveni sense dret a percebre cap indemnització pel 

que fa a les inversions o despeses realitzades. 

Desè.- Extinció 

A més de l’expiració del termini de vigència, constitueixen causes d’extinció 

anticipada del present Conveni: 

(i) la resolució acordada per mutu acord entre les parts que l’han subscrit; 
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(ii) la resolució unilateral per part de qualsevol de les parts signants i també la 

resolució per part de l’Administració de la Generalitat per motius d’interès públic 

degudament justificats; 

(iii) l’incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions i compromisos 

contrets en aquest Conveni, que facultarà a les parts restants a exigir-ne el 

compliment efectiu. 

(iv) la resolució del contracte de gestió de servei públic de transport regular de 

viatgers per carretera esmentat en l’acord primer.  

Onzè.- Jurisdicció 

Les qüestions derivades de l'aplicació i la interpretació d'aquest Conveni que no 

puguin ser resoltes per la Comissió de Seguiment prevista en el pacte vuitè, 

restaran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa. 

I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest Conveni en quatre 

exemplars i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats en l'encapçalament. 

………………………………, 

....................... del Departament de 

Territori i Sostenibilitat per autorització 

de signatura mitjançant la Resolució 

del conseller de Territori i Sostenibilitat 

de data ............ 

Pere Torres Grau, 

director general de l'Autoritat del 

Transport Metropolità, 

 

 

Javier Sandoval Carrillo  

alcalde de Sant Vicenç de Montalt 

Rosa Pou Baró 

alcaldessa de Caldes d’Estrac 

 

Josep Maria Martí i Escursell, 

   Empresa Casas, SA 
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ANNEX 1.Horaris,paradesi recorregut del 

servei
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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 2. Pressupost 

2018

NOM/ Nº DEL SERVEI/LÍNIA

DEMARCACIÓ

Sant Vicenç de 

Montalt - Caldes 

d'Estrac

Comercial Buit Total

QUILÒMETRES ANUALS DE LA LÍNIA 76.437,50 9.514,56 85.952,06

HORES ANUALS DE LA LÍNIA 4.631,12 318,00 4.949,12

VELOCITAT COMERCIAL 16,5

Consum quilomètric (l/100 km) 32,00

Benefici Industrial 6,00%

COSTOS HORARIS €/any €/km €/h
% sobre costos 

totals

PERSONAL DE CONDUCCIÓ           97.183,58 € 19,6366 55,3%

ALTRE PERSONAL            9.429,33 € 1,9053 5,4%

COST DEL VEHICLE                      -   € 

AMORTITZACIONS           16.809,28 € 3,3964 9,6%

DESPESES FINANCERES               672,37 € 0,1359 0,4%

ASSEGURANCES            2.479,36 € 0,5010 1,4%

TRIBUTS               278,13 € 0,0562 0,2%

COST SVV+SAE                      -   € 

MANTENIMENT               676,53 € 0,1367 0,4%

ALTRES FIXOS                      -   € 

           2.098,02 € 0,4239 1,2%

TOTAL COSTOS HORARIS         129.626,60 € 26,1919 73,8%

COSTOS QUILOMÈTRICS €/any €/km €/h
% sobre costos 

totals

PNEUMÀTICS            1.349,22 € 0,0157 0,8%

CARBURANTS           26.480,68 € 0,3081 15,1%

LUBRICANTS               926,46 € 0,0108 0,5%

MANTENIMENT, REPARACIONS, NETEJA           16.640,37 € 0,1936 9,5%

ALTRES               571,40 € 0,0066 0,3%

PEATGES                      -   € 0,0000 0,0%

TOTAL COSTOS QUILOMÈTRICS           45.968,14 € 0,5348 26,2%

COSTOS HORARIS+QUILOMÈTRICS         175.594,74 €                   0,53 €                 26,19 € 100,0%

RETRIBUCIÓ DE LA GESTIÓ           10.535,68 €                   0,03 €                   1,57 € 

COSTE C-21 ANY 2012 €/any

TOTAL         186.130,42 € 

C21 - Sant Vicenç de Montalt - Caldes d'Estrac
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La Junta de Govern Local es dóna per assabentada del decret d’alcaldia 

anteriorment detallat. 

 

 

 

 

Setè.- PRP2018/1293   DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA 

NÚM. 1077 I 1085 DE DATA 5 I 10 D'OCTUBRE DE 2018 DE L'OCUPACIÓ 

SOL·LICITADA PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UNA PARADA DE CASTANYES 

A LA RIERA DEL GORG.    

 

Identificació de l’expedient :  

Departament/ Sol·licitant: URBANISME 

Expedient:  2018/1579 8 GENSVM  

Contingut: DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 1077 I 1085 

DE DATA 5 I 10 D'OCTUBRE DE 2018 DE L'OCUPACIÓ SOL·LICITADA PER 

A LA INSTAL·LACIÓ D'UNA PARADA DE CASTANYES A LA RIERA DEL 

GORG. 

 

Cal donar compte a la Junta de Govern Local dels decreta d’alcaldia núm. 1077 

i 1085 que es transcriuen a continuació: 

“DECRET NÚM. 1077 

 

Identificació de l’expedient : 

Departament/ Sol·licitant: URBANISME 

Expedient: 2018/1579 8 GENSVM 

Contingut: AUTORITZACIO PER OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER PARADA 

DE CASTANYES A LA RIERA DEL GORG. 

 

Fets 

 

VISTA la sol·licitud de la senyora MARIA VEGA CASTAÑO, (R/E: 7358/17), en 

que demana col·locar una parada de castanyes (3x2 = 6m2), a la Riera del 

Gorg, de l’1 d’octubre al 11 de novembre de 2018. 

 

ATÈS l’informe emès per l’Enginyer Municipal Joan Ramon Palat, en data 3 

d’octubre d’enguany, el qual ha emès el següent: 
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VIST la instància presentada a da 21 de setembre de 2018, amb re 2018/7355, 

on es sol·licita la instal·lació d’una parada de castanyes i moniatos dels dies 1 

d’octubre al 11 de novembre, s’emet informe FAVORABLE, condicionat a: 

 

Caldrà modificar la situació de la parada de castanyes. La ubicació més idònia 

és sota a la xurreria, just davant del centre cívic. 

A la documentació presentada en data 21 de setembre de 2018, re 2018/7355. 

La parada disposarà d’un extintor. 

 

A l’informe de la Policia Local respecte l’ocupació de la via pública de la parada 

de castanyes i moniatos. 

Consultat al departament de la Policia Local, respecte a la mobilitat de la zona, 

ha emès el següent: 

a) Que no hi ha cap inconvenient per ocupar l’espai de domini públic sol·licitat. 

b) Que la ubicació de la parada, es farà sobre la vorera, a la part més ample, 

de tal manera que no dificulti el pas dels vianants. 

c) Que, al tractar-se d’un element de foc, haurà de disposar d’un extintor durant 

el seu funcionament. 

d) Que el primer dia de la instal·lació de la parada, avisar policia local per 

seguir les seves indicacions. 

 

Pel que ha estat exposat, 

 

RESOLC 

 

Primer.- Autoritzar l’ocupació de l’espai de domini públic, a la Riera del Gorg, 

amb un límit de 6 m2, condicionada a les indicacions abans esmentades i al 

pagament dels següents drets municipals (Ordenança fiscal núm. 10-B), que 

haurà de fer efectiu en l’Oficina de Gestió Tributària: 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10-B  Article 6è.- Quota tributària 

 

 

Llicències per l’ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de 

xocolateria, patates i massa fregida. Per cada m2 o fracció  

 

 

32,08 € 

Metres autoritzats 6 m2 

 

192,48 € 

 

Total 192,48 € 
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Segon.- Donar trasllat d’aquest informe a Secretaria, per tal de verificar la 

documentació que es presenta. 

Tercer.- Una vegada aprovada la llicència, notificar la resolució que s’adopti a 

la Regidoria de Mobilitat, a l’Oficina de Gestió Tributària i a l’interessat. 

Quart.- Donar compte d’aquesta resolució a la propera sessió de junta de 

govern local que se celebri.” 

“DECRET NÚM. 1085 

 

Identificació de l’expedient :  

 

Departament/ Sol·licitant: URBANISME 

Expedient:  2018/1579 8 GENSVM  

Contingut: RECTIFICACIO RESOLUCIO NUMERO 1077/2018 OCUPACIO VIA 

PUBLICA PARADA CASTANYES 

 

Fets 

En data 5 d'octubre d’enguany, per Decret d’Alcaldia número 1077, es va 

concedir AUTORITZACIÓ PER OCUPAR LA VIA PÚBLICA PER PARADA DE 

CASTANYES A LA RIERA DEL GORG (AL COSTAT DE LA XURRERIA), a 

favor de la senyora MARIA VEGA CASTAÑO, per la sol·licitud presentada amb 

número 7358/2017. 

 

En data d’avui, hem detectat un error en el Decret, el registre d'entrada de la 

sol·licitud correcte és el número 7355, de data 21 de setembre de 2018 i el 

sol·licitant és el senyor MANUEL MONTAÑO SALAZAR. 

 

Per tant, 

RESOLC 

 

Primer.- Rectificar el Decret de l’Alcaldia número 1077, de data 5 d’octubre de 

2018, pel que fa al nom del adjudicatari i del número de sol·licitud.” 

 

La Junta de Govern Local es dóna per assabentada dels dos decrets 

anteriorment transcrits. 
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En SESSIÓ PÚBLICA es tracta el següent punt de l’ordre del dia, i per tant es 

convida a tots els regidors de l’Ajuntament a assistir-hi. 

 

Vuitè.- PRP2018/1277   APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA 

MODIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE L'ANY 2019, EN SESSIÓ 

PÚBLICA.    

 

Identificació de l’expedient :  

 

Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 

Expedient:  2018/1715 33 GENSVM  

Contingut: APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ 

DELS PREUS PÚBLICS DE L'ANY 2019, EN SESSIÓ PÚBLICA. 

 

ACORD DE MODIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS 2019 (APROVACIÓ 

PROVISIONAL) 

 

 

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. 

Per tant, es PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció dels 

acords següents: 
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Primer.-  APROVAR provisionalment per a l’exercici de 2019 i següents la 

modificació dels PREUS PÚBLICS que a continuació es relacionen, així com el 

seu text refós:  

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 2019, 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 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-22: PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA 

BRESSOL. 

D’acord amb el corresponent estudi econòmic i a la vista de l’adjudicació del 

servei de menjador de l’Escola Bressol, es proposa aprovar unes noves tarifes 

de cara al present curs escolar i següents. Així mateix, ja no cal que estiguin 

previstes les tarifes del curs passat, havent ja estat consensuades les tarifes 

que homogeneïtzaven els alumnes de l’escola, quedant l’article relatiu a les 

tarifes de la següent manera: 
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“A aquest efecte s'aplicaran les tarifes següents: 

 

CURS 2018-2019 

       

Matrícula   175 €      

(inclou material escolar) 

 

Nadons (4 mesos-1 any) 200 € mensuals   

 

 

Caminants (1-2 anys)  175 € mensuals   

 

 

Parlants (2-3 anys)   175 € mensuals   

 

 

CURS 2019-2020 i successius 

 

Matrícula   185 €      

(inclou material escolar) 

 

Nadons (4 mesos-1 any) 185 € mensuals   

 

Caminants (1-2 anys)  185 € mensuals   

 

Parlants (2-3 anys)   185 € mensuals 

 

 

Servei de permanències (Fraccions) 

 

30 € mensuals per cada mitja hora.  

Esporàdics: 7,00 € cada mitja hora. 

 

El servei de permanències es presta de 8 a 9 h i de 12 a 13 h. 
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Servei de menjador: 

 

Preu del servei: 

 

• Fixes: 9,80 € (IVA inclòs) 

• Esporàdics: 10,30 € (IVA inclòs) 

• Nadons (menors 8 mesos) fixes: 6 € (IVA inclòs) 

• Nadons (menors 8 mesos) esporàdics: 7 € (IVA inclòs) 

 

Els alumnes fixes del servei de menjador, en el cas de no utilitzar-lo, tindran 

dret a la devolució íntegra del preu del menú no servit, sempre que s’hagi 

avisat al centre abans de les 9.30 h del matí. 

 

Així mateix, arrel de la revisió de les Normes d’organització i funcionament de 

centre (NOFC) de l’Escola Bressol Municipal Els Garrofers així com del 

Projecte Educatiu de Centre (PEC) de l’Escola Bressol Municipal Els Garrofers, 

aprovades per Junta de Govern Local de data 4 d’octubre de 2018, es 

modifiquen les referències als lactants que es canvien per nadons i les 

referències a permanències, que esdevenen fraccions. 

 

 

Es reanuda la sessió no pública a la que assisteixen únicament els membres 

que formen l’Equip de Govern. 

 

Novè.- ASSUMPTES DE TRÀMIT. 

 

PRP2018/1304   APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONCESSIÓ D'UNA 
BESTRETA DE 1.200 A RETORNAR MENSUALMENT DE LES NÒMINES    
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: RECURSOS HUMANS 
Expedient:  2018/1755 35 RRHH  
Contingut: APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONCESSIÓ D'UNA BESTRETA 
DE 1.200 A RETORNAR MENSUALMENT DE LES NÒMINES 
 
El senyor J.T.C.  treballador en actiu d’aquest Ajuntament, ha sol·licitat una 
bestreta de 1.200 €, (R/E 8201/18),a  retornar de la següent forma: 
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oct-18 100 € 

nov-18 100 € 

des-18 100 € 

gen-19 100 € 

feb-19 100 € 

març-19 100 € 

abr-19 100 € 

maig-19 100 € 

juny-19 100 € 

PAGA EXTRAORD. DE 
NADAL 2018 300 € 

 1.200 € 

  
Fonaments de dret 
 
L’Acord de condicions dels Empleats Públics de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 

Montalt estableix el següent: 

““Article 29 
Avançaments o bestretes 
 
29.1L’empleat públic de la plantilla que ho necessiti, tindrà dret a sol·licitar per escrit 
una bestreta sobre les seves retribucions fins un màxim de dues nomines mensuals a 
l’any a retornar mitjançant descomptes a la nòmina durant un màxim de dotze 
mensualitats. La concessió d’una bestreta haurà de ser aprovada per la Junta de 
Govern de l'Ajuntament.  La sol·licitud serà per escrit. Les denegacions hauran de ser 
motivades en base a criteris pressupostaris i de tresoreria. 

29.2 No es concediran bestretes en aquells supòsits en els quals ja se n'hagi concedit 
anteriorment fins que s’hagi reintegrat la seva totalitat.  

 
29.3 Abans que es produeixi la finalització i interrupció de la relació amb la corporació, 
serà necessari acreditar el reintegrament íntegre de la bestreta concedida...””  

  

Els Departaments de Recursos Humans i  de Tresoreria informen que no 
existeix actualment cap bestreta pendent de retornar 

 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat, 

Primer.- Aprovar la concessió de la bestreta de 1.200 € al senyor J.T.C. 
d’acord amb la seva proposta. 
  
Segon.- Donar trasllat a la Regidoria de Recursos Humans i a l’interessat. 

 



 

29 

 

PRP2018/1307   APROVACIÓ CONVENI ESTUDI DIAGNOSI POBRESA I 
VULNERABILITAT SOCIAL    
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL 
Expedient:  2018/1747 52 SERVEISS  
Contingut: APROVACIÓ CONVENI ESTUDI DIAGNOSI POBRESA I 
VULNERABILITAT SOCIAL 
 
El Consell Comarcal del Maresme ha tramés el conveni de col·laboració entre 

l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i el Consell Comarcal del Maresme per a 

l’establiment de les condicions de participació en la realització de l’estudi diagnosi de 

la pobresa i vulnerabilitat social a la comarca del Maresme, que es transcriu tot seguit, 

 

“CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME I L’AJUNTAMENT DE SANT 

VICENÇ DE MONTALT PER A L’ESTABLIMENT DE LES CONDICIONS DE 

PARTICIPACIÓ EN LA REALITZACIÓ DE L’ESTUDI DIAGNOSI DE LA POBRESA I 

VULNERABILITAT SOCIAL A LA COMARCA DEL MARESME. 

 
“REUNITS 

D’una part, el senyor Javier Sandoval  Carrillo, en qualitat d’Alcalde de l’Ajuntament de Sant 

Vicenç de Montalt, en ús de les seves competències, 

I de l’altra, el/la senyor/a Josep Triadó i Bergés, president del Consell Comarcal del 

Maresme, en nom i representació de l’esmentada administració comarcal, 

Les parts es reconeixen amb capacitat i competències suficients per a la signatura d’aquest 

conveni i en conseqüència,  

 

MANIFESTEN 

PRIMER. El Pla d’Actuació Comarcal (PAC) 2016-2019 va preveure en el punt 5.7 posar en 

marxa projectes per donar resposta a les necessitats socials del territori que permetin donar 

suport als ajuntaments en la lluita contra les desigualtats socials, culturals, econòmiques i de 

gènere.  

 

SEGON. En els objectius i actuacions estratègiques dels diferents serveis comarcals del PAC, 

tant a l’Agència Comarcal de l’Energia com a l’Àrea de Serveis Socials Bàsics, es plantegen 
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efectuar una diagnosi de pobresa i implementació d’accions per actuar en l’atenció de la 

pobresa energètica, en el marc d’un treball en xarxa entre diferents serveis del Consell 

Comarcal per donar suport als ajuntaments. 

 

TERCER. En el marc de treball d’aquestes actuacions estratègiques el Consell Comarcal del 

Maresme va elaborar un document “Programa comarcal per a la diagnosi i implementació 

d’accions per fer front a la pobresa al Maresme” que va ser presentat en el Consell d'Alcaldes 

celebrat el 24 d’octubre de 2017 i en el que es desglossen les dues accions que 

principalment s’impulsaran:  

 

• Un estudi diagnosi de la pobresa i la vulnerabilitat social a la comarca, que permeti 

consensuar i definir la situació actual de pobresa a la comarca en quant a: factors de risc, 

composició social de la població exclosa, indicadors de vulnerabilitat social, etc,  

 

• Obertura d’una oficina itinerant d’atenció a la pobresa energètica. 

 

QUART. L’estudi diagnosi de la pobresa i la vulnerabilitat social, ha de ser una eina útil pels 

ajuntaments, que els permeti identificar els focus de pobresa i vulnerabilitat del seu territori, 

i analitzar els tipus de polítiques que s’estan portant a terme, quines accions i/o serveis cal 

reorientar, reforçar o ampliar per donar una major i millor cobertura a la ciutadania que es 

troba en situació o risc de pobresa o de vulnerabilitat social.  

 

CINQUÈ. El Consell Comarcal del Maresme destina a la preparació i organització de les dues 

accions la dedicació de 7 professionals responsables de diferents serveis del Consell 

Comarcal que formen el Grup Motor –Joventut, Pla territorial de ciutadania i immigració, 

Àrea Bàsica de Serveis Socials, Oficina comarcal de l’Energia, Observatori de 

desenvolupament local i Servei d’habitatge-, així com el finançament de 211.495,83 € de la 

Diputació de Barcelona -Meses de Concertació- destinats al cost de l’estudi i de l’oficina. 

 

SISÈ. El Consell Comarcal del Maresme ha adjudicat per un import de 122.657,70 € la 

realització de l’estudi al Centre d’Estudis Demogràfics (CED), que tindrà una durada d’un any 

i mig que finalitzarà el mes de novembre de l’any 2019.  

 

SETÈ. L’ajuntament té voluntat de col·laborar amb el Consell Comarcal del Maresme, 

aportant totes aquelles dades i informació que tingui l’ajuntament al seu abast i que els 

sol·liciti el CED, i participant en les taules, grups de debat i discussió per aportar la veu de la 

realitat social del municipi.  

 



 

31 

 

Amb l'objecte d'estructurar i coordinar les actuacions i d’acord amb les manifestacions 

exposades, les parts compareixents expressen la seva voluntat per a l’establiment d’un 

conveni de col·laboració subjecte als següents 

 

ACORDS 

PRIMER. Objecte del conveni 

Aquest conveni té per objecte l’establiment d’un marc de col·laboració entre el Consell 

Comarcal del Maresme i l’Ajuntament per a participar en l’estudi diagnosi de la pobresa i 

vulnerabilitat social a la comarca del Maresme. 

 

SEGON. Obligacions dels ens locals. 

 

Ajuntament: 

1. Designar una persona interlocutora que tindrà la funció principal de ser el canal de 

comunicació entre el CED i les diferents regidories i serveis municipals, així com també amb 

les entitats socials, serveis i recursos del municipi, que tinguin bases de dades. 

2. Facilitar al CED els contactes amb els responsables de les bases de dades que sol·liciti. 

3. Promoure la participació de tècnics municipals, agents socials i entitats en les diferents 

fases de l’anàlisi qualitativa de l’estudi. 

 

Consell Comarcal: 

3. Portar a terme el control i seguiment del compliment en l’execució de l’estudi per part del 

CED. 

4. Facilitar la participació dels ajuntaments, agents i entitats socials de la comarca. 

5. Donar suport i facilitar gestions i informacions que li sol·liciti el CED que siguin d’interès 

per la realització de l’estudi. 

  

TERCER. Comissió de seguiment 

D’acord amb la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic les parts 

constituiran una comissió de seguiment, vigilància i control del present conveni, que ha 

d’estar integrada per un o dos membres del personal tècnic designats per cadascuna de les 

parts signants. 

Tindrà les següents funcions: 

1. El seguiment i el control de les accions que es derivin de l’aplicació d’aquest conveni, 

així com la seva interpretació i la proposta de possible modificació, si s’escau. 

2. Resoldre els problemes de compliment d’aquest conveni. 

Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de les dues parts. 
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QUART. Protecció i cessió de dades 

El CED, com a empresa contractada per la realització de l’estudi diagnosi, ha signat un 

document de compromís per a la utilització i protecció dels fitxers que li trametin els 

ajuntaments per a la realització de l’estudi.  Aquest document de compromís figura a 

l’annex1 d’aquest conveni. 

 

CINQUÈ. Entrada en vigor i vigència. 

Aquest conveni entra en vigor el dos de maig de 2018, data d’inici del contracte entre el 

Consell Comarcal i el CED, i finalitzarà el dia que l’ajuntament faci la recepció de l’estudi 

elaborat. 

 

SISÈ. Extinció del conveni. 

El present conveni es pot extingir per les causes següents: 

▪ Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.  

▪ Per incompliment dels compromisos assolits per qualsevol de les parts signatàries i 

un cop s’hagi actuat d’acord amb el pacte següent. 

▪ Per acord de les parts signatàries.  

▪ Per qualsevol altra determinada per la legislació vigent.  

 

SETÈ. Actuació en cas d’incompliment dels compromisos 

Les dues parts actuaran d’acord el que estableix l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 

d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

En aquest sentit, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment 

perquè compleixi en un termini determinat els compromisos que es consideren incomplerts. 

Si un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment persisteix, la part 

que el va adreçar ha de notificar la concurrència de la causa de resolució i el conveni s’entén 

resolt. 

 

VUITÈ. Interpretació del conveni. 

En cas que sorgeixin discrepàncies en la interpretació o execució del present conveni, les 

parts es comprometen a resoldre’ls de forma amistosa en un primer moment a través de la 

comissió o, en els seu defecte, dels responsable de mecanisme de seguiment, vigilància i 

control. Si no fos possible, atesa la naturalesa  les qüestions litigioses que puguin sorgir en la 

interpretació i compliment d’aquest document seran de coneixement i competència de l’ordre 

jurisdiccional contenciós administratiu.  

I en prova de conformitat, se signa aquest conveni per duplicat a un sol efecte, en el lloc i 

data que figuren a l’encapçalament d’aquest conveni” 
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Per tot això, La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat: 

 

PRIMER: Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 

Maresme i l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, per a l’establiment de les 

condicions de participació en la realització de l’estudi diagnosi de la pobresa i 

vulnerabilitat social a la comarca del Maresme. 

 

SEGON: Facultar al senyor alcalde, Javier Sandoval Carrillo, tant àmpliament, 

com en dret sigui possible, per a la signatura de l’esmentat conveni i de tots els 

documents que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord. 

 

TERCER: Notificar la present resolució al Consell Comarcal del Maresme i al 

departament de Serveis Socials. 

 

 

PRP2018/1281 PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL (RLLT) DE L'ANY 
2018 PER APLICAR ELS AUGMENTS PREVISTOS A LA LLEI DE 
PRESSUPOSTOS DE L'ESTAT 
 

Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2018/1724 33 GENSVM  
Contingut: PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL (RLLT) DE L'ANY 
2018 PER APLICAR ELS AUGMENTS PREVISTOS A LA LLEI DE 
PRESSUPOSTOS DE L'ESTAT 
 
En sessió de Ple celebrat en data 18 de desembre de 2017 es va aprovar la 

relació de llocs de treball (RLLT) de l’any 2018. 

La llei de pressupostos de l’estat regula els augments salarials que cal aplicar 

als treballadors públics, és per això que cal modificar la relació de llocs de 

treball corresponent a l’any 2018 en el següent sentit: 
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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 

 

 

Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt         

 

         

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL         

 

         

          

 

         

                   

DENOMINACIÓ DEL LLOC 

Enquadrament 
orgànic 

CARACTERÍSTIQUES 
ESSENCIALS DEL LLOC 

Altres 
característiques   

REQUISITS 
Altres 

requisits    
Conceptes retributius  

  
T

ip
o

lo
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ia
 d

e
 jo

rn
a

d
a

 
 

M
o

b
ilita

t
 

in
te

ra
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m
 

D
o

ta
c

ió
 

Àmbit de 
treball 

S
u

b
g

ru
p

 C
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s
s

if
 

CD  

E
s

c
a

la
 

S
u

b
 E

s
c

a
la

 

F
u

n
c

io
n

s
 RESERVA 

DE LLOC 
per a 

funcionari 
laboral 

eventual 

 Forma 
de 

provisió 
Titulació 

N
iv

e
ll C

a
ta

là
 

Idioma, 
Carnet de 
conduir, 
Carnet 

manipulació 
aliments, 

d'instal·lació 
elèctrica, 

etc. 

Complement 
específic 
(augment 

1,75) 

Complement 
específic 
(augment 

0,3% lineal) 

Total 
compl. 

específic 
amb 

augment 
total) 

Altres 
complements 
retributius del 

lloc  

Secretari/ària SG A1/A2 26 HN Sec-int 1 FH Concurs  

Llicenciatura o 
grau en Dret, 
Ciències 
Polítiques i de 
l'Administració, 
així com en 
Ciències 
Polítiques i 
Sociologia, 
Economia, ADE 
o en Ciències 
Actuarials i 
Financeres. Ser 
funcionari del 
Cos 
d’Habilitació 
Nacional 
corresponent. 

*   22.920,36 76,72 22.997,08   Jornada estàndard i horari flexible    1 

TAG de Secretaria SG A1 24 AG Tec. 2 F CM 

Llicenciatura o 
grau en Dret, 
Economia, 
Administració i 
Direcció 
d’Empreses, 
Ciències 

C1   18.025,24 76,72 18.101,96   Jornada estàndard   0 
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Actuarials i 
Financeres, 
Ciències 
polítiques o 
titulació 
equivalent. 

Tresorer/a  SG A1 22 AG   3 F Concurs  

Llicenciatura o 
grau en Dret, 
Ciències 
Polítiques i de 
l'Administració, 
així com en 
Ciències 
Polítiques i 
Sociologia, 
Economia, ADE 
o en Ciències 
Actuarials i 
Financeres. Ser 
funcionari del 
Cos 
d’Habilitació 
Nacional 
corresponent. 

*   17.765,90 76,72 17.842,62   Jornada estàndard   1 

Administratiu/va de SG i Secretaria SG C1 16 AG Adm. 4 F CM 

Batxillerat, FP 
de segon grau 
o C.F de grau 
superior 

C1   8.377,02 76,72 8.453,74   Jornada estàndard   1 

Administratiu/iva de SG, Tresoreria i Intervenció SG C1 16 AG Adm. 5 F CM 

Batxillerat, FP 
de segon grau 
o C.F de grau 
superior 

C1   8.377,02 76,72 8.453,74   Jornada estàndard   1 

Administratiu/iva de SG i de personal  SG C1 16 AG Adm. 6 F CM 

Batxillerat, FP 
de segon grau 
o C.F de grau 
superior 

C1   8.377,02 76,72 8.453,74   Jornada estàndard   1 

Administratiu/iva de SG i jutjat de pau SG C1 16 AG Adm. 7 F CM 

Batxillerat, FP 
de segon grau 
o C.F de grau 
superior 

C1   8.377,02 76,72 8.453,74   Jornada estàndard   1 

Administratiu/va d'OAC  SG C1 16 AG Adm. 8 F CM 

Batxillerat, FP 
de segon grau 
o C.F de grau 
superior 

C1   8.377,02 76,72 8.453,74   Jornada estàndard   1 

Tècnic/a auxiliar d'informàtica SG C1 22 AE Tec. 9 F CM 

Batxillerat, FP 
de segon grau 
o C.F de grau 
superior 

C1   13.340,70 76,72 13.417,42   Jornada estàndard   1 

Cap de l'OAC SG C1 17 AG Adm. 10 F CE 
Batxillerat, FP 
de segon grau 
o C.F.G.S. 

C1   15.058,17 76,72 15.134,89   Jornada estàndard   1 

Arquitecte/a    ST A1 26 AE Tec. 11 F  CM Arquitectura     C1   36.517,29 76,72 36.594,01   Jornada reduïda   1 



 

36 

 

Cap d'àrea de Serveis Territorials ST A1/A2 24     12 F LL.D. 

Llicenciatura, 
grau / o 
diplomatura 
universitària 

C1   0,00 76,72 76,72   pendent de jornada     

Auxiliar adm. d'OAC SG C2 14 AG Aux. 13 F CM 

Graduat 
escolar, FP de 
primer grau o 
C.F.G.M. 

C1   6.240,14 76,72 6.316,86   Jornada estàndard   2 

Conserge-Notificador/a de serveis territorials  ST AP 2 AE Sub. 

14 

F CM 
Certificat 
d'escolaritat o 
equivalent  B1 

  7.206,17 76,72 7.282,89   Jornada estàndard   1 

TAG  de Serveis Territorials  SG A1 24 AG Tec. 15 F  CM 

Llicenciatura o 
grau en Dret, 
Economia, 
Administració i 
Direcció 
d’Empreses, 
Ciències 
Actuarials i 
Financeres, 
Ciències 
polítiques o 
titulació 
equivalent. 

C1   18.025,24 76,72 18.101,96   Jornada estàndard   0 

Caporal- Cap de policia local  G C2 18 AE SE 16 F CM 

Graduat 
escolar, FP de 
primer grau o 
C.F.G.M. Mínim 
de 2 anys 
d'antiguitat en 
la categoria 
immediatament 
inferior i haver  
superat el curs 
específic 
impartit per 
l'E.P.C. 

B2 C.C.  19.577,95 76,72 19.654,67   Torns rotatius    1 

Arquitecte/a tècnic/a ST A2 20 AE Tec. 18 F  CM 

Arquitectura 
tècnica o 
Enginyeria 
d'edificació   

C1   15.000,96 76,72 15.077,68   Jornada reduïda   1 

Administratiu/iva de ST ST C1 16 AG Adm. 20 F CM 

Batxillerat, FP 
de segon grau 
o C.F de grau 
superior 

C1   8.377,02 76,72 8.453,74   Jornada estàndard   2 

Auxiliar Adm. de ST ST C2 14 AG Aux. 21 F CM 

Graduat 
escolar, FP de 
primer grau o 
C.F.G.M. 

C1   6.240,14 76,72 6.316,86   Jornada estàndard   1 

Auxiliar tècnic/a d'obres i serveis ST C2 12 AE Tec. 22 F CM 

Graduat 
escolar, FP de 
primer grau o 
C.F.G.M. 

C1 C.C. 12.953,55 76,72 13.030,27   Jornada estàndard   1 

Cap de Brigada ST C2 11     23 L CE 

Graduat 
escolar, FP de 
primer grau o 
C.F.G.M.     

B2 C.C. 15.581,82 76,72 15.658,54   Jornada estàndard   1 
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Oficial 1a Manteniment elèctric ST C2 10     24 L CM 

Graduat 
escolar, FP de 
primer grau o 
C.F.G.M. 

B2 C.C./ C.I.E. 12.367,13 76,72 12.443,85   Jornada estàndard   1 

Oficial 1a Jardineria ST C2 10     25 L CM 

Graduat 
escolar, FP de 
primer grau o 
C.F.G.M. 

B2 C.C. 12.367,13 76,72 12.443,85   Jornada estàndard   1 

Oficial 2a conductor/a vehicles brigada ST C2 9     26 L CM 

Graduat 
escolar, FP de 
primer grau o 
C.F.G.M. 

B2 C.C./ C.I.E. 9.897,18 76,72 9.973,90   Jornada estàndard   1 

Oficial 2a Pintura ST C2 9     27 L CM 

Graduat 
escolar, FP de 
primer grau o 
C.F.G.M. 

B2 C.C. 9.897,18 76,72 9.973,90   Jornada estàndard   1 

Responsable de magatzem ST C2 9     29 L CM 

Graduat 
escolar, FP de 
primer grau o 
C.F.G.M. 

B2 C.C. 7.711,29 76,72 7.788,01   Jornada estàndard   1 

Operari/ària polivalent ST C2/AP 9     30 L CM 

Certificat 
d'escolaritat / o 
Graduat 
escolar 

B1 C.C. 7.711,29 76,72 7.788,01   Jornada estàndard   5 

Tècnic/a mitjà/ana Promoc.eco. i Inserció laboral SP A2 18     32 L CM 
Diplomatura o 
grau  

C1   5.246,30 76,72 5.323,02   Jornada reduïda   1 

Director/a Escola bressol SP A2 26     34 L CE 

Diplomatura o 
grau en 
Magisteri 
especialitat en 
Educació 
Infantil. 

C1   3.288,15 76,72 3.364,87   Reduïda i partida matí-tarda   1 

Educador/a Escola bressol SP C1 12     35 L CM 

FP de segon 
grau, C.F.G.S. 
educació 
infantil  

C1   7.024,67 76,72 7.101,39   Reduïda i partida matí-tarda   6 

Treballador/a Social SP A2 18     37 L CM 
Diplomatura o 
grau en Treball 
social  

C1 C.C. 5.246,30 76,72 5.323,02   Jornada estàndard   1 

Educador/a social SP A2 18 AG   38 L CM 
Diplomatura o 
grau en 
Educació social  

C1 C.C. 5.246,30 76,72 5.323,02   Jornada estàndard   1 

Treballador/a familiar SP C2 9 AG   39 L CM 

Graduat 
escolar, FP de 
primer grau o 
C.F.G.M. 

C1 C.C. 8.041,38 76,72 8.118,10   Jornada estàndard   2 
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Director/a Biblioteca SP A2 24     41 L CM 

Diplomatura o 
grau en 
Biblioteconomia 
i Documentació 

C1   7.168,41 76,72 7.245,13   
Contínua de tarda amb 2 matins. 

Tots els dissabtes 
  1 

Auxiliar administratiu Biblioteca SP C2 14   Aux. 42 L CM 

Graduat 
escolar, FP de 
primer grau o 
C.F.G.M. 

C1   6.240,14 76,72 6.316,86   
Contínua de tarda amb 2 matins. 

Tots els dissabtes 
  1 

Auxiliar Adm. de suport a Salut pública i consum  SP C2 14 AG Aux. 44 F CM 

Graduat 
escolar, FP de 
primer grau o 
C.F.G.M. 

C1   6.240,14 76,72 6.316,86   Jornada estàndard   1 

Auxiliar adm. de SP SP C2 14 AG Aux. 45 F CM 

Graduat 
escolar, FP de 
primer grau o 
C.F.G.M. 

C1   6.240,14 76,72 6.316,86   Jornada estàndard   1 

Auxiliar adm. d'escola de música SP C2 14 AG   46 L CM 

Graduat 
escolar, FP de 
primer grau o 
C.F.G.M. 

C1   6.240,14 76,72 6.316,86   Jornada estàndard   1 

Conserge d'instal·lacions municipals* SP AP 12     47 L CM 
Certificat 
d'escolaritat o 
equivalent  

B1   6.607,15 76,72 6.683,87   Jornada estàndard   2 

Conserge d'escoles SP AP 12     48 L CM 
Certificat 
d'escolaritat o 
equivalent  

B1   6.607,15 76,72 6.683,87   Jornada estàndard   2 

Caporal G C2 17 AE SE 50 F CM 

Graduat 
escolar, FP de 
primer grau o 
C.F.G.M. Mínim 
de 2 anys 
d'antiguitat en 
la categoria 
immediatament 
inferior i haver  
superat el curs 
específic 
impartit per 
l'E.P.C. 

B2 C.C.  17.452,15 76,72 17.528,87   Torns rotatius    1 

Agent de Policia local  G C2 12 AE SE 51 F CM 

Graduat 
escolar, FP de 
primer grau o 
C.F.G.M. Haver  
superat el curs 
específic 
impartit per 
l'E.P.C. 

B2 C.C.  13.333,77 76,72 13.410,49   Torns rotatius    12 

Auxiliar adm. de suport a policia local G C2 14 AG Aux. 52 F CM 

Graduat 
escolar, FP de 
primer grau o 
C.F.G.M. 

C1   6.240,14 76,72 6.316,86   
Jornada especial partida i 

dissabtes 
  1 

Agent Interí G C2 10 AE SE 53 F CM 

Graduat 
escolar, FP de 
primer grau o 
C.F.G.M. Haver  
superat el curs 

B2 C.C.  4.694,97 76,72 4.771,69   Torns rotatius    3 
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específic 
impartit per 
l'E.P.C. 

Auxiliar tècnic/a de cultura SP C2 12     55 L CM 

Graduat 
escolar, FP de 
primer grau o 
C.F.G.M. 

C1   9.742,07 76,72 9.818,79   Jornada estàndard   1 

Auxiliar adm. CAP. SP C2 14     54 L CM 

Graduat 
escolar, FP de 
primer grau o 
C.F.G.M. 

C1   6.240,14 76,72 6.316,86   Jornada reduïda de matí    1 

Auxiliar adm. de SG i intervenció  SG C2 14 AG Aux. 57 F CM 

Graduat 
escolar, FP de 
primer grau o 
C.F.G.M. 

C1   6.240,14 76,72 6.316,86   Jornada estàndard   4 

Cap d'àrea de Serveis Generals  SG A1/A2 24 AG   58 F LL.D. 

Llicenciatura, 
grau / o 
diplomatura 
universitària 

C1   0,00 76,72 76,72   pendent de jornada     

Coordinador/a de Serveis personals SP A1/A2       59   LL.D. 

Llicenciatura, 
grau /o 
diplomatura 
universitària 

C1   0,00 76,72 76,72   Jornada estàndard     

Director/a Escola de música  SP A2 22     60 L Rotatiu  

Diplomatura o 
grau en 
Magisteri 
especialitat en 
educació 
musical. 

C1   14.627,68 76,72 14.704,40           3.341,13      Jornada reduïda de tarda   1 

Enginyer/ tècnic/a  ST A2 20 AE Tec. 61 F  CM 
Enginyeria 
tècnica  

C1 C.C. 15.001,16 76,72 15.077,88   Mitja jornada    1 

Interventor/a SG A1 26 HN Int 62 FH Concurs  

Llicenciatura o 
grau en Dret, 
Ciències 
Polítiques i de 
l'Administració, 
així com en 
Ciències 
Polítiques i 
Sociologia, 
Economia, ADE 
o en Ciències 
Actuarials i 
Financeres. Ser 
funcionari del 
Cos 
d’Habilitació 
Nacional 
corresponent. 

*   19.090,91 76,72 19.167,63   Jornada estàndard i horari flexible    1 

Monitor/a d'esports SP C1 14     63 L CM 

Batxillerat, FP 
de segon grau 
o C.F de grau 
superior 

C1   8.547,70 76,72 8.624,42   Jornada reduïda   3 
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Professor/a de música SP A2 22     64 L CM 

Diplomatura o 
grau en 
Magisteri 
especialitat en 
educació 
musical. 

C1   14.627,68 76,72 14.704,40   Reduïda de tarda   9 

Secretari/ària SG A1 26 HN Sec 65 FH Concurs  

Llicenciatura o 
grau en Dret, 
Ciències 
Polítiques i de 
l'Administració, 
així com en 
Ciències 
Polítiques i 
Sociologia, 
Economia, ADE 
o en Ciències 
Actuarials i 
Financeres. Ser 
funcionari del 
Cos 
d’Habilitació 
Nacional 
corresponent. 

*   22.920,36 76,72 22.997,08   Jornada estàndard i horari flexible    1 

Tècnic/a mitjà/ana d'esports  

SP 

A2 18 

  

  66 L CM 
Diplomatura o 
grau  

C1   6.739,89 76,72 6.816,61   Jornada estàndard   1 

Telefonista-Recepcionista a de l'OAC  SG C2 14     67 L CM 

Graduat 
escolar, FP de 
primer grau o 
C.F.G.M. 

C1 C.C. 6.240,14 76,72 6.316,86   Jornada estàndard   1 

Zelador/a de medi ambient ST AP 9 AE SE 68 F CM 
Certificat 
d'escolaritat o 
equivalent  

B2 C.C.  6.335,63 76,72 6.412,35   Jornada estàndard   1 

Oficial 2a. Manteniments ST C2 9       L CM 

Graduat 
escolar, FP de 
primer grau o 
C.F.G.M. 

B2 C.C./ C.I.E. 9.897,18 76,72 9.973,90   Jornada estàndard   1 

Peó Brigada Municipal ST AP 9     69 L CM 
Certificat 
d'escolaritat 

B1 C.C. 6.164,73 76,72 6.241,45   jornada estàndard   4 

Vigilant Zones blaves SG?? C2 10         CM 

Graduat 
escolar, FP de 
primer grau o 
C.F.G.M. Haver  
superat el curs 
específic 
impartit per 
l'E.P.C. 

B2 C.C.  4.694,97 76,72 4.771,69   Jornada estàndard   1 
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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 

 

 

Per tot el que s’ha exposat es PROPOSA AL PLE l’adopció dels següents 

acords: 

Primer.- Aprovar la modificació de la la Relació de Llocs de Treball 

corresponent a l’any 2018 per aplicar els augments previstos a la Llei de 

pressupostos de l’Estat tal i com es detalla a la part expositiva. 

Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona. 

 

 
PRP2018/1299 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I 
L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT EN RELACIÓ A LA 
IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE “PESSICS MUSICALS” A L’ESCOLA 
SANT JORDI I A L’ESCOLA SOT DEL CAMP DE SANT VICENÇ DE 
MONTALT. 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA D’ENSENYAMENT 
Expedient:  2018/1745 39 GENSVM  
Contingut: CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT EN 
RELACIÓ A LA IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE “PESSICS MUSICALS” A 
L’ESCOLA SANT JORDI I A L’ESCOLA SOT DEL CAMP DE SANT VICENÇ 
DE MONTALT 
 
En data 15 d’octubre de 2018 (r/e 8105) els Serveis Territorials al Maresme-

Vallès Oriental de Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

ha presentat per registre el Conveni de Col·laboració entre l’administració de la 

Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i 

l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt en relació a la implementació del 

Projecte “Pessics Musicals” a l’Escola Sant Jordi i a l’Escola Sot del Camp de 

Sant Vicenç de Montalt 

El text del conveni es transcriu a continuació: 
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“ Conveni de Col·laboració entre l’administració de la Generalitat de 

Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de 

Sant Vicenç de Montalt en relació a la implementació del Projecte 

“Pessics Musicals” a l’Escola Sant Jordi i a l’Escola Sot del Camp de 

Sant Vicenç de Montalt 

 

REUNITS 

Pel Departament d’Ensenyament 

La senyora Maria del Mar Camacho Martí, directora general d’Educació Infantil i 

Primària del Departament d’Ensenyament, nomenada mitjançant el Decret 

137/2018, de 3 de juliol (DOGC núm. 7657 de 5 de juliol de 2018), actuant en 

virtut de la Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol de delegació de 

competències de la persona titular del Departament d’Ensenyament (DOGC 

núm. 5930, de 27.7.2011)  

 

Per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 

 

El senyor Javier Sandoval Carrillo, alcalde de l'Ajuntament de Sant Vicenç de 

Montalt, amb NIF P0826400D, domicili al carrer de Sant Antoni, 13, 08394 Sant 

Vicenç de Montalt, en nom i representació d'aquesta institució de conformitat 

amb el Ple Municipal de 27 de setembre de 2018, fent ús de les facultats que li 

són reconegudes a l'article 53 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. 

MANIFESTEN 

Que aquest conveni de col·laboració es regula per Llei 26/2010, de 3 d’agost, 

de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 

Catalunya, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,  per 

la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, pel Decret 102/2010, de 3 d’agost, 

d’autonomia dels centres educatius, i pel Decret 119/2015, de 23 de juny, 

d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària. 

Que un dels objectius de la regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Sant 

Vicenç de Montalt és la cohesió dels centres educatius del municipi i amb 

aquesta finalitat neix la proposta d’aquest projecte cooperatiu de l’àmbit de la 

música dins l’horari lectiu. L’aprenentatge de la competència artística és 

imprescindible per a la formació i el desenvolupament integral dels infants i 

joves perquè potencia habilitats com la creativitat i el treball en equip. 
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Que l’Escola Municipal de Música L’Oriola, amb 20 anys de trajectòria, és un 

agent educatiu que vol donar l’oportunitat al màxim nombre de persones de fer 

pràctica musical i gaudir de la música, no com a espectadors, sinó com a 

protagonistes. Actualment les noves línies de funcionament a nivell acadèmic, 

estrenades amb l’aplicació del nou pla d’estudis de fa dos anys, permeten 

coordinar el professorat per dur-lo a terme. 

Que el Departament d'Ensenyament i l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 

volen col·laborar en la realització d'actuacions per promoure el Projecte 

Pessics Musicals, per establir un treball cooperatiu entre l’Escola Municipal de 

Música L’Oriola i l’Escola Sant Jordi, amb codi 08032592, i l’Escola Sot del 

Camp, amb codi 08061105, del municipi i, trobar en la pràctica instrumental de 

la música, un espai enriquidor per a la pròpia formació i autoestima. 

Per tot això, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, 

acorden formalitzar el present conveni de conformitat amb les següents 

 

CLÀUSULES 

Primera.- Objecte del conveni 

L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 

d’Ensenyament i l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, a través de  l’Escola 

Municipal de Música L’Oriola, per dur a terme actuacions  destinades a 

desenvolupar el Projecte de l’àmbit artístic, de música anomenat, Projecte 

Pessics Musicals a l’Escola Sant Jordi amb codi 08032592 i a l’Escola Sot del 

Camp amb codi 08061105.  

Es tracta d’un projecte de qualitat per tal que l’alumnat de les escoles del 

municipi tinguin accés al coneixent musical per afavorir la formació integral. 

 

Segona.- Desenvolupament del projecte 

El professorat especialista serà personal de l’Escola Municipal de Música 

L’Oriola, amb la titulació i l’experiència corresponent i dependrà orgànicament i 

funcionalment de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. 

El professorat estarà coordinat i supervisat, en tot moment pels mestres 

especialistes de música responsables dels alumnes de l’Escola Sant Jordi i 

l’Escola Sot del Camp . 

L’activitat es realitzarà a l’Escola Sant Jordi i l’Escola Sot del Camp, en hores 

lectives, amb una periodicitat de 45 minuts setmanals. L’activitat serà gratuïta i 

es desenvoluparà amb els alumnes de 3r d’educació primària.   
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Els alumnes aprendran a tocar un instrument (saxo, clarinet, violí, violoncel i 

piano) i també s’afavorirà el treball cooperatiu entre les dues escoles del 

municipi. 

El projecte serà avaluat anualment i constarà en la memòria anual i 

programació general de l’Escola Sant Jordi i l’Escola Sot del Camp. 

La compra dels instruments anirà a càrrec de l’Ajuntament i estaran a 

disposició dels alumnes. 

 

Tercera.- Compromisos del Departament d’Ensenyament  

El Departament d’Ensenyament, mitjançant l’Escola Sant Jordi i l’Escola Sot del 

Camp, de Sant Vicenç de Montalt, s’obliga a: 

Autoritzar l’entrada, durant l’horari lectiu, conjuntament amb el mestre tutor o 

l’especialista de música, del professorat de l’Escola Municipal de Música 

L’Oriola 

de Sant Vicenç de Montalt per dur a terme el Projecte Pessics Musicals, a 

l’Escola Sant Jordi, amb codi 08032592, i a l’Escola Sot del Camp, amb codi 

08061105. 

L’actuació d’aquest suport d’experts es realitzarà a 3r d’Educació Primària amb 

una periodicitat de 45 minuts setmanals. 

 

Quarta.- Compromisos de l’Ajuntament de Sant  Vicenç de Montalt. 

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt s’obliga a: 

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, a través de l’Escola Municipal de 

Música L’Oriola col·laborarà donant suport tècnic en el plantejament 

pedagògic del Projecte. 

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt disposa d’una aplicació pressupostària 

2018/06/3271/62303 “Adquisició instruments musicals” del pressupost vigent 

amb un crèdit disponible de 9.000€ per a l’adquisició dels instruments 

necessaris. L’adquisició d’aquests instruments es farà efectiva abans de l’inici 

del curs 2018-2019. 

 

El personal docent de l’Escola Municipal de Música L’Oriola, que materialitzarà 

el projecte treballant a la vegada amb l’especialista de música dels centres, 

forma part de la plantilla de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, qui 

n’assumeix el seu cost. 
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La realització de les funcions d’aquest personal no generarà més compromisos 

que els acordats en aquest conveni i en cap cas produirà obligacions pròpies 

d’un contracte laboral o nomenament administratiu entre aquest personal i el 

Departament d’Ensenyament. 

 

Cinquena.- Comissió de seguiment 

Per vetllar pel seguiment, interpretació, vigilància i control del conveni i pel seu 

compliment, així com dels plans d’actuació i activitats que se’n deriven, es crea 

una comissió de seguiment integrada per un representant de cadascuna de les 

parts, que resoldrà els problemes d’interpretació i compliment que puguin 

plantejar-se. Així mateix aquesta comissió coneixerà dels possibles casos 

d’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per cadascuna de 

les parts i establirà les conseqüències aplicables en cada cas. 

L’Escola Municipal de Música L’Oriola informarà al Departament 

d’Ensenyament i a l’Ajuntament de totes les activitats que es realitzin i lliurarà 

una memòria, a cadascuna de les administracions, una vegada hagi finalitzat el 

Projecte del curs 2018-2019 

Les parts, en el marc d’aquest comissió, prendran de forma consensuada les 

decisions dels aspectes claus del Projecte Pessics Musicals del curs 2018-

2019. 

 

Sisena.- Difusió del projecte 

Les parts faran constar en totes les accions de divulgació i promoció, per 

qualsevol mitjà, la mútua col·laboració entre les dues administracions, indicant 

“amb el suport del Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Sant Vicenç 

de Montalt”. 

 

Setena.- Vigència 

Aquest conveni serà vigent i produirà efectes des de la data de la seva 

signatura i al llarg del curs escolar 2018 – 2019. 

 

La possibilitat de pròrroga es plantejarà sempre que ho manifestin de manera 

expressa les parts signants amb una antelació mínima d’un mes i es podrà 

acordar abans de la finalització de la seva vigència, per un període de fins a 

4 anys addicionals, tenint en compte la planificació de les necessitats 

educatives del centre. 
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Vuitena.- Causes de resolució 

Són causes de resolució:  

 

a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat 

la pròrroga.  

b) L’acord unànime de tots els signants.  

c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part 

d’algun dels signants.  

En aquest cas, la part que constata que l’altra part ha incomplert les seves 

obligacions o compromisos, pot notificar-li un requeriment perquè les compleixi 

en un termini determinat. Aquest requeriment s’ha de comunicar al responsable 

de la Comissió de seguiment prevista en la clàusula cinquena del conveni.  

Si un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment 

persisteix, es considera que concorre la causa de resolució i el conveni s’entén 

resolt. La resolució del conveni per aquesta causa pot comportar la 

indemnització dels perjudicis causats si així s’ha previst en el si de la Comissió 

de seguiment.  

d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.  

e) Per qualsevol altra diferent de les anteriors prevista en altres lleis.” 

 

Novena.- Qüestions litigioses  

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la 

resolució i els efectes d’aquest conveni, que no puguin ser resoltes d’acord 

amb el que es determina en el mecanisme de seguiment, vigilància i control 

que es crea en la clàusula cinquena, seran resoltes per la jurisdicció 

contenciosa administrativa. 

 

Desena.- Protecció de dades de caràcter personal 

Les parts es comprometen a complir la normativa vigent en matèria de 

protecció de dades de caràcter personal, d’acord amb el que determina el 

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell, de 27 d’abril de 

2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 

dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la 

Directiva 95/46/CE (reglament general de protecció de dades); en tot allò que 

no contradigui al Reglament (UE) 2016/679, també s’ha d’observar el que 

disposen la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades 

de caràcter personal i el Reglament de desenvolupament de la LOPD, aprovat 

pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre; així com a aquella altra 

normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal que sigui 

d’aplicació durant la vigència d’aquest conveni. 
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També donaran compliment a les previsions establertes a la Llei orgànica 

1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal 

i familiar i a la pròpia imatge. 

Tanmateix, les parts s’obliguen a tractar les dades de manera lleial i lícita i a 

mantenir la confidencialitat sobre els assumptes dels quals tinguin coneixement 

per raó d’aquest conveni, i no en poden donar difusió sense l’autorització 

expressa i per escrit de l’altra part i del titular de les dades, llevat dels supòsits 

en què el consentiment no sigui exigible d’acord amb el que disposa la 

normativa. La revelació de la informació confidencial, per part de qualsevol de 

les parts, podrà donar lloc a les responsabilitats corresponents.  

 

Ambdues parts es comprometen a utilitzar tota la informació a la qual tinguin 

accés, únicament dins del marc d'aquest conveni i a no comunicar les dades a 

terceres persones, tret que es tingui autorització expressa, en els supòsits 

legalment admissibles. 

En el cas que es vulguin utilitzar les dades o imatges dels menors, caldrà 

prèviament  el consentiment de les persones que n'exerceixen la pàtria 

potestat o tutoria legal. L’Escola Sant Jordi amb codi 08032592 i a l’Escola Sot 

del Camp amb codi 08061105, seguint les instruccions que es donen a tots els 

centres educatius en el Documents per a l'organització i la gestió dels centres. 

Protecció de dades personals, ús d'imatges, propietat intel·lectual i Internet, 

serà la responsable de gestionar-ho. 

Si es vol utilitzar les dades per a una finalitat diferent a la prevista en aquest 
conveni, s’haurà de disposar del consentiment de les persones que 
n'exerceixen la pàtria potestat o tutoria legal dels menors, així com la del 
Departament d’Ensenyament. 
 
Les comunicacions que es realitzin entre el Departament d’Ensenyament i 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, així com entre aquestes i l’Escola 
Municipal de Música L’Oriola, o qualsevol altre tercer que eventualment la 
substitueixi al llarg de la vigència del conveni, es practicaran de conformitat 
amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal. 
 
El deure de confidencialitat subsistirà una vegada finalitzat aquest conveni. 
 
Onzena.- Protecció del menor 
Les parts es comprometen a complir la normativa vigent en matèria de 
protecció del menor, i concretament la Llei orgànic 1/1996, de 15 de gener de 
Protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil de la Llei 
d’Enjudiciament Civil. En concret, es comprometen a comprovar, abans de 
designar-lo, que el personal propi o extern que hagi d'intervenir en l'execució 
d'aquest conveni, compleix el requisit que determina l’apartat 5 de l’article 13 
de la Llei orgànica 1/1996 citada. 
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Dotzena.- Responsabilitat  
Les parts es comprometen a tenir en vigència contractual una pòlissa de 
responsabilitat civil i patrimonial pels possibles danys materials o personals 
derivats de les activitats realitzades per l’alumnat.   
 
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt també haurà de contractar i mantenir 
vigent una assegurança de responsabilitat civil que garanteixi les 
conseqüències econòmiques derivades de la responsabilitat civil que li pugui 
correspondre per danys i/o perjudicis corporals, materials i/o a conseqüència de 
l’acció o omissió del seu personal treballador. 
 
Tretzena. - Naturalesa del conveni 
Aquest conveni de col·laboració té naturalesa administrativa i es regeix per la 
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya i per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic. 
 
La signatura d’aquest conveni no suposa cap despesa, ni cap actuació 
contractual de personal per al Departament d’Ensenyament. La realització de 
les funcions d’aquest personal no generarà més compromisos que els acordats 
en aquest conveni i en cap cas produirà obligacions pròpies d’un contracte 
laboral o nomenament administratiu entre aquest personal i el Departament 
d’Ensenyament. 
 
I en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en la data de la 

darrera signatura electrònica 

 

La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, 

Primer. Aprovar el conveni anteriorment transcrits en tots els teus extrems. 

Segon. Facultar el senyor alcalde per a subscriure l’esmentat conveni si 

escaigués i realitzar els actes rectificatoris, subsanatoris i de caràcter anàleg 

necessaris per  portar-lo a terme. 

Tercer. Notificar el present acord al Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat, concretament als Serveis Territorial al Maresme-Vallès Oriental i a 

l’Escola Municipal de Música l’Oriola, a l’Escola Sant Jordi i a l’Escola Sot del 

Camp. 
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Desè.- 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   


