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ACTA DE LA SESSIÓ PLE2018/12 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 
SANT VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1a. CONVOCATÒRIA EL 25 
D'OCTUBRE DE 2018   
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2018/12 
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 25 d'octubre de 2018 
Horari: de 20.00 a 21.35 hores 
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Sant Vicenç de Montalt. 
 
 
Assistents 
 

- Sr.President JAVIER SANDOVAL CARRILLO  (PSC) 
- Sr.Vocal AMADEU CLOFENT ROSIQUE  (CIU) 
- Sr.Vocal MARIA LLUÏSA GRIMAL I COLOMÉ  (CIU) 
- Sr.Vocal ENRIC MIRALLES TORRES  (CIU) 
- Sr.Vocal GEMMA DURAN FRANCH  (CIU) 
- Sr.Vocal ROBERT SUBIRON OLMOS  (CIU) 
- Sr.Vocal JAUME ARCOS VINYALS  (9SV) 
- Sr.Vocal JAUME GUMÀ NOEL  (9SV) 
- Sr.Vocal BERTA SALA CASANOVAS (ESQUERRA + AM) 
- Sr.Vocal  ENRIC PARDO MATAS  (ESQUERRA + AM) 
- Sr.Vocal BENITO PÉREZ GONZÁLEZ  (CIUTADANS-PARTIDO DE LA 

CIUDADANÍA) 
- Sr.Vocal FRANCISCO GUILLEM MOLINS  (PP) 

 
No assisteix: 

- Sr.Vocal MARTÍNEZ CAMARASA, MIQUEL ÀNGEL (Regidor no adscrit) 
 
 
Secretària: 
 
- CRISTINA MARÍN CARCASSONA, secretària accidental 
 
 
Obre la sessió el senyor President per tractar els assumptes inclosos en el 
següent: 
 
 

O R D R E   D E L   D I A 
 
 
Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR 
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 PLE2018/9 EXTRAORDINÀRIA 21/09/2018 

 
 PLE2018/10 EXTRAORDINÀRIA URGENT 24/09/2018 

 
 PLE2018/11 ORDINÀRIA 27/09/2018 

 
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/A. 
 
Quart.- PRP2018/1280   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ PROVISIONAL, 
SI ESCAU, DE LES ORDENANCES GENERALS DE L'ANY 2019. 
 
Cinquè.- PRP2018/1278   APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LES 
ORDENANCES FISCALS DE L'ANY 2019 
 
Sisè.- PRP2018/1277   DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ PROVISIONAL, 
DE LA MODIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE L'ANY 2019, EN SESSIÓ 
PÚBLICA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL. 
 
Setè.- PRP2018/1281   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL (RLT) DE 
L'ANY 2018 PER APLICAR ELS AUGMENTS PREVISTOS A LA LLEI DE 
PRESSUPOSTOS DE L'ESTAT 
 
Vuitè.- PRP2018/1251   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ INICIAL, SI 
ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 6/2018. 
 
Novè.- PRP2018/1267 PROPOSTA AL PLE D’APROVACIO PROVISIONAL  
MODIFICACIO PUNTUAL DE LES NNSS DEL REDACTAT ART 115, CLAU 
5. 
 
Desè.- PRECS I PREGUNTES. 
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Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR 
 

 PLE2018/9 EXTRAORDINÀRIA 21/09/2018 
 
El senyor Alcalde pregunta als assistents si tenen alguna objecció a l’acta de la 
sessió extraordinària celebrada en data 21 de setembre de 2018. 

VOTACIÓ 

Es procedeix a la votació de l’aprovació de l’acta amb el següent resultat:  

 

 PLE2018/9 EXTRAORDINÀRIA 21/09/2018. 
 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

PSC 1 SÍ 

CIU 5 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 

C’S 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

REGIDOR NO 
ADSCRIT 

1 - 

 
S’acorda, per unanimitat dels assistents, aprovar l’acta de la sessió ordinària 
de Ple celebrada en data 21/09/2018. 

 

 PLE2018/10 EXTRAORDINÀRIA URGENT 24/09/2018 
 
 
GRUP Nº VOT 
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vots 

PSC 1 SÍ 

CIU 5 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 

C’S 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

REGIDOR NO 
ADSCRIT 

1 - 

 
S’acorda, per unanimitat dels assistents, aprovar l’acta de la sessió ordinària 
de Ple celebrada en data 24/09/2018. 

 

 
 PLE2018/11 ORDINÀRIA 27/09/2018 

 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

PSC 1 SÍ 

CIU 5 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 

C’S 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

REGIDOR NO 
ADSCRIT 

1 - 

 
S’acorda, per unanimitat dels assistents, aprovar l’acta de la sessió ordinària 
de Ple celebrada en data 27/09/2018. 
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Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
 

 Publicació al BOE 10/10/2018 relatiu a diversos expedients 
sancionadors. 

 Publicació al BOE 10/10/2018 relatiu a diversos expedients 
sancionadors. 

 Publicació al Diari el Punt 22/10/2018 Anunci d’informació pública relatiu 
a l’aprovació inicial de les bases generals dels processos de selecció i 
consolidació de places del règim funcionarial i del règim laboral de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. 

 Publicació al BOPB 25/10/2018 Anunci d’informació pública relatiu a 
l’aprovació inicial de les bases generals dels processos de selecció i 
consolidació de places del règim funcionarial i del règim laboral de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. 

 Publicació al BOPB 25/10/2018 Aprovació inicial Projecte d’espai lliure 
per a gossos i circuit Agility al Parc el Gorg. 

 Publicació al BOPB 25/10/2018 Anunci relatiu a delegacions de l’alcaldia 
als regidors/es. 

 Publicació al BOPB 25/10/2018 Aprovació del nou règim de dedicació 
dels membres de la Corporació i assignacions als grups polítics. 

 Publicació al BOPB 25/10/2018 Modificació de les Normes 
d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) de l’escola Bressol 
municipal els Garrofers. 

 Es dóna compte de la relació de decrets signats des del darrer Ple 
ordinari celebrat en data 27 de setembre de 2018, que van del número 
1056 al 1139,  es transcriu en l’acta el corresponent llistat com també es 
publica al portal de transparencia. Del contingut íntegre de tots els 
decrets els regidors en són coneixedors per correu electrònic. 
 

Codi   Data Resolució   Títol 
 
2018/1056 28/09/2018 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR PER A PER L'ADJUDICACIÓ DE SERVEIS EXTERNS 
D'UNA BRIGADA DE JARDINERS 
2018/1057 28/09/2018 DEVOLUCIO FIANÇA DE RESIDUS RIERA DE TORRENBO 12, 3‐1 
2018/1058 28/09/2018 CONTRACTACIÓ PER SUBSTITUIR TREBALLADOR EN SITUACIÓ D'EXCEDÈNCIA 
2018/1059 01/10/2018 ADJUDICACIO SUBSTITUCIÓ MOBILIARI DEL CASAL DE CULTURA ‐ VERNICA DESIGN, SL 
2018/1060 01/10/2018 ADJUDICACIO CONTRACTE DE SERVEIS PER ARQUITECTE MUNICIPAL GERMAN 
MANUEL PEREZ FERNANDEZ 
2018/1061 02/10/2018 CONCESSIO CANVI DE TITULARITAT FORN PLAÇA DEL POBLE 4 
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2018/1062 02/10/2018 DEIXAR SENSE EFECTE EL DECRET Nº 1045/2018 
2018/1063 02/10/2018 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI CR DEL BALIS NUM.62 
2018/1064 02/10/2018 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI CR DE LES VINYES D'EN MANDRI 82 
2018/1065 02/10/2018 PROPOSTA DECRET INICI PLA LOCAL DE SEGURETAT 
2018/1066 02/10/2018 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI CR DE LA TORRASSA NUM.10 
2018/1067 04/10/2018 AJUTS ECONÒMICS DIVERSOS 
2018/1068 04/10/2018 DENEGACIÓ AJUT PAGAMENT SUBMINISTRES 
2018/1069 05/10/2018 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 18041181 
2018/1070 05/10/2018 LLICENCIA DE GUAL CARRER GIRONA, 4 
2018/1071 05/10/2018 INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 18041447 
2018/1072 05/10/2018 DEVOLUCIO FIANÇA RESIDUS MERCE RODOREDA 84 EXP. 2018/1256 
2018/1073 05/10/2018 AUGMENT A JORNADA COMPLETA D'UNA EDUCADORA PER REFORÇ DE MATINS 
2018/1074 05/10/2018 CONTRACTACIO D'UN OPERARI PER A LA BRIGADA MUNICIPAL, EN SUBSTITUCIÓ D'UN 
OPERARI EN SITUACIO D'IT 
2018/1075 05/10/2018 APROVACIÓ DEL CONVENI DE BUS URBÀ 2018 ( LÍNIA C‐21) 
2018/1076 05/10/2018 DELEGACIÓ DE CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS CIVILS DURANT EL MES D'OCTUBRE EN 
ELS REGIDORS/ES ENRIC MIRALLES I TORRES I MA. 2018/1077 05/10/2018 AUTORITZACIO PARADA DE 
CASTANYES A L'AVINUDA TONI SORS ‐ CARRER CAN RAMS 
2018/1078 05/10/2018 DESESTIMACIO NUL∙LITAT DE LES LIQUIDACIONS DE L'IBI FINCA CARRER TURÓ DEL 
BALIS 1 
2018/1079 05/10/2018 APROVACIO FACTURES OCTUBRE 2018 
2018/1080 08/10/2018 PROPOSTA DECRET MATRICULA CURS PILOT I OPERADOR DE DRONS 
2018/1081 08/10/2018 APROVACIO DE PAGAMENTS PER TRANSFERENCIA, RELACIO T/2018/7 
2018/1082 10/10/2018 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 18041979 
2018/1083 10/10/2018 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 18042617 
2018/1084 10/10/2018 ESMENA CLÀUSULA QUARTA DEL CONVENI DEL BUS LINIA C21 
2018/1085 10/10/2018 RECTIFICACIO RESOLUCIO NUMERO 1077/2018 OCUPACIO VIA PUBLICA PARADA 
CASTANYES 
2018/1086 10/10/2018 CANVI DE NOM D'ACTIVITAT NÚEMRO 11/1987 ‐ COSTA BRAVA NUMERO 4 LOCAL 29, 
30, 31 I 32 
2018/1087 10/10/2018 SUSPENSIO OBRES SENSE LLICENCIA C. LES BOUGANVILLES 4 
2018/1088 15/10/2018 DESIGNACIÓ REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT I SOL∙LICITUD AL COMITÈ DE 
TREBALLADORS DELS REPRESENTANTS D'ORGANITZACIONS 2018/1089 15/10/2018 DECRET DE 
CONVOCATÒRIA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PLE DE DATA 18/10/2018 
2018/1090 16/10/2018 PROPOSTA DECRET ARXIU EXPEDIENTS 
2018/1091 16/10/2018 AUTORITZACIO A NEDGIA CATALUNYA,SA. RASA PMCR 29 
2018/1092 16/10/2018 CANON D'AIGUA DEFINITIU C/ ROMANI 72 
2018/1093 16/10/2018 AL∙LEGACIONS DENUNCIA EXPEDIENT 2403 
2018/1094 16/10/2018 APROVACIÓ CONTRACTE DE MÀQUINES EXPENEDORES DE PRODUCTES ALIMENTARIS 

I BEGUDES A L'AJUNTAME 

2018/1095 16/10/2018 APROVACIO PADRO QUOTES ESCOLA DE MÚSICA OCTUBRE 2018 
2018/1096 17/10/2018 APROVACIO PADRO QUOTES ESCOLA BRESSOL NOVEMBRE 2018 
2018/1097 17/10/2018 APROVACIO PADRO QUOTES ESCOLA ESPORTIVA NOVEMBRE 2018 
2018/1098 17/10/2018 SOL∙LICITUD BESTRETA DE 500 € A RETORNAR A LA NOMINA D'OCTUBRE 
2018/1099 17/10/2018 SOL∙LICITUD BESTRETA DE 600 € A RETORNAR A LA NÒMINA D'OCTUBRE 
2018/1100 18/10/2018 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT DE SENYALITZACIÓ I 
RETOLACIÓ DE LA BIBLIOTECA LA MUNTALA 
2018/1101 18/10/2018 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE SERVEIS ESPECIALS DE DESBROSSAMENT AL 
PARC DELS GERMANS GABRIELISTES 
2018/1102 18/10/2018 AUTORITZACIO A NEDGIA CATALUNUA RASA C. PICA D'ESTATS 26 
2018/1103 18/10/2018 AJUT MATERIAL ESCOLAR 
2018/1104 18/10/2018 DELEGACIÓ EN EL REGIDOR ENRIC MIRALLES LA CELEBRACIÓ D'UN MATRIMONI CIVIL 
EL 21 D'OCTUBRE DE 2018 
2018/1105 18/10/2018 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 18043511 
2018/1106 19/10/2018 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI CR DE LES VINYES D'EN MANDRI NUM.64 
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2018/1107 19/10/2018 RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA EL DECRET DE DATA 21 DE SETEMBRE 
DE 2018 PEL QUAL ES PREN CONEIXEMENT QUE EL SENYOR MIQUEL ÀNGEL MARTÍNEZ DEIXA DE PERTÀNYER 
AL GRUP MUNICIPAL DE CIU.  
2018/1108 19/10/2018 PROPOSTA DECRET ERROR TRANSCRIPCIO EXP. 31055 
2018/1109 19/10/2018 PROPOSTA DECRET AL∙LEGACIONS DENUNCIA EXP. 566 
2018/1110 19/10/2018 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR D'OBRES PER LA CONSTRUCCIÓ D'UN MUR DE 
CONTENCIÓ 
2018/1111 19/10/2018 PROPOSTA RESOLUCIO EXPEDIENT 2017/1006 56 SANCCI ABOCAMENT AIGUA 
PISCINA 
2018/1112 19/10/2018 PROPOSTA PER DESBROSSAR, NETEJAR I ARRANJAR EL MUR DE LA FINCA DEL C/ 
ALZINES, 9 
2018/1113 19/10/2018 PROPOSTA DECRET ERRADA TRANSCRIPCIO DENUNCIA 31054 
2018/1114 19/10/2018 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI C/ DE LES VINYES D'EN MANDRI NUM.72 
2018/1115 19/10/2018 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI C/DE LES VINYES D'EN MANDRI NUM.66 
2018/1116 19/10/2018 AL∙LEGACIONS DENUNCIA EXPEDIENT 1075 
2018/1117 19/10/2018 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI AV DE LES BILBENYES NUM. 32 
2018/1118 19/10/2018 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI AV. DE LES BILBENYES NUM.17 
2018/1119 19/10/2018 SUSPENSIO OBRES SENSE LLICENCIA C. BOUGANVILLES 4 
2018/1120 19/10/2018 CONCESSIO CANON AIGUA DEFINITIU CTRA DE SANT VICENÇ 43 
2018/1121 19/10/2018 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI C/DEL TRANSFORMADOR NUM.51 
2018/1122 19/10/2018 AUTORITZACIO A TELEFONICA DE ESPAÑA CANALITZACIÓ C. OLIVERS 4 
2018/1123 19/10/2018 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI CAMI DEL MIG NUM.6 
2018/1124 19/10/2018 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI C/DE LES VINYES D'EN MANDRI NUM.68 
2018/1125 19/10/2018 CONCESSIO LLICENCIA OBRES MENORS EXP. 2018/1298 OBRA 25 
2018/1126 19/10/2018 AJUT ECONÒMIC LLOGUER 
2018/1127 19/10/2018 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI C/ DE LES VINYES DEN MANDRI NUM.80 
2018/1128 19/10/2018 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI C/DEL SOL NAIXENT NUM.27 
2018/1129 19/10/2018 DEVOLUCIO FIANÇA RESIDUS SALVADOR ESPRIU 1 EXP. 2018‐1438 
2018/1130 19/10/2018 APROVACIO I PAGAMENT A LA TGSS DE LES COTITZACIONS DEL PERSONAL SETEMBRE 
2018 
2018/1131 19/10/2018 DEVOLUCIO FIANÇA RESIDUS PMCR 5 EXP. 2017/1401 
2018/1132 19/10/2018 ADSCRIPCIO DELS EMPLEATS PÚBLICS A LES PLACES I LLOCS DE TREBALL DE LA 
PLANTILLA ORGANICA I DE LA RELACIO DE LLOCS DE TREBALL 
2018/1133 22/10/2018 DECRET DE CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI DE 25/10/2018 
2018/1134 23/10/2018 ESMENA A L'ANNEX DEL DECRET 2018/1132 

2018/1135 23/10/2018 SOL.ICITUD D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE FORMACIÓ I TREBALL AL CCM 
2018/1136 23/10/2018 INCENTIUS PER SUBSTITUCIÓ DEL CAP DE LA BRIGADA PER GAUDI DE VACANCES 
2018/1137 23/10/2018 RETORN QUOTA ESCOLA BRESSOL SETEMBRE 2018 PER COBRAMENT DUPLICAT 
2018/1138 23/10/2018 GRATIFICACIONS PER REALITZACIO DE DIVERSES TASQUES EXTRAORDINARIES 
2018/1139 23/10/2018 GRATIFICACIONS POLICIA LOCAL SETEMBRE‐OCTUBRE 2018 

 

 
 
Tercer.- PRP2018/1282   PRESA DE RAÓ DE LA RENÚNCIA PRESENTADA 
PER MIQUEL ÀNGEL MARTÍNEZ CAMARASA I SOLꞏLICITUD DE 
CREDENCIAL DE NOU REGIDOR/S.    
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Amadeu Clofent 
Rosique,  portaveu del grup Municipal de CIU exposa l’assumpte: 
 
 
Identificació de l’expedient :  
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Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2018/1725 33 GENSVM  
Contingut: PRESA DE RAÓ DE LA RENÚNCIA PRESENTADA PER MIQUEL 
ÀNGEL MARTÍNEZ CAMARASA I SOLꞏLICITUD DE CREDENCIAL 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. 

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

 
B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades de 
cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Real Decreto 2568/1986, de 28 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del Web municipal si 
es vol l’audició de la Sessió plenària. 
 
 
El senyor Enric Pardo Matas, portaveu d’ERC, manifesta que respecta les 
decisions malgrat vegi la cadira buida. No vol tenir representació al consistori si 
no assisteix al ple, tot i els comentaris que puguin fer-se al carrer. Li entristeix 
com a regidor. Reconeix que el senyor Martínez va fer coses bones, tot i que 
respecta la seva decisió personal. Li desitgen sort. 
 
El Ple de la Corporació pren coneixement de les renúncies esmentades. 

 

 
Quart.- PRP2018/1280   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ PROVISIONAL, 
SI ESCAU, DE LES ORDENANCES GENERALS DE L'ANY 2019. 
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Amadeu Clofent 
Rosique,  portaveu del grup Municipal de CIU exposa l’assumpte: 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2018/1722 33 GENSVM  
Contingut: PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE 
LES ORDENANCES GENERALS DE L'ANY 2019 
 
APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANCES GENERALS 
ANY 2019 
 
 
El Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves 
competències pot promoure tot tipus d’activitats i prestar tots aquells serveis 
que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. 
 
Com a administracions públiques, corresponen als ens locals territorials de 
Catalunya, en l’àmbit de els seves competències i en els termes establerts per 
la legislació de règim local, la potestat reglamentària i la d’autoorganització. 
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L’instrument adequat per a regular les matèries de competència municipal és a 
través de l’aprovació de les ordenances que els regulen, disposició 
administrativa de rang inferior a la llei, d’exclusiva i millor aplicació en aquest 
municipi, que completi la llei corresponent, donada la seva peculiaritat i la seva 
diferenciació respecte a les esmentades lleis i reglaments d’àmbit d’aplicació 
més ampli. 
 
ATÈS que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència 
atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 
22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local; 
 
El passat exercici 2018, després de la corresponent obertura d’un procés de 
participació ciutadana per a l’aprovació de les dues noves ordenances que es 
proposava aprovar, d’acord amb el que estableix l’article 133 de la Llei 39/2015 
de procediment administratiu comú de les administracions públiques, es va 
procedir l’aprovació inicial, la submissió a informació pública, la concessió 
d’audiència als interessats i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del 
text íntegre de l’ORDENANÇA NÚM. 89: ORDENANÇA REGULADORA DELS 
HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC DE SANT VICENÇ DE MONTALT. 
 
Un cop aplicada durant un exercici, se’n desprèn la necessitat d’introduir-hi una 
petita modificació, concretament, l’article 6, apartat a) de cara a la simplificació 
del procediment, tal i com exigeix la normativa vigent, substituint la 
documentació a presentar pel solꞏlictant per una declaració responsable, la qual 
cosa dóna molta més agilitat al procediment administratiu pertinent. Es 
PROPOSA doncs de cara al 2019 modificar l’Ordenança en el sentit d’eliminar 
l’apartat a) de l’article 6. 
 
ATÈS que, en no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del 
Reglament orgànic de la corporació, aquesta Ordenança només requereix  
l’aprovació per la majoria simple, sense que calguin quòrums qualificats, per 
aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril; 
 
ATÈS que l’article 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim 
local de Catalunya, disposa que les ordenances s’entendran aprovades 
definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni 
alꞏlegació durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a 
l’aprovació inicial; 
 
VIST l’informe favorable de la Secretària accidental, 
 
Es PROPOSA AL PLE de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació l’Ordenança municipal que a 
continuació es relacionen, tot aprovant el text refós: 
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ORDENANÇA NÚM. 89: ORDENANÇA REGULADORA DELS HABITATGES 
D’ÚS TURÍSTIC DE SANT VICENÇ DE MONTALT 
 
Tercer. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA els presents acords i el text de 
les modificacions i les noves Ordenances pel termini mínim de trenta dies, a fi 
que s’hi puguin presentar alꞏlegacions i reclamacions, mitjançant la inserció 
dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la provincia, el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i el diari El Punt Avui i al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des del dia 
de la darrera de les publicacions. 

L’expedient restarà exposat al públic a la Secretaria de la Corporació, i el text 
de l’ordenança també en la pàgina web municipal, a fi que s’hi puguin presentar 
reclamacions i/o alꞏlegacions. 
 
Quart. Transcorregut el període d’informació pública, sense havent-se’n 
presentat cap alꞏlegació ni reclamació, l’acord d’aprovació inicial s’entendrà 
elevat a definitiu sense l’adopció d’acord exprés, procedint a la publicació del 
text íntegre de les modificacions i de les noves ordenances en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, i entraran en vigor quan hagi transcorregut el 
termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
ORDENANÇA REGULADORA DELS HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC DE 
SANT VICENÇ DE MONTALT 
 
Article 6, eliminar apartat a) 
 
 
B.- VOTACIONS 
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

PSC 1 SÍ 

CIU 5 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 

C’S 1 SÍ 
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PP 1 SÍ 

 
El Ple de la Corporació, acorda per unanimitat dels assistents, aprovar els 
acords transcrits anteriorment. 

 

Cinquè.- PRP2018/1278 PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ PROVISIONAL, SI 
ESCAU, DE LES ORDENANCES FISCALS DE L'ANY 2019. 
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Amadeu Clofent 
Rosique,  portaveu del grup Municipal de CIU,  exposa l’assumpte. Ho fa per 
parts perquè sigui més entenedor. Comenta que l’increment mitjà del rebut d’IBI 
és aproximadament de 30 euros. Apunta que s’ha introduit una proposta 
d’Esquerra Republicana per mirar de revertir una mica l’increment de l’IBI i 
passa la paraula al portaveu del grup municipal d’ERC perquè pugui explicar-
ho. 
 
El senyor Enric Pardo Matas, portaveu d’ERC, exposa el canvi. Explica que va 
ser proposat a la Comissió de Treball i que va ser consensuat per tots, cal ser 
humils, perquè l’esforç és de tots. Sant Vicenç pateix una penalització per la 
revisió cadastral. Esquerra té dins el seu argumentari la defensa i impuls de les 
energies renovables. Per tant, es proposa que s’inclogui a l’Ordenança de l’IBI 
que les vivendes que inverteixin en plaques d’energia solar o térmica per a 
autoconsum, tinguin retorn de part de l’IBI durant 5 anys, amb un límit de 500 
euros/any. Per tant, uns 2.500 euros serviran al particular per subvencionar 
aquesta inversió.  
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2018/1716 33 GENSVM  
Contingut: APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LES ORDENANCES 
FISCALS DE L'ANY 2019 
 
 
ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 
REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS 2019 (APROVACIÓ 
PROVISIONAL) 
 
 

D I C T A M E N 
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EL  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals 
reguladores dels tributs locals. 

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

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran 
de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 

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

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

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

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

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es 
modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, 
del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu 
l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
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Vista la Memòria de l’Alcaldia i els informes de la Secretaria i la Intervenció, es 
PROPOSA AL PLE l’adopció dels següents: 

 

A C O R D S 

 

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2019 i següents la 
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com 
el seu text refós:  

 

OF-01 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. 

OF-02 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES. 

OF-04: IMP. SOBRE L’INCREMENT  DEL VALOR DELS TERRENYS DE 

NATURALESA URBANA. 

OF-05: IMP. SOBRE CONSTRUCCIONS INSTALꞏLACIONS I OBRES. 

 

Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació 
d’Ordenances fiscals 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 de les Ordenances fiscals 
aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, 
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un 
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret 
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. 
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MODIFICACIONS 

OF-01 IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES 

Es proposa modificar l’article 5, afegint un apartat 4, que regula els Beneficis 
fiscals de concessió potestativa o de quantia variable, amb la següent redacció: 

4. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l'impost els béns 
immobles destinats a habitatges, amb el límit màxim de 500 euros per 
instalꞏlació i una duració màxima de cinc períodes impositius, en els quals 
s'hagin instalꞏlat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia 
provinent del sol per a l'autoconsum. L’aplicació d’aquesta bonificació, resta 
condicionada a l’autoconsum de l’energia i a que els sistemes disposin de la 
corresponent homologació per part de l’Administració competent. 
 

Així com la modificació de l’article 7.2 en el sentit únic de modificar el tipus de 
gravamen per als immobles urbans en el següent sentit: 

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

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

2. El tipus de gravamen serà el ..0’433... per cent quan es tracti de béns urbans 
i el ..0’691...... per cent quan es tracti de béns rústics. 

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

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

També cal afegir un punt 2.4 a l’article 8 per regular les normes de gestió de la 
bonificació per energia solar, en els següents termes: 

2.4 Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l’article 5.4 

Per a gaudir de la bonificació, el subjecte passiu haurà de solꞏlicitar-la i 
presentar la següent documentació:  

 - Cèdula d'habitabilitat.  

 - Certificat d'homologació dels colꞏlectors.  
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 - Còpia del projecte tècnic que acompanyava a la solꞏlicitud de llicència 
urbanística, el qual ha d'incloure la instalꞏlació del sistema per a l'aprofitament 
tèrmic o elèctric de l'energia solar. 

 - Còpia del rebut anual de l'IBI, o de document que permeti identificar de 
manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència 
cadastral. 

Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà per un període de 
5 anys i es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies determinants del seu 
atorgament. 

Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l'Ajuntament. 

Per a gaudir de la bonificació es requerirà que el subjecte passiu l'hagi 
solꞏlicitada abans que les respectives liquidacions adquireixin fermesa. 

OF-02 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES. 
 
Article 12. – Comprovació i investigació  
  
Es modifica la referència al Ministeri d’Economia i Hisenda per la del nou 
departament ministerial: Ministeri d’Hisenda.  
  
Correccions ortogràfiques: S’han efectuat correccions ortogràfiques a l’article 4 
apartat 4 i article 6 apartat 2. 
 
OF-04: IMP. SOBRE L’INCREMENT  DEL VALOR DELS TERRENYS DE 

NATURALESA URBANA. 

Com a conseqüència de la controvèrsia jurídica originada arran dels 
pronunciaments del Tribunal Constitucional i de la manca de regulació 
normativa vers la qüestió, el Tribunal Suprem en sentència de 9 de juliol de 
2018 (recurs de cassació núm. 6226/17), interpreta l'abast de la declaració 
d'inconstitucionalitat continguda en la STC 59/2017, fixant com a criteris 
interpretatius que la declaració d'inconstitucionalitat dels articles 107.1 i 107.2 
a) del TRLHL és parcial, mentre que l'abast de la declaració 
d'inconstitucionalitat efectuada en relació amb l'article 110.4 del TRLHL és total, 
ja que impedeix que els subjectes passius puguin acreditar un resultat diferent 
al resultant de l'aplicació de les regles de valoració contingudes als articles 
107.1 i 107.2 a) del TRLHL, i en conseqüència, de demostrar la improcedència 
de tributar per aquest impost en determinats casos.   
  
La conseqüència directa de l'expulsió de l'ordenament de l'article 110.4 del 
TRLHL, és que l'obligat tributari podrà provar que el terreny no ha experimentat 
un augment de valor i per tant, que no s'ha produït el naixement de l'obligació 
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tributària principal a efectes de l'Impost, el que comportarà que si pot acreditar 
la inexistència d'increment, no procedirà la liquidació de l'Impost, i en cas 
contrari, s'haurà de girar la corresponent liquidació, quantificant-se la base 
imposable de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1 i 107.2 a) del 
TRLHL, que continuen vigents per als casos d'existència d'increment. 
 
Es proposa modificar el redactat de l'OOFF reguladora de l'IIVTNU per tal 
d'adaptar-la a la sentència 59/2017 del Tribunal Constitucional, d'acord 
amb els criteris interpretatius sobre el seu abast fixats pel Tribunal 
Suprem en sentència de 09/07/2018.   
  
Es proposa:  
  
1. Afegir un apartat 15è a l'article 2.-Actes no subjectes.  
  
15. No es produirà la subjecció a l'impost en les transmissions oneroses de 
terrenys, respecte de les quals el subjecte passiu acrediti la inexistència 
d'increment de valor, tret que l'Administració pugui demostrar que s'ha produït 
increment de valor.   El subjecte passiu haurà de declarar la transmissió com a 
no subjecta, així com aportar les proves que acreditin la inexistència 
d'increment de valor  
  
  
  
2. Modificar l'apartat 1r de l'article 13è.-Comprovació de les autoliquidacions  
  
1. Els òrgans gestors comprovaran que l'autoliquidació s'hagi efectuat 
mitjançant l'aplicació correcta de les normes reguladores de l'impost i, per tant, 
que els valors atribuïts i les bases i quotes obtingudes són les resultants 
d'aquestes normes, sense perjudici de les facultats de comprovació previstes a 
la Llei general tributària, i en especial pel que es refereix als valors declarats 
pel subjecte passiu als efectes del que es preveu a l'apartat 15è de l'article 2 
d'aquesta Ordenança.  
 
 
OF-05: IMP. SOBRE CONSTRUCCIONS INSTALꞏLACIONS I OBRES. 
 
Annex que es cita a l’article 9 d’aquesta ordenança. S’ha afegit a continuació 
d’on diu “la base imposable de l’autoliquidació prèvia” “o liquidació provisional a 
compte”.   
  
Annex. S’ha canviat l’import del mòdul bàsic del COAC per posar-hi el més 
actual. 
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B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades de 
cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Real Decreto 2568/1986, de 28 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del Web municipal si 
es vol l’audició de la Sessió plenària. 
 
El senyor Benito Pérez González, regidor de Ciutadans, pren la paraula per fer 
menció que l’any passat ja es va augmentar el padró de l’IBI en 100.000 euros i 
aquest any s’està consolidant. Ell només hi està d’acord si hi ha necessitat, 
però s’hauria de mirar de parar-ho de cara al futur. Li agradaria que també 
s’apliqués la bonificació de les energies renovables a edificis que no fossin 
vivendes, com seus d’empreses o d’autònoms, demana que es pugui estudiar. 
 
El senyor Pardo li respon que quan es canviï la Llei d’Hisendes Locals es 
podran fer modificacions, ara només es preveu quan és per autoconsum. 
 
El senyor Jaume Gumà Noel, portaveu de 9SV, explica també que es tracta 
d’una proposta que va portar Esquerra i es va consensuar. El que ja van 
apuntar a la Comissió de Treball és que caldria explicar-ho bé als ciutadans 
perquè no quedi en un calaix i es mori el tema. Posa d’exemple el tema de 
Sorea que es va explicar als regidors però després no es va difondre prou i els 
vilatans no coneixen els seus topalls ni saben com controlar els seus consums 
d’aigua. No li agradaria que tornés a passar el mateix.  
 
El senyor alcalde agafa el compromís com a regidor de Comunicació i també 
de Medi Ambient per explicar-ho a la ciutadania. S’haurien de treballar ambdós 
temes. 
 
El senyor Gumà s’ofereix a donar un cop demà quan calgui. 
 
 
C.- VOTACIONS 
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

PSC 1 SÍ 

CIU 5 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 
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C’S 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

 
El Ple de la Corporació acorda per unanimitat dels assistents, aprovar els 
acords detallats anteriormente. 
 
 
 
Sisè.- PRP2018/1277   DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ PROVISIONAL,  
DE LA MODIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE L'ANY 2019, APROVATS 
EN EN SESSIÓ PÚBLICA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Amadeu Clofent 
Rosique,  portaveu del grup Municipal de CIU  cedeix la paraula a la regidora 
d’Ensenyament, senyora Maria Lluïsa Grimal Colomé. Exposa que ja el curs 
passat s’havia consensuat una tarifa única per als infants de l’Escola Bressol i 
que s’havia acordat fer la progressió en dos anys. A més s’han introduït a 
l’Ordenança les noves referències 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, quan es parlava de lactants que es canvien 
per nadons i les referències a permanències, que esdevenen fraccions. 
Finalment, s’ha introduït com a novetat els preus del servei de menjador, un 
cop conclosa la licitació del servei. 
 
En sessió de Junta de Govern Local celebrat en data 18 d’octubre de 2018 es 
va aprovar l’acord que es transcriu a continuació: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: 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 
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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: 

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. 
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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: 

 
“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) 
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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. 
 
 
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. 
 
 
 
B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades de 
cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Real Decreto 2568/1986, de 28 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del Web municipal si 
es vol l’audició de la Sessió plenària. 
 
 
El senyor Enric Pardo Matas, regidor d’ERC, felicita la regidora d’Ensenyament, 
senyora Grimal, perquè s’estan recollint acords des de la seva regidoria. No 
obstant, vol deixar palès que li hagués agradat que la modificació d’un preu 
públic s’hagués aprovat pel Ple. 
 
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat de l’acord d’aprovació 
provisional dels Preus Públics de l’any 2019 aprovats en sessió de Junta de 
Goern Local celebrada en data 18/10/2018. 
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Setè.- PRP2018/1281   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL (RLT) DE L'ANY 2018 
PER APLICAR ELS AUGMENTS PREVISTOS A LA LLEI DE PRESSUPOSTOS DE 
L'ESTAT. 
    
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Amadeu Clofent 
Rosique,  portaveu del grup Municipal de CIU  exposa l’assumpte: 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: 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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Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt 

 

RELACIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL  

   

DENOMINACIÓ DEL LLOC 

Enquadra
ment 
orgànic 

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS DEL 
LLOC 

Altres 
característiques  

REQUISITS 
Altres 
requisits    

Conceptes retributius  

  Tipologia de jornada  

Mobilit
at 

intera
dm  

Dotac
ió  

Àmbit de 
treball 

Subgrup 
Classif 

C
D  

Esca
la 

Sub 
Esca

la  

Funcio
ns  

RESER
VA DE 
LLOC 
per a 
funcion
ari 
laboral 
eventua
l 

 
Forma 
de 
provis
ió 

Titulació 

Nive
ll 

Cata
là 

Idioma, 
Carnet de 
conduir, 
Carnet 
manipula
ció 
aliments, 
d'instalꞏla
ció 
elèctrica, 
etc. 

Complem
ent 
específic 
(augment 
1,75) 

Complem
ent 
específic 
(augment 
0,3% 
lineal) 

Total 
compl. 
específic 
amb 
augment 
total) 

Altres 
comple
ments 
retribut
ius del 
lloc  

Secretari/ària SG A1/A2 26 HN 
Sec-
int 

1 FH 
Concu
rs  

Llicenciatur
a o grau en 
Dret, 
Ciències 
Polítiques i 
de 
l'Administra
ció, així 
com en 
Ciències 
Polítiques i 
Sociologia, 
Economia, 
ADE o en 
Ciències 
Actuarials i 
Financeres. 
Ser 
funcionari 
del Cos 
d’Habilitació 
Nacional 
correspone
nt. 

*   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 

Llicenciatur
a o grau en 
Dret, 
Economia, 

C1   18.025,24 76,72 18.101,96   Jornada estàndard   0 
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Administraci
ó i Direcció 
d’Empreses
, Ciències 
Actuarials i 
Financeres, 
Ciències 
polítiques o 
titulació 
equivalent. 

Tresorer/a  SG A1 22 AG   3 F 
Concu
rs  

Llicenciatur
a o grau en 
Dret, 
Ciències 
Polítiques i 
de 
l'Administra
ció, així 
com en 
Ciències 
Polítiques i 
Sociologia, 
Economia, 
ADE o en 
Ciències 
Actuarials i 
Financeres. 
Ser 
funcionari 
del Cos 
d’Habilitació 
Nacional 
correspone
nt. 

*   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 
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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 

Cap d'àrea de Serveis 
Territorials 

ST A1/A2 24     12 F LL.D. 

Llicenciatur
a, 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 

Llicenciatur
a o grau en 
Dret, 
Economia, 
Administraci
ó 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 
immediatam

B2 C.C.  19.577,95 76,72 19.654,67   Torns rotatius    1 
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ent inferior i 
haver  
superat el 
curs 
específic 
impartit per 
l'E.P.C. 

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 

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 
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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 

Director/a Biblioteca SP A2 24     41 L CM 

Diplomatura 
o grau en 
Bibliotecono
mia i 
Documenta
ció 

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 
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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'instalꞏlacions 
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 
immediatam
ent 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 
específic 
impartit per 
l'E.P.C. 

B2 C.C.  4.694,97 76,72 4.771,69   Torns rotatius    3 
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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. 

Llicenciatur
a, 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. 

Llicenciatur
a, grau /o 
diplomatura 
universitària 

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

Director/a Escola de música  SP A2 22     60 L 
Rotati
u  

Diplomatura 
o grau en 
Magisteri 
especialitat 
en educació 
musical. 

C1   14.627,68 76,72 14.704,40 
          
3.341,1
3      

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 
Concu
rs  

Llicenciatur
a o grau en 
Dret, 
Ciències 
Polítiques i 
de 
l'Administra
ció, així 
com en 
Ciències 
Polítiques i 
Sociologia, 
Economia, 
ADE o en 
Ciències 
Actuarials i 
Financeres. 
Ser 
funcionari 
del Cos 
d’Habilitació 
Nacional 
correspone
nt. 

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

  1 
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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 

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 
Concu
rs  

Llicenciatur
a o grau en 
Dret, 
Ciències 
Polítiques i 
de 
l'Administra
ció, així 
com en 
Ciències 
Polítiques i 
Sociologia, 
Economia, 
ADE o en 
Ciències 
Actuarials i 
Financeres. 
Ser 
funcionari 
del Cos 
d’Habilitació 
Nacional 
correspone
nt. 

*   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 
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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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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. 

 
B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades de 
cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Real Decreto 2568/1986, de 28 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del Web municipal si 
es vol l’audició de la Sessió plenària. 
 
 
El senyor Enric Pardo Matas, portaveu d’ERC, valora positivament que després 
d’haver tingut els salaris retallats i congelats es doni una mica d’oxigen. Molts 
ajuntaments encara no han pres aquest acord i cal felicitar-se. 
 
El senyor Alcalde afirma que hi ha un compromís del mandat i s’està seguint en 
aquesta línia. 
 
El senyor Benito Pérez González, regidor de Ciutadans, pregunta si a banda 
dels increments al Complement Específic explicats, derivats de la previsió de la 
Llei de Pressupostos, hi ha algun canvi més. Ho pregunta perquè el títol de la 
proposta pot donar a equívoc i voldria poder-ho explicar bé perquè quedés més 
clar.  
 
El portaveu de CiU li aclareix que no hi ha hagut cap canvi més que l’explicat. 
 
C.- VOTACIONS 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

PSC 1 SÍ 

CIU 5 SÍ 

9SV 2 SÍ 
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ERC+AM 2 SÍ 

C’S 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

 
El Ple de la Corporació acorda acorda per unanimitat dels assistents, 
aprovar els acords transcrits anteriorment. 
 
 
 
Vuitè.- PRP2018/1251   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ INICIAL, SI 
ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 6/2018.    
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Amadeu Clofent 
Rosique,  portaveu del grup Municipal de CIU  exposa l’assumpte. El senyor 
Robert Subiron Olmos, regidor de Serveis Municipals, pren la paraula per 
explicar en què es gastaran els diners previstos a les aplicacions 
pressupostàries suplementades.  
 
Es transcriu íntegrament la proposta d’acord: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: REGIDORIA DE GESTIO ECONOMICA 
Expedient:  2018/1659 23 GENSVM  
Contingut: PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 6/2018. 
 
Vistes les solꞏlicituds i demandes de les diferents àrees en les quals es justifica 
la necessita d’una modificació pressupostària, es fa precís la modificació de 
crèdit 6/2018 del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdits extraordinaris. 
 
En data 3 d’octubre de 2018, la secretària accidental ha emès informe sobre la 
Legislació aplicable i el procediment a seguir per efectuar l’esmentada 
modificació al Pressupost, així com l’interventor que també ha elaborat informe 
al respecte. 
 
Realitzada la tramitació legalment establerta i vist els informes de la secretària 
accidental i l’interventor accidental es PROPOSA AL PLE l'adopció del 
següent: 
 
ACORD 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 6/2018 
del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdits extraordinaris que s’adjunta 
annexada. 
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SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el 
Butlletí Oficial de la Província, durant el termini de quinze dies, durant els 
quals els interessats  podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el 
Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini 
no s'haguessin presentat reclamacions. En cas contrari, el Ple disposarà d'un 
termini d'un mes per resoldre-les.  
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ANNEX 

 

ESTAT DE DESPESES 

                BAIXES ALTES   

          Crèdit Modificacions Crèdit Per Per Crèdit 

Org Prog Econòmica Proj Descripció Inicial Exercici Actual Anulꞏlació
Crèdit 
Extraordinari Definitiu 

18 171 62515 16 Adquisició mobiliari per parcs i jardins 0,00 0,00 0,00   18.000,00 18.000,00 

18 171 62516 16 
Adquisició pista poliestportiva pel parc del passeig 
dels pins 0,00 0,00 0,00   19.000,00 19.000,00 

01 171 61910 4 Instalꞏlació reg Parc Germans Gabrielistes 50.000,00 0,00 50.000,00 37.000,00   13.000,00 

        Totals 50.000,00 0,00 50.000,00 37.000,00 37.000,00 50.000,00 
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Pel que fa al finançament 

 

2018/01/171/61910 “Instalꞏlació reg Parc Germans Gabrielistes”: al 
pressupost de 2018 es va preveure l’obra de reurbanització i millores al Parc 
dels Germans Gabrielistes. Les aplicacions pressupostàries previstes per 
l’execució d’aquest obra van ser les següents: 

 

Any 
Orgàni
ca 

Progra
ma 

Econòmi
ca 

Projec
te 

Descripció 
Crèdit 
Definitiu 

2018  01  171  61906  04  Urbanització Parc Germans Gabrielistes  350.000,00 

2018  01  171  61907  04  Il∙luminació Parc Germans Gabrielistes  50.000,00 

2018  01  171  61910  04  Instal∙lació reg Parc dels Germans  50.000,00 

2018  01  171  61908  04 
Adquisició i instal∙lació Mobiliari i jocs Parc Germans 
Gabrielistes  50.000,00 

Total  500.000,00 

 

Aquestes 4 aplicacions pressupostàries estàn dins del mateix projecte i per 
tant, estan vinculades entre si. 
 
En data 12 d’abril de 2018 es va adjudicar l’obra de reurbanització i millores al 
Parc dels Germans Gabrielistes per import de 379.440,42. Per tant, es pot 
minorar l’aplicació pressupostària 2018/01/171/61910 “Instalꞏlació reg Parc 
Germans Gabrielistes” en 37.000 euros per finançar la present modificació de 
crèdit. 
 
 
TERCER.- Els Suplements de crèdits i crèdits extraordinaris, en virtut de 
l'establert en l'article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004 estaran subjectes al següent: 

1. Quan s’hagi de realitzar alguna despesa que no es pugui demorar fins a 
l’exercici següent, i al pressupost de la corporació no hi hagi crèdit o el 
consignat sigui insuficient o no ampliable, el president de la corporació 
ha d’ordenar la incoació de l’expedient de concessió de crèdit 
extraordinari, en el primer cas, o de suplement de crèdit, en el segon.  

 

2. L’expedient, sobre el qual la intervenció hi ha d’emetre prèviament 
informe, s’ha de sotmetre a l’aprovació del ple de la corporació, amb 
subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos. També hi 
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són aplicables les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels 
pressupostos a què es refereix l’article 169 d’aquesta Llei.  

 

3. Si es produeix la inexistència o insuficiència de crèdit en el pressupost 
d’un organisme autònom, l’expedient de crèdit extraordinari o de 
suplement de crèdit proposat inicialment per l’òrgan competent de 
l’organisme autònom a què aquell correspongui s’ha de trametre a 
l’entitat local perquè el tramiti de conformitat amb el que disposa l’apartat 
anterior.  

 

4. L’expedient ha d’especificar la partida pressupostària concreta que s’ha 
d’incrementar i el mitjà o recurs que ha de finançar l’augment que es 
proposa. Aquest augment es finança amb càrrec al romanent líquid de 
tresoreria, amb ingressos nous o ingressos més grans recaptats sobre 
els totals previstos al pressupost corrent, i mitjançant anulꞏlacions o 
baixes de crèdits de despeses d’altres partides del pressupost vigent no 
compromesos, les dotacions de les quals es considerin reductibles 
sense pertorbació del servei respectiu. A l’expedient s’ha d’acreditar que 
els ingressos que preveu el pressupost s’estiguin efectuant amb 
normalitat, llevat que tinguin caràcter finalista.  
 

5. Excepcionalment, i per acords adoptats amb el quòrum que estableix 
l’article 47.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, es consideren recursos 
efectivament disponibles per finançar despeses noves o despeses més 
grans, per operacions corrents, que expressament es declarin 
necessàries i urgents, els procedents d’operacions de crèdit en què es 
donin conjuntament les condicions següents: Que el seu import total 
anual no superi el cinc per cent dels recursos per operacions corrents 
del pressupost de l’entitat. Que la càrrega financera total de l’entitat, 
inclosa la derivada de les operacions projectades, no superi el 25 per 
cent dels recursos esmentats. Que les operacions quedin cancelꞏlades 
abans que es renovi la corporació que les concerti. 
 

6. Els acords de les entitats locals que tinguin per objecte habilitar o 
suplementar crèdits en casos de calamitats públiques o de naturalesa 
anàloga d’interès general excepcional són immediatament executius, 
sense perjudici de les reclamacions que s’hi promoguin en contra, les 
quals s’han de substanciar dins els vuit dies següents a la presentació, i 
es consideren desestimades si no se’n notifica la resolució al recurrent 
dins el termini esmentat. 
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QUART.-  Formalització comptable  

Si es considera necessari, es formalitzen provisionalment  les operacions de 
“Baixa” mitjançant document de Retenció de Crèdit (RC), restant per formalitzar 
les operacions comptables “Suplement de crèdit “ i “Crèdit Extraordinari” i 
“Baixa per anulꞏlació”, fins que aquesta modificació estigui definitivament 
aprovada. 

 

CINQUÈ.-  Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 

L'objectiu d'estabilitat pressupostària s’expressa en termes de comptabilitat 
nacional, és a dir, s'apliquen els criteris metodològics del Sistema Europeu de 
Comptes (SEC 2010).  

Per determinar el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en el 
Pressupost de l'Entitat per l’exercici 2018, cal establir l'equivalència entre el 
saldo del pressupost per “operacions no financeres” i el saldo de comptabilitat 
nacional (capítols I a VII). 

S’han de realitzar una sèrie d’ajustaments que es realitzen com a conseqüència 
de les diferències de criteri entre la comptabilitat pressupostària i el pla de 
comptabilitat nacional. Per a la realització dels ajustos s’ha de considerar el 
“Manual de càlcul del Dèficit en Comptabilitat Nacional adaptat a les 
Corporacions Locals, publicat per la IGAE. 

La totalitat dels ingressos i despeses no financeres pressupostàries, 
corresponen a la totalitat dels recursos i operacions que computen per 
l’obtenció de la capacitat/necessitat de finançament de les corporacions locals.  

L'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària del 
Pressupost es va realitzar al pressupost inicial de la Corporació Local i durant 
la seva execució, s’han d’enviar al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques la seva execució trimestral, i per la liquidació del pressupost. 

Aquesta modificació de crèdit número 06/2018 es financia amb baixes 
d’aplicacions pressupostàries de despesa i per tant no té incidència en 
l’estabilitat pressupostària i segueixen vigents les previsions del pressupost 
inicial i del primer trimestre on es preveu complir amb tots els apartat 
d’estabilitat pressupostària. 
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SISÈ.-  Competència 

La competència per l’aprovació d’aquestes modificacions correspon al Ple de la 
Corporació, per majoria simple. 

 

SETÈ.-  Procediment d’aprovació 

 

L’art. 38 del RD 500/90 de 20 d’abril estableix que l’aprovació dels expedients 
de Ple es realitzarà amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que 
l’aprovació dels Pressupostos. 

 

Que d’acord amb l’Art. 20.1 del mateix reial decret s’haurà de publicar al BOP i 
exposar al públic durant 15 dies hàbils durant els quals els interessats podran 
interposar reclamacions. 

 

Es considerarà definitivament aprovat si en aquest termini no es presenten 
reclamacions. 

 

Amb l’aprovació definitiva serà publicat al BOP resumit per capítols i entrarà en 
vigor una vegada publicat definitivament. 

De les modificacions definitivament aprovades s’enviarà una còpia a la 
corresponent comunitat autònoma i a la dependència del ministeri d’economia i 
Hisenda que aquest determini. 

VUITÈ.-  Resultat de la fiscalització:   

Es vol fer constar que els criteris d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera són previsions fetes a tancament del segon trimestre de 2018, 
s’hauran de tornar a calcular en els posteriors trimestres i al tancament 
pressupostari. En el supòsit d’incompliment s’haurà d’elaborar i aprovar pel Ple 
municipal un Pla Econòmic Financer, segons estableix l’art. 21.1 del reglament 
d’estabilitat pressupostària. 

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

vots 
VOT 

PSC 1 SÍ 

CIU 5 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 

C’S 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

 
El Ple de la Corporació acorda acorda per unanimitat dels assistents, 
aprovar els acords detallats a la part expositiva. 
 
 
Novè.- PRP2018/1267   APROVACIO PROVISIONAL  MODIFICACIO 
PUNTUAL DE LES NNSS DEL REDACTAT ART 115, CLAU 5. 
   
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Amadeu Clofent 
Rosique,  portaveu del grup Municipal de CIU exposa l’assumpte: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: REGIDORIA D'URBANISME 
Expedient:  2018/842 38 PLANE  
Contingut: APROVACIO PROVISIONAL MODIFICACIO PUNTUAL DE LES 
NNSS DEL REDACTAT ART 115, CLAU 5 
 
Fets 
 
El Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, en sessió ordinària de data 
28 de juny de 2018, va aprovar inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DE 
LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE SANT VICENÇ DE 
MONTALT del redactat de l’Article 115, Clau 5 – Zona subjecte a anterior 
ordenació volumètrica, en relació a l’adequació a la Llei 13/2014, de 30 
d’octubre d’accessibilitat. 

 

D’acord amb el què estableix a l’article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), aplicable 
per remissió de l’article 96 del TRLU es va exposar l’expedient a informació 
pública pel termini d’un mes mitjançant edictes publicats al BOP, en data 20 de 
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juliol de 2018 (número CVE2018028641) i al diari “El Punt” en data 18 de juliol 
de 2018, així com a la pàgina WEB municipal. 

 

Es va concedir simultàniament audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels 
quals confina amb el municipi de Sant Vicenç de Montalt. 

 

Durant el termini d’exposició no s’ha presentat cap escrit d’alꞏlegacions tal i 
com acredita el Registre General de l’Ajuntament en data d’avui. 

 

Vist el que estableix a l’article 80 a) del TRLU, en relació a l’aprovació definitiva 
per les comissions territorials d’urbanisme de figures de planejament. 

 

Realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa al Ple l’adopció del 
següent 

 

ACORD 

 
PRIMER.- Aprovar provisionalment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES 
Normes Subsidiàries de Planejament de Sant Vicenç de Montalt del redactat de 
l’Article 115, Clau 5 – Zona subjecte a anterior ordenació volumètrica, en 
relació a l’adequació a la Llei 13/2014, de 30 d’octubre d’accessibilitat. 

SEGON.- Donar trasllat de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona, com a òrgan competent, per tal que procedeixi a adoptar, si 
s’escau, l’acord d’aprovació definitiva de la Modificació de referència (adjuntar 
la documentació). 

TERCER.- Notificar la present resolució al sol.licitant. 

 
 
B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades de 
cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Real Decreto 2568/1986, de 28 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del Web municipal si 
es vol l’audició de la Sessió plenària. 
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C.- VOTACIONS 
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

PSC 1 SÍ 

CIU 5 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 

C’S 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

 
El Ple de la Corporació acorda acorda per unanimitat dels assistents, 
aprovar els acords transcrits anteriorment. 
 
 
A continuació es procedeix a la VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA per tal 
d’incloure, fora de l’ordre del dia, el tema anomenat   PROPOSTA AL PLE DE 
RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L’ACORD DE PLE DE 
24 DE SETEMBRE DE 2018 PEL QUAL ES PREN CONEIXEMENT QUE EL 
SENYOR MIQUEL ÀNGEL MARTÍNEZ DEIXA DE PERTÀNYER AL GRUP 
MUNICIPAL DE CIU.    
  
 
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

PSC 1 SÍ 

CIU 5 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 
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C’S 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

 
 
El Ple acorda acorda per unanimitat dels assistents, incloure aquest 
assumpte fora de l’ordre del dia. El senyor Enric Pardo Matas, portaveu 
d’Esquerra, apunta que la urgència ve determinada per la finalització del termini 
per resoldre el recurs el dia 1 de novembre. 
 
 
PRP2018/1337   PROPOSTA AL PLE DE RESOLUCIÓ DEL RECURS DE 
REPOSICIÓ CONTRA L’ACORD DE PLE DE 24 DE SETEMBRE DE 2018 
PEL QUAL ES PREN CONEIXEMENT QUE EL SENYOR MIQUEL ÀNGEL 
MARTÍNEZ DEIXA DE PERTÀNYER AL GRUP MUNICIPAL DE CIU.   
  
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Amadeu Clofent 
Rosique,  portaveu del grup Municipal de CIU  exposa l’assumpte. Ho fa de 
forma molt resumida perquè es tracta d’una qüestió complexa i tècnica. El 
senyor Miquel Àngel Martínez el dia 1 d’octubre d’enguany va presentar, abans 
de la seva renúncia a l’acta de regidor, dos recursos de reposició. El primer, 
contra el Decret de l’Alcaldia de data 21 de setembre de 2018 pel qual el 
senyor alcalde es donava per assabentat de l’expulsió del senyor Martínez del 
Grup Municipal de CiU, el declarava regidor no adscrit i trametia l’assumpte al 
Ple. El segon, recurs contra l’acord del ple de la Corporació de data 24 de 
setembre de 2018, pel qual el Ple prenia raó del decret de l’alcaldia esmentat. 
El recurs de reposició contra l’acord de Ple ha de ser resolt pel Ple, i es 
proposa que es resolgui desestimant la pretensió de nulꞏlitat de ple dret d’acord 
amb els fonaments que consten a l’expedient administratiu.  
 
Per tot l’esmentat, cal sotmetre l’assumpte a votació. Es transcriu íntegrament 
la proposta d’acord que se sotmet a votació: 
  
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2018/1574 33 GENSVM  
Contingut: RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L’ACORD 
DE PLE DE 24 DE SETEMBRE DE 2018 PEL QUAL ES PREN 
CONEIXEMENT QUE EL SENYOR MIQUEL ÀNGEL MARTÍNEZ DEIXA DE 
PERTÀNYER AL GRUP MUNICIPAL DE CIU. 
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En data 21 de setembre de 2018 el senyor alcalde va dictar el Decret de 
l’alcaldia impugnat per part del senyor Martínez i que es transcriu a continuació: 

 
Vist que amb data 21 de setembre de 2018 va tenir entrada l'escrit de Sr. Amadeu 
Clofent i Rosique, portaveu del Grup Municipal de CIU, document en el qual solꞏlicita  
que el Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa deixi de pertànyer al Grup Municipal de 
CIU. 

 
Vist l'informe de Secretaria de data 21 de setembre de 2018 i de conformitat amb el 
que es disposa en l'article 50 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, en relació amb l'article 
21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 

 
RESOLC 

 
PRIMER. Prendre coneixement de que el Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa deixa 
de pertànyer al Grup Municipal de CIU d'aquest Ajuntament; quedant integrant com a 
regidor no adscrit.  

 
SEGON. Notificar aquesta resolució al Grup Municipal de CIU. 

 
TERCER. Que s'informi al Regidor Miquel Àngel Martínez i Camarasa que 
passa a ser Regidor no adscrit a cap grup polític i que continua gaudint dels 
drets i deures propis de tot regidor. 
 
En data 24 de setembre de 2018, el Ple de la Corporació va adoptar l’acord 
titulat PRP2018/1206   DONAR COMPTE DEL DECRET DE MODIFICACIÓ 
DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU, pel qual el Ple de la Corporació es va donar 
per assabentat del contingut del decret d’alcaldia anteriorment transcrit. 
 
El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt, ha presentat en data 1 d’octubre de 2018, un Recurs de 
Reposició, contra l’esmentat acord Plenari, el qual conclou demanant a 
l’administració que prèvia la tramitació legal oportuna, es dicti pel Ple nova 
resolució per la qual deixi sense efecte la recorreguda declarant nulꞏla la seva 
expulsió del Grup Municipal del CiU. 
El recurs ha estat interposat de conformitat amb l'article 77 de la Llei 26/2010, 
de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu i el termini màxim per a resoldre’l serà 
d’un mes. 
El senyor Miquel Àngel Martínez assenyala com a domicili a efectes de 
notificacions la seva adreça postal. D’acord amb l’article 14 de la Llei 39/2015, 
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu, en tant que obligat a comunicar-se 
amb l’administració per mitjans electrònics, les notificacions li seran trameses 
per via electrònica, per tal de poder complir amb la normativa de procediment 
vigent. 
El recorrent fonamenta el seu escrit en diferents alꞏlegacions.  La primera 
d’elles la identificació de l’acte impugnat, que és l’acord de Ple de data 24 de 
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setembre de 2018, titulat PRP2018/1206   DONAR COMPTE DEL DECRET DE 
MODIFICACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU, pel qual el Ple de la 
Corporació es va donar per assabentat del contingut del decret d’alcaldia de 
data 21 de setembre de 2018 pel qual el senyor alcalde va prendre 
coneixement de que el Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa deixava de 
pertànyer al Grup Municipal de CIU d'aquest Ajuntament; quedant integrant 
com a regidor no adscrit. Aquesta decisió compet al recorrent, no essent 
possible discutir la present alꞏlegació. 
La segona de les alꞏlegacions del recorrent es fonamenta en què l’acte 
impugnat és susceptible de ser recorregut. Un acord de Ple és un acte que 
posa fi a la via administrativa i per tant,  s’admet el seu recurs i s’ha d’admetre 
aquesta l’alꞏlegació. 
La tercera alꞏlegació del Recurs de Reposició del senyor Martínez és afirmar 
que la resolució recorreguda té un vici de nulꞏlitat de ple dret. Aquesta nulꞏlitat 
la sustenta en diverses raons. En primer lloc, manifesta que tots els 
procediments administratius han de tenir tràmit d’audiència, d’acord amb 
l’article 82 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu. 
L’acte administratiu impugnat és un acte de presa de raó, no decisori en cap 
moment. El contingut resolutori de l’acord de Ple es limita a donar-se per 
assabentat d’un decret pel qual es va prendre raó d’una comunicació 
presentada per registre d’entrada, sense poder entrar en el fons de la qüestió, 
en no ser competència de cap òrgan resolutori municipal ni l’estructuració i 
membres dels grups municipals. No s’ha instruït cap procediment administratiu 
en tant que l’òrgan que ha de resoldre el fons del tema no és municipal. 
En segon lloc, per al fonament de la seva alꞏlegació que alꞏludeix a un vici de 
nulꞏlitat de ple dret, el recorrent afirma que existeix incapacitat formal del grup 
municipal per a acordar l’expulsió d’un dels seus membres sense la participació 
del partit polític.  El recorrent manifesta que només es contemplen dos supòsits 
en els quals es pot deixar de pertànyer a un grup municipal i són el de renúncia 
voluntària i el de l’expulsió sancionadora per part del partit i, en aquest cas, 
manca l’acord d’expulsió del senyor Martínez per part del partit polític. A banda 
que es tracta d’una afirmació que no obeeix a la realitat i interessada, perquè 
és evident que es poden donar altres supòsits en els quals un regidor pot 
deixar de formar part del grup polític i perquè no es fonamenta l’afirmació 
esmentada, ja la jurisprudència del Tribunal Suprem, en concret la continguda 
en les seves sentències de 28 de juny i 29 de novembre de 1990, es mostra 
rotunda quan assenyala “(...) no cap confondre grup polític o grup municipal ... 
amb partit polític... el recurs d’apelꞏlació incorre en un error a l’equiparar 
representants del grup polític i partit polític (...)” com també ho diferencia fins i 
tot el Síndic de Greuges, per exemple quan respon la queixa número 
03619/2012 tot dient “Els regidors i els grups municipals en què s’integren no 
s’identifiquen ni s’han de confondre amb els partits polítics als quals estan 
adscrits perquè és en la mesura que formen part de l’ajuntament i són 
representants dels electors que els han escollit que tenen dret a participar en 
tots els mitjans de comunicació municipal i a exposar-hi les seves idees i 
confrontar-les amb les de l’equip de govern.”. Tanmateix la doctrina està 
d’acord en assegurar que pel que fa als grups polítics la regulació de la Llei de 
Bases de Règim Local, com la del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
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Local és parca, com també ho és la legislació reguladora del règim especial del 
municipi  de  Barcelona,  i  la  relativa a la regulació de les restants  tipologies 
d'ens locals de Catalunya,  perquè no han donat una definició legal expressa 
dels grups polítics municipals, ni tampoc han determinat la naturalesa jurídica  
dels seus actes, tot i que consideren que formen part de l'organització 
complementària dels ens locals, dintre de la qual es podrien definir com a 
òrgans colꞏlegiats de base associativa i de caràcter polític i necessari en 
l'organització municipal i, per tant, a efectes organitzatius interns, independents 
dels partits polítics, coalicions, federacions o agrupacions amb què els seus 
membres van acudir al procés electoral, la funció dels quals és canalitzar 
l'actuació deis membres de la Corporació que, a efectes de la seva actuació 
corporativa, han d'actuar a través d'ells, per al millor funcionament dels òrgans 
de govern, això sense perjudici, és clar, de les funcions i atribucions que la 
legislació de regim local atribueix als regidors i regidores a títol individual. 
 
Per donar força a les seves afirmacions, el senyor Martínez es fonamenta en 
una instància que va presentar en data 24 de setembre de 2018 un vilatà de 
Sant Vicenç, senyor Daniel Redon, qui, segons exposà, actuava en nom i 
representació de Convergència Democràtica de Catalunya PDeCAT, però no 
ho acredità en cap cas, en el qual solꞏlicita que es tingui per manifestat que la 
persona autoritzada a representar i emprar a l’Ajuntament, al grup de CiU, 
posteriorment CDC i actualment PDeCAt, és el senyor Miquel Àngel Martínez 
Camarasa. Afegia en el seu escrit que es tingués per manifestat que tan aviat 
es disposés de la documentació que acrediti l’expulsió de CDC/PDeCAT dels 
regidors/es que van votar a favor de la moció de censura, seria aportada al 
Consistori. 
En data 17 de juny de 2015 (R/E 3820), els regidors/es de la Corporació que 
conformen la llista electoral de la Federació de CiU, van presentar per Registre 
que es constituïen en grup polític i que designaven el senyor Amadeu Clofent 
Rosique com al seu portaveu. El Ple de la Corporació, en sessió de data 2 de 
juliol de 2015, va prendre raó de la composició del grup de CiU així com del seu 
representant. Per tant, al Consistori de Sant Vicenç de Montalt el Grup 
Municipal de CiU és el que ha estat constituït, no tenint cap representant del 
partit anomenat PDeCAT, el qual no va concórrer a les passades eleccions 
municipals.  
Fins i tot el recorrent afirma que l’actuació de la secretària municipal, qui en cap 
moment s’ha dirigit al PDeCAT per tal de resoldre sobre la qüestió no és, al seu 
entendre, acord ni ajustada a Dret i afegeix que la secretaria municipal ha de 
posar en coneixement del PDeCAT els fets per tal que determini qui és 
realment el representant legítim del grup municipal i comprovar si al senyor 
Miquel Àngel Martínez Camarasa ha estat realment expulsat de la formació 
política en que es va presentar, fet que segons ell és ara mateix notori que no 
és així, ans al contrari, són al resta de regidors del grup els que han quedat 
desautoritzats pel PDECAT com es fa constar a la instància abans citada per la 
formació política, entén que la secretària municipal ho hauria de tenir en 
compte a efectes del que disposa l’article 73.3 in fine de la LBRL per comprovar 
la situació dels regidors i el parer de la formació política. Cal reiterar doncs que 
en data 17 de juny de 2015 (R/E 3820), els regidors/es de la Corporació que 
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conformen la llista electoral de la Federació de CiU, van presentar per Registre 
que es constituïen en grup polític i que designaven el senyor Amadeu Clofent 
Rosique com al seu portaveu, la qual cosa va ser posada en coneixement del 
Ple en data 2 de juliol de 2015, sense que en cap cas l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt tingui cap representant del partit anomenat PDeCAT, el qual 
no va concórrer a les passades eleccions municipals. És important deixar 
constància que no s’ha registrat a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 
comunicació de l’expulsió formal dels regidors que formen el grup municipal de 
CiU per part del seu partit polític, tal i com es desprèn incorrectament de les 
seves afirmacions. 
El senyor Martínez finalment reconeix que, fins i tot en el cas que es considerés 
que és potestat del Grup Municipal dictaminar sobre l’expulsió dels seus 
membre, cosa que diu negar, la tramitació en la configuració de la voluntat del 
Grup Municipal estaria viciada de nulꞏlitat de ple Dret, ex art 47.1.e) de la Llei 
39/2015, ja que el mateix es reuní i, eventualment, decidí sense comptar amb 
la presència de tots els seus membres, atès que el recorrent no fou ni tan sols 
convocat. Aquest Ajuntament no és coneixedor ni ho ha de ser de les reunions 
que hagin o puguin celebrar els membres de cap grup municipal fora de les 
sessions municipals a les quals són convocats, entenent que el seu interlocutor 
vàlid és el portaveu que ha estat designat, en aquest cas, el senyor Amadeu 
Clofent, tal i com es desprèn de la comunicació efectuada pels regidors/es de la 
Corporació que conformen la llista electoral de la Federació de CiU, els quals 
com ja ha estat exposat, van presentar per Registre que es constituïen en grup 
polític el dia 17 de juny de 2015 (R/E 3820) i van nomenar el seu portaveu 
també esmentat, la qual cosa va ser posada en coneixement del Ple en data 2 
de juliol de 2015. 
Finalment, en tercer lloc el recorrent fonamenta l’alꞏlegació que alꞏludeix a un 
vici de nulꞏlitat de ple dret de l’acord impugnat, expressant que s’ha vulnerat el 
dret de l’article 23 de la CE, vulnerant el seu dret d’igualtat en l’accés, i 
manteniment, de càrrecs púbics, concretat en aquest cas en romandre com a 
Regidor del Grup Municipal de CiU, tenint en compte en aquest sentit que 
l’expulsió irregular d’un regidor del seu grup municipal té implicacions 
importants en l’exercici legítim de les seves funcions de càrrec electe en 
condicions d’igualtat que protegeix el dret fonamental de l’art. 23.2 CE, doncs 
deixa de poder formar part d’alguns òrgans com la Junta de portaveus entre 
d’altres, i li impedeix poder ostentar més drets polítics i econòmics que els que 
tenia fins aleshores segons l’article 73.3 LBRL.  
En l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt no s’ha constituït mai Junta de 
Portaveus, a més, en els acords del cartipàs municipal aprovats pel Ple de la 
Corporació, el mateix dia 24 de setembre d’enguany, el recorrent forma part de 
totes les comissions informatives i així com del plenari, perquè precisament 
conserva tots i cadascun dels seus drets com a regidor i evidentment, en el cas 
que assisteixi a les sessions  a les quals ha estat convocat, tindrà dret a 
percebre la retribució que com a qualsevol regidor pertoca, com fins al moment. 
Així li ho assenyala el Decret del qual el Ple es dóna per assabentat i que ara el 
recorrent impugna, quan en la seva part resolutiva, en el tercer paràgraf, quan 
estableix que es comuniqui al regidor Miquel Àngel Martínez Camarasa que un 
cop comunicada l’expulsió, passa a ser Regidor no adscrit a cap grup polític i 
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que continua gaudint dels drets i deures propis de tot regidor. Com així va 
assenyalar la secretària accidental en el seu informe emès al respecte en data 
21 de setembre de 2018, els regidors que queden en la condició de no adscrits 
tenen els deures i els drets individuals, inclosos els de caràcter material i 
econòmic, que segons les lleis que formen part de l'estatut dels membres de 
les corporacions locals i participen en les activitats pròpies de l'Ajuntament de 
manera anàloga a la de la resta de Regidors. El fet que el recorrent ostenti 
menys drets polítics i econòmics que els que tenia fins aleshores no ve motivat 
per la seva expulsió del grup municipal, tal i com s’ha exposat, sinó pel fet 
d’haver prosperat una moció de censura el passat 21 de setembre i haver  
hagut de deixar el seu càrrec com a alcalde. 
 
En darrer terme, com a altressí manifesta i seguidament demana que s’apliqui 
com a mesura cautelar la suspensió de l’execució de la seva expulsió del Grup 
Municipal de CiU, ja que d’acord amb l’art 117.2.a) i b) de la Llei 39/2015 
l’execució de l’acord pot causar perjudicis d’impossible o difícil reparació i la 
impugnació es fonamenta en les causes de nulꞏlitat de ple Dret de l’art 47.1 de 
la Llei 39/2015. Des d’aquesta alcaldia es considera que l’execució de l’acord 
no causa en cap cas perjudicis d’impossible o difícil reparació, i les causes de 
nulꞏlitat adduïdes pel recorrent han estat considerades insuficients per declarar 
la mesura cautelar solꞏlicitada, per la qual cosa no s’aprecia suficientment 
fonamentada aquesta petició. 
 
Per tot el que ha estat esmentat, dins el termini legal per a fer-ho, es proposa al 
Ple de la Corporació que adopti els acords següents: 

 

PRIMER. Estimar en part les alꞏlegacions primera i segona que fonamenten el 

Recurs de Reposició presentat per part del senyor Miquel Àngel Martínez 

Camarasa, regidor de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, en data 1 

d’octubre de 2018, contra l’acord del Ple de la Corporació titulat PRP2018/1206   

DONAR COMPTE DEL DECRET DE MODIFICACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL 

DE CIU, pel qual el Ple de la Corporació es va donar per assabentat del 

contingut del decret d’Alcaldia titulat de “Modificació de la composició del Grup 

Municipal de CiU” de data 21 de setembre de 2018,  d’acord amb els 

antecedents anteriorment exposats i desestimar, així mateix, l’alꞏlegació tercera 

en la qual basa el mateix Recurs de Reposició, relativa a un presumpte vici de 

nulꞏlitat de la resolució, d’acord amb les explicacions transcrites a la part 

expositiva. Així mateix, desestimar la petició final formulada en l’altressí 

manifesto i demano, per la qual es demanava la suspensió de l’execució de 

l’expulsió del Grup Municipal de CiU, d’acord amb el que ha estat raonat. 
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SEGON. Notificar el present acord a l’interessat.  

 
 
B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades de 
cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Real Decreto 2568/1986, de 28 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del Web municipal si 
es vol l’audició de la Sessió plenària. 
 
  
El senyor Enric Pardo Matas, regidor portaveu d’Esquerra Republicana, pren la 
paraula per manifestar que l’informe de secretaria està ben fonamentat. El ple 
ha pres raó de la renuncia presentada pel senyor Martínez i amb el seu recurs 
dispara contra tothom. No té lògica presentar aquest recurs perquè el ple 
només havia pres raó d’un decret d’alcaldia i perquè després el que es va fer 
va ser presentar la renuncia. La intenció sembla que sigui pretendre un debat 
que no és del seu interès. El que es fa en aquesta resolució de recurs és votar 
la proposta de desestimació del recurs que es proposa des de la secretaria 
municipal. 
 
El senyor Benito Pérez Gónzález, regidor de Ciutadans, manifesta que se li 
presenten dubtes. Demana alguns aclariments i li són explicats. 
 
C.- VOTACIONS 
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

PSC 1 SÍ 

CIU 5 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 

C’S 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

 
El Ple de la Corporació acorda acorda per unanimitat dels assistents, 
aprovar l’acord transcrit anteriorment. 
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Desè.- PRECS I PREGUNTES. 
 
https://www.svmontalt.cat/fitxes.php?categoria=204 
 
El portaveu del Grup Municipal de 9SV, senyor Jaume Gumà, demana que 
consti en acta la queixa que ha presentat per 9SV davant el Consell de la 
Informació de Catalunya sobre el periodista de la zona Maresme del diari La 
Vanguardia i que pugui ser consultada per qui ho desitgi. Per tant, en el mateix 
enllaç on es pot consultar el contingut de l’àudio corresponent als precs i 
preguntes, es pot consultar també el contingut de la queixa esmentada. 
 
 
No havent més assumptes a tractar, l’alcalde dóna per acabada la sessió i 
l’aixeca, de la qual estenc, com a Secretària, aquesta acta. 
 

La Secretària              Vist i plau, 

    L’alcalde president 

 


