
 
 

1 
 

Carrer Sant Antoni, 13 

08394 Sant Vicenç de Montalt 

Tel. 93 791 05 11 - Fax: 93 791 29 61 

http://www.svmontalt.cat 

ACTA DE LA SESSIÓ PLE2018/5 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1A. CONVOCATÒRIA EL 26 
D'ABRIL DE 2018   
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2018/5 
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 26 d'abril de 2018 
Horari: de 20:00 a 22.06 hores 
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Sant Vicenç de Montalt. 
 
 
Assistents 
 

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

CIUDADANÍA) 
- Sr.Vocal JAVIER SANDOVAL CARRILLO  (PSC) 
- Sr.Vocal FRANCISCO GUILLEM MOLINS  (PP) 

 
 
Secretària: 
 
- CRISTINA MARÍN CARCASSONA, secretària accidental 
 
 
Obre la sessió el senyor President per tractar els assumptes inclosos en el 
següent: 
 
 
O R D R E   D E L   D I A 
 
 
Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR. 

 PLE2018/3 ORDINARI DEL DIA 22 DE MARÇ DE 2018. 
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Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 

Tercer.- PRP2018/514 PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 
PLA ECONÒMIC FINANCER DE L’ANY 2018. 

Quart.- PRP2018/517 DONAR COMPTE DEL PMP (PERÍODE MITJÀ DE 
PAGAMENT) DEL 4T TRIMESTRE DE L’ANY 2017. 

Cinquè.- PRP2018/368 PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LES FESTES LOCALS DE L’ANY 2019. 

Sisè.- PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ 
SOBRE SEGURETAT PRIVADA. 

Setè.- PRECS I PREGUNTES. 
 

 
Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR. 

 PLE2018/3 ORDINARI DEL DIA 22 DE MARÇ DE 2018. 

El senyor Alcalde pregunta als assistents si tenen alguna objecció a l’acta de la 
sessió ordinària celebrada en data 22 de març de 2018. 

VOTACIÓ 

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

 

 PLE2018/3 ORDINÀRIA 22/03/2018 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

CIU 6 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 

C’S 1 SÍ 

PSC 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

 



 

1 
 

S’acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió ordinària de Ple 
celebrada en data 22/03/2018. 

 

Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 

 BOE 13/03/2018 Anunci de licitació del servei de recollida selectiva i 
transport de residus municipals. 

 DOGC 16/03/2018 Anunci convocatòria de tres places d’operari 
polivalent en règim laboral temporal de contracte de relleu. 

 DOGC 22/03/2018 Edicte publicació sentència de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en 
el recurs contenciós administratiu núm. 35/12, interposat per Roser 
Clofent Rosique contra l’acord de la comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona de 12 de maig de 2011, aprovant definitivament el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal. 

 BOPB 9/04/2018 Anunci aprovació inicial modificació de crèdit 2/2018 
del Pressupost en modalitat de suplements de crèdit i crèdits 
extraordinaris. 

 BOPB 11/04/2018 Anunci Convocatòria i bases reguladores de les 
beques d’activitats esportives d’estiu 2018. 

 BOPB 11/04/2018 Anunci Convocatòria beques de llibres del curs 2018-
2019. 

 BOPB 16/04/2018 Anunci llistat provisional d’admesos i exclosos, fixació 
calendari de proves i nomenament del tribunal qualificador del procés de 
selecció per proveïr dues places d’administrativa (promoció interna). 

 BOPB 19/04/2018 Anunci convocatòria subvencions esportives any 
2018. 

 Es dóna compte expressament del decret d’alcaldia núm. 434 de data 23 
d’abril de 2018, d’aprovació de la pròrroga del contracte del servei de 
manteniment de l'enllmenat públic i semafòric adjudicat a l'empresa 
SECE SA. 
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Tercer.- PRP2018/514 PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 
PLA ECONÒMIC FINANCER DE L’ANY 2018. 

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Amadeu Clofent 
Rosique,  portaveu del grup Municipal CIU exposa l’assumpte. Explica que va 
ser retirar en el Ple anterior a petició d’Esquerra Republicana. Seguint les 
seves indicacions, s’ha completat al màxim l’informe i s’han fet servir les dades 
relatives al tancament de 2017 i no de 2018. És més real i més ben fet. La 
intervenció ha completat l’informe. A continuació, explica que el motiu d’haver 
d’aprovar un Pla econòmic financer és perquè s’ha gastat més que l’anterior 
exercici, cosa que suposa trencar la regla de la despesa. A nivell de gestió 
però, no suposa canvis, simplement s’adquireix el compromís de respectar la 
xifra de despesa. Es transcriu la proposta d’acord: 
 
Vist el Pla Econòmic financer subscrit per l’interventor accidental de data 13 
d’abril de 2018 la necessitat de la qual s'origina per la liquidació del pressupost 
de l’exercici 2017. 
 
Resultant que el Pla proposat és conforme a l'establert en l'article 21 i 23 de la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, en relació amb l'article 9.2 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, 
per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació 
previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, i de conformitat amb el que es disposa en el citat 
article, es PROPOSA AL PLE, els següents: 

ACORDS 

Primer.- Aprovar el Pla Econòmic financer de l'Ajuntament en els termes que 

consten en document annex. 

Segon.- Remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per a la 

seva aprovació i/o publicació al seu portal web, segons correspongui, en el 

termini de cinc dies naturals des de l'aprovació del Pla Econòmic financer, si 

escau. 

Tercer.- A efectes merament informatius, publicar el Pla Econòmic financer en 

el Butlletí Oficial de la Província, si escau. 

Així mateix, una còpia del Pla es trobarà a la disposició del públic des de la 

seva aprovació fins a la finalització de la seva vigència. 
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ANNEX 
 
Projecte del Pla Econòmic Financer de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt 

 

Vist l’Informe de data 27 de febrer de 2018, emès per la Intervenció municipal 

en el qual es posa de manifest que la liquidació del pressupost de l’exercici 

2017 incompleix els objectius de la regla de la despesa, en aplicació de l’article 

21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 

Sostenibilitat Financera, en la seva redacció donada per la Llei Orgànica 

9/2013, de 20 desembre, de control del deute comercial en el sector públic, i de 

l’article 9.2 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 

desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la 

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 

Financera, en la seva redacció donada per l'Ordre HAP/2082/2014, de 7 de 

novembre. 

 

Vist l’article 20 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 

Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en la seva redacció donada per la Llei 

Orgànica 9/2013, de 20 desembre, de control del deute comercial en el sector 

públic, que regula el contingut del Pla econòmic financer. 

 

Es presenta el següent projecte de Pla Econòmic Financer amb el contingut 

següent: 

 

1.- Relació d’Entitats dependents 

2.- Causes generadores de l’incompliment 

3.- Previsions tendencials d’ingressos i despeses 

4.- Memòria explicativa de les variacions d’ingressos i despeses. Activitats i 

mesures a 

adoptar per assolir l’equilibri pressupostari en termes del SEC 

5.- Previsions de variables pressupostàries i econòmiques i sensibilitat a 

escenaris 
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econòmics alternatius 

6.- Causes, diagnòstic i previsió 

7.- Mesures 

8.- Conclusions del Pla Econòmic Financer 

 
 
1.- Relació d’Entitats dependents. 

 

De l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt no depèn cap Organisme Autònom, 
ni cap Entitat pública empresarial ni cap Societat Mercantil. 
 
 

2.- Causes generadores de l’incompliment. 

 

Durant els últims anys i de forma més accentuada des de 2014, la base de la 
regla de la despesa de l'exercici havia quedat en un import excessivament baix, 
el % reduït d’execució d’inversions dels últims anys havia fet possible complir 
amb la regla de la despesa els darrers anys. 
 
 

  
Base regla de la 
Despesa 

Any 
2014: 6.099.956,01 
Any 
2015: 6.032.360,62 
Any 
2016: 6.053.044,99 

 
 
 
Execució d’inversions 2014-2016: 
 
 

Pressupost Definitiu 
Cap. 6 O.R.N. Cap. 6 

% ORN / 
P.Def 

Any 2014 1.426.832,57 545.766,06 38,25% 
Any 2015 1.889.363,68 880.505,96 46,60% 
Any 2016 1.570.144,41 549.124,07 34,97% 
 
 
Malgrat aquestes dificultats per complir els darrers anys amb la regla de la 
Despesa, les altres mesures a complir: Capacitat de Finançament, PMP, Deute 
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Viu eren complides amb solvència tal i com demostren els informes 
d’intervenció corresponents. 
 
L'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt està en una situació excepcionalment 
bona econòmicament, però el baix nivell de despesa dels darrers anys, feia 
molt difícil complir cada any la Regla de la Despesa. 
 
Cal destacar que al 2017 es va facturar la inversió corresponent al Projecte de 
Renovació d'Enllumenat públic, adjudicat al 2015 i que no es va acabar 
executant fins 2017.  Aquesta inversió va costar 441.745,41, finançada a crèdit 
i per tant, tota la inversió computava a la Regla de la Despesa. Només aquesta 
inversió ja feia molt difícil el compliment de la Regla de la Despesa. 
 
L’avaluació del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i regla de 
la despesa del tancament de l’exercici 2017 es va dur a terme mitjançant 
informe de la Intervenció Municipal número 2018/003 de data 26 de febrer de 
2018. 
 
Es detallen a continuació els càlculs realitzats en aquest informe i que posen de 
manifest un incompliment de la regla de la despesa i el compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària amb una capacitat de finançament de 563.943,34 
euros, després d’haver realitzat els ajustaments corresponents als quals fa 
referència el manual de la IGAE per al càlcul del dèficit en comptabilitat 
nacional adaptat a les Corporacions Locals. 
 

2.1.- Estabilitat Pressupostària. 
 
AJUSTAMENTS SEC 95 A LA CAPACITAT / NECESSITAT DE 
FINANÇAMENT 

Liquidaci
ó 

GR000 Ajust per no recaptació - Cap 1 

-
138.015,2
3  

GR000
b Ajust per no recaptació - Cap 2 

-
13.777,90 

GR000c Ajust per no recaptació - Cap 3 
-
39.455,77 

GR001/
2 Retencions PIE per liquidacions negatives anteriors 36.141,00 
GR006 Meritament interessos (+ inicials - finals) 0,00  
GR015 No execució (inejecución)   
GR009 Inversions realitzades per compte de la Corporació Local 0,00  
GR004 Ingressos per venda d'accions (privatitzacions) 0,00  
GR003 Dividends i participació en beneficis 0,00  
GR017 Operacions de permuta financera (SWAPS) 0,00  

GR018 Reintegrament i execució d'avals 0,00  
GR012 Subscripció d'ampliacions de societats en pèrdues 0,00  
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GR013 Assumir deutes  0,00  

GR014 
Dev. Ing. pendent de pagar i Desp Pend. Aplicar (+inicials-
finals) 0,00  

GR008 Inversions amb abonament total de preu 0,00  
GR008
a Arrendaments financers 0,00  
GR008
b Contractes d'associació pública privada 0,00  
GR010 Inversions realitzades per compte d'altres AAPP 0,00  
GR019 Condonació de préstecs  0,00  

GR099 

Correlació de transferències 0,00  
Desviacions de finançament ing. no financers -4.291,17  
Liquidacions negatives PIE notificades a l'exercici 0,00  
Ajust de no recaptació - altres conceptes 0,00  
Altres ajustaments SEC95 0,00  

Total ajustaments 

-
159.399,0
7  

 
 
CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT Liquidació 
Ingressos dels capítols 1 a 7 8.675.687,29 
-Despeses dels capítols 1 a 7 7.952.344,88 
Ajustaments SEC 95 -159.399,07  
Ajustament consolidació operacions entre el grup 0,00  
Capacitat (+)/Necessitat(-) de finançament 563.943,34  
Capacitat finançament sobre ingressos capítol 1 a 7 6,50% 
 
 

2.2.- Regla de la Despesa. 

Límit a la Base de la despesa Liquidació 
Base exercici anterior   6.053.044,99 
Taxa límit aprovada pel Ministeri   2,10% 
Valoració de canvis normatius sobre recaptació 0,00  
Valor màxim base de l'exercici   6.180.158,93 
 

Aplicacions no financeres, llevat interessos Liquidació 

Despeses dels capítols 1 a 7, llevat d'interessos 7.951.820,56 
Ajustaments SEC95     0,00  
Alienació de terrenys i d'altres inversions reals 0,00  
Inversions realitzades per compte de la Corporació Local 0,00  
Reintegrament i execució d'avals   0,00  
Subscripció d'ampliacions de societats en pèrdues 0,00  
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Assumir deutes      0,00  
Despesa pendent d'aplicar   0,00  
Contractes d'associació pública privada   0,00  
Inversions amb abonament total de preu 0,00  
Arrendaments financers   0,00  
Condonació de préstecs   0,00  
Ajust excepcional 2012   0,00  
Inversions realitzades per compte d'altres AAPP 0,00  
No execució (inejecución)     
Altres ajustaments SEC 95   0,00  

Aplicacions no financeres, llevat interessos 7.951.820,56 
 

Despesa finançada amb subvencions Liquidació 

Ingressos Cap 4 i 7 procedents d'AAPP   977.838,51 
Unió Europea     0,00  
Estat     0,00  
Comunitat Autònoma   222.746,06 
Diputacions     676.048,62 
Altres Administracions   79.043,83  
Desviacions     4.291,17  
Despesa finançada amb subvencions   973.547,34 
 

 
Base de la despesa Liquidació 
Ajustament consolidació operacions entre el grup 0,00  
Base de la despesa exercici actual   6.978.273,22 
Marge a la Regla de la Despesa   -798.114,29  
Taxa implícita d'increment   15,29% 
 

 

2.3.- Endeutament. 

 

Deute a   
Moviment
s 2017   Deute a 

Deute Viu 

 
31/12/2
016 

Augm
ents 

Disminuci
ons 

Ajusta
ments 

 
31/12/2
017 

Arrendaments financers 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Contractes APP 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Preveïdors a llarg termini 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Altres operacions a llarg 1.831.4 0,00  488.956,6 0,00  1.342.4
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termini 45,16  7  88,49  
Bestretes de subvencions 
rebudes 0,00  0,00  0,00   0,00  
Valor actual de derivats 
financers 0,00  0,00  0,00  0,00  
Interessos meritats i no 
vençuts 0,00  0,00  0,00  0,00  
Operacions a curt termini 0,00  0,00  0,00  0,00  
Factoring sense recurs 0,00  0,00  0,00  0,00  

S1-Suma anteriors 
1.831.4
45,16  0,00  

488.956,6
7  0,00  

1.342.4
88,49  

Avals concedits fora del grup         0,00  

Total Deute Viu         
1.342.4
88,49  

% Sobre ingressos 
corrents         16,36% 

 
 
 

Deute a   
Moviment
s 2017   Deute a 

Deute Total 

 
31/12/2
016 

Augm
ents 

Disminuci
ons 

Ajusta
ments 

 
31/12/2
017 

S1- Suma 
1.831.4
45,16 0,00 

488.956,6
7 0,00 

1.342.4
88,49 

Capitals pendents 
liquidacions negatives PIE 

182.389
,29 0,00 36.141,00 

-
12.794,
45 

133.453
,84 

Mecanisme de proveïdors 0,00 0,00 0,00   0,00 
Altres pagaments ajornats 0,00 0,00 0,00   0,00 
Ingressos anticipats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inversió realitzada per 
compte de l'ens local 0,00 0,00 0,00   0,00 

Total Deute 
2.013.8
34,45 0,00 

525.097,6
7 

-
12.794,
45 

1.475.9
42,33 

% Sobre ingressos 
corrents         17,98% 
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2.4.- Període Mig de Pagament (PMP). 

 

 

 

Sant Vicenç de Montalt 

PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL 

CUARTO TRIMESTRE 
AÑO 2017 

En días 
Periodo Medio de Pago Global a Proveedores 
Trimestral * 
Sant Vicenç de Montalt 8,41 

* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe 
negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término 
medio, en el pago por parte  
de la Administración en relación al periodo máximo previsto 
legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o 
bien a que las operaciones  
pendientes de pago de la Adminsitración se encuentran, en 
término medio, en un momento anterior a dicho periodo 
máximo.  
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3.- Previsions tendencials d’ingressos i despeses. 

 

L’objectiu del present pla és assolir els objectius d’estabilitat pressupostària en 
un horitzó temporal d’un any, aconseguint l’estabilitat pressupostària a la fi del 
període esmentat, de conformitat amb allò establert a l’apartat 1 de l’article 21 
de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera.  
 
Les previsions d’ingressos nets com d’obligacions reconegudes netes tant de 
l’exercici anterior, com del present i el proper, són les que s’exposen a 
continuació. 
 
 

3.1.- Ingressos: Drets reconeguts nets 2017 i previsió 2018-2019. 
 
 
  CONCEPTE   2.017  2.018 2.019 
CAPÍTOL 1 - IMPOSTOS DIRECTES 4.226.792,20  4.019.000,00  4.019.000,00  
CAPÍTOL 2 - IMPOSTOS INDIRECTES 118.794,27  100.000,00  100.000,00  
CAPÍTOL 3 - TAXES I PREUS PÚBLICS 1.912.338,38  1.822.406,00  1.822.406,00  
  PER PRESTACIÓ DE SERVEIS 1.912.338,38  1.822.406,00  1.822.406,00  
  FINALISTES A INVERSIONS 0,00  0,00  0,00  
CAPÍTOL 4 - TRANSF. I SUBVENC. 1.905.758,38  1.712.228,69  1.714.630,93  
  NO CONDICIONADES (brut) 1.172.173,03  1.146.141,00  1.146.141,00  
  RETENCIONS PIE NEGATIVES -36.141,00  -36.141,00  -36.141,00  

  
FINALISTES SERVEIS 
(AA.PP.) 518.873,42  482.116,69  482.116,69  

  
FINALISTES SERVEIS 
(RESTA) 250.852,93  120.112,00  120.112,00  

CAPÍTOL 5 - ING. PATRIMONIALS 43.038,97  288.000,00  43.038,97  
  DERIVATS DE SERVEIS 43.038,97  288.000,00  43.038,97  
  FINALISTES A INVERSIONS 0,00  0,00  0,00  
  ALTRES   0,00  0,00  0,00  
CAPÍTOL 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS 0,00  0,00  0,00  
CAPÍTOL 7 - SUBVENCIONS DE CAP. 468.965,09  408.594,20  400.000,00  
  PROCEDENTS D'AA.PP. 458.965,09  408.594,20  400.000,00  
  ALTRES   10.000,00  0,00  0,00  
CAPÍTOL 8 - ACTIUS FINANCERS 0,00  26.000,00  0,00  
CAPÍTOL 9 - PASSIUS FINANCERS 0,00  259.130,59  0,00  
  PER INVERSIONS 0,00  259.130,59  0,00  
  PER SANEJAMENT 0,00  0,00  0,00  
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 8.675.687,29  8.635.359,48  8.096.673,66  
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3.2.- Despeses: Obligacions reconegudes netes 2017 i previsió 

2018-2019. 
 
 

  CONCEPTE   2.017  2.018 2.019 
CAPÍTOL 1 - DESPESA DE 
PERSONAL     3.272.137,16  3.403.022,65  3.471.083,10  
CAPÍTOL 2 - DESPESES 
GENERALS     2.710.146,88  2.764.349,82  2.819.636,81  
CAPÍTOL 3 - DESPESA 
FINANCERA     524,32  700,00  700,00  

  
PER DEUTE A CURT 
I LLARG TER.   524,32  700,00  700,00  

  ALTRES   0,00  0,00  0,00  
CAPÍTOL 4 - SUBVENCIONS I 
TRF.     328.781,23  335.356,85  342.063,99  
CAPÍTOL 6 - INVERSIONS 
REALS     1.582.490,94  1.352.220,89  1.100.000,00  
CAPÍTOL 7 - SUBVENCIONS 
DE CAP.     58.264,35  86.907,05  0,00  
CAPÍTOL 8 - COMPRA 
D'ACTIUS FIN.     0,00  26.000,00  0,00  

  
SOCIETATS EN 
PÈRDUES   0,00  0,00  0,00  

  ALTRES   0,00  26.000,00  0,00  
CAPÍTOL 9 - RETORN DE 
PASSIUS FIN.     488.956,67  344.702,62  256.487,50  

  
AMORTITZACIÓ 
PREVISTA   300.865,01  344.702,62  256.487,50  

  
AMORTITZACIÓ 
EXCEPCIONAL   188.091,66  0,00  0,00  

TOTAL PRESSUPOST DE 
DESPESES     8.441.301,55  8.313.259,88  7.989.971,40  

 
 
 
 
A continuació s’adjunta link amb l’evolució dels ingressos, despeses, Deute, 
Romanent de Tresoreria i execució d’inversions del període 2007-2017: 
 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzIzODczY2QtODllYS00OTBlLWJjOGE

tNWM4MGM3NjRlM2UyIiwidCI6ImNlODZiNDJhLTljMzUtNDYwMi1iYWRiLTQ3

NWIxMzdhNTJjYiIsImMiOjh9 
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4.- Memòria explicativa de les variacions d’ingressos i despeses. 

Activitats i mesures a 

adoptar per assolir l’equilibri pressupostari en termes del SEC. 
 
 

4.1.- Variacions i mesures en els ingressos 
 
No s’ha pres cap tipus de mesura correctora ja que com ja he comentat a 
l’apartat 2 d’aquest informe, l’incompliment de la regla de la despesa és degut a 
l’alt nivell d’execució de les inversions de 2017 i al baix nivell d’execució 
d’inversions de 2016. 
 
Malgrat aquest incompliment de la regla de la despesa, la resta de magnituds 
són correctes i no es considera necessari l’increment dels impostos, taxes ni 
preus públics. 
 
 
Capítol I: Impostos directes 
 
La previsió d’ingressos de 2018 en aquest Pla Econòmic Financer es fa segons 
la previsió que es va fer al pressupost inicial. La previsió de 2019 és idèntica a 
la de 2018. 
 
S’ha de tenir en compte que aquest capítol d’ingressos inclou l’aplicació 
pressupostària de l’impost sobre els terrenys de naturalesa urbana, impost que 
està pendent de modificació i que hi ha moltes incerteses de com quedarà 
finalment. 
 
 
Capítol II: Impostos indirectes 
 
La previsió d’ingressos de 2018 i 2019 és la mateixa que a la previsió inicial de 
2017 i de 2018. Es fa difícil fer una previsió acurada d’aquest capítol, ja que 
només engloba l’Impost sobre construccions i obres i aquest impost va lligat al 
context econòmic i urbanístic. S’ha optat per fer una previsió prudent com ja es 
venia fent els darrers anys. 
 
 
Capítol III: Taxes i preus públics 
 
La previsió d’ingressos de 2018 en aquest Pla Econòmic Financer es fa segons 
la previsió que es va fer al pressupost inicial. És una previsió prudent, amb una 
disminució del 4,7% respecte els DRN de 2017. La previsió de 2019 és igual 
a la de 2018. 
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Capítol IV: Transferències corrents 
 
La previsió d’ingressos de 2018 en aquest Pla Econòmic Financer es fa segons 
la previsió que es va fer al pressupost inicial. És una previsió prudent, amb un 
decrement del 10,15% respecte els DRN de 2017. La previsió de 2019 és la 
mateixa a la de 2018. 
 
Aquest capítol inclou la Participació en els tributs de l’estat com partida més 
important, i es preveu que l’ingrés sigui similar al de 2017. 
 
Aquest capítol també inclou diverses subvencions, la major part de la Diputació 
de Barcelona. Aquestes subvencions varien d’un any a un altre, i per tant, es fa 
difícil fer una previsió molt precisa. S’ha optat per fer una previsió prudent, com 
és habitual en aquest consistori. 
 
 
 
 
Capítol V: Ingressos patrimonials 
 
La previsió d’ingressos de 2018 en aquest Pla Econòmic Financer es fa segons 
la previsió que es va fer al pressupost inicial. 
 
En aquest capítol es preveu increment del 569,16% respecte 2017. Aquest 
creixement és degut a l’increment en la previsió de l’aplicació pressupostària 
“Concessió administrativa serveis d’aigua SOREA”. En el pressupost de 
2018 es va preveure la liquidació d’anys anteriors i la regularització dels anys 
2015 i 2016. Aquesta previsió és extraordinària i per tant, a la previsió 
d’ingressos de 2019 es torna a rebaixar i es deixa igual als DRN de 2017. 
 
 
Capítol VI: Alienació d’inversions reals 
 
No es preveu cap tipus d’alienació d’inversions als pressupostos de 2018 ni de 
2019. 
 
 
Capítol VII: Transferències de capital 
 
La previsió d’ingressos de 2018 en aquest Pla Econòmic Financer es fa segons 
la feta al pressupost inicial. 
 
La previsió d’aquest capítol es planteja segons el pla d’inversions del 
pressupost inicial de 2018. Durant l’any poden haver-hi variacions segons les 
noves línies de subvencions que surtin durant l’any i que no es podien preveure 
quan es va aprovar el pressupost inicial. 
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La previsió de 2019 es un 2,10% inferior a la de 2018 però encara és aviat per 
fer una previsió acurada. 
 
 
Capítol VIII: Actius financers 
 
La previsió d’ingressos de 2018 en aquest Pla Econòmic Financer es realitza 
d’acord amb la previsió que es va fer al pressupost inicial. 
 
Aquest capítol només inclou l’aplicació pressupostària: “Consell Comarcal del 
Maresme. Retorn bestreta a curt termini per plans d’ocupació”. 
 
A la previsió de 2019 no es planteja cap tipus d’actuació. 
 
 
Capítol XIX: Passius financers 
 
La previsió d’ingressos de 2018 en aquest Pla Econòmic Financer es d’acord 
amb el pressupost inicial. 
 
En aquest capítol s’inclouen els préstecs que està planificat sol·licitar durant 
l’exercici per atendre el finançament d’algunes inversions, tal com es detalla al 
pla d’inversions del pressupost inicial. 
 
En aquest Pla Econòmic Financer no s’ha inclòs cap préstec a la previsió de 
2019. Malgrat això, no es descarta que es pugui arribar a produir, tot dependrà 
de les inversions de 2019.  
 
4.2.- Variacions i mesures en les despeses: 
 
No s’ha pres cap tipus de mesura correctora en aquest apartat, ja que, com ja 
he comentat a l’apartat 2 d’aquest informe, l’incompliment de la regla de la 
despesa es deu a l’alt nivell d’execució de les inversions de 2017 i al baix nivell 
d’execució d’inversions de 2016. 
 
Malgrat aquest incompliment de la regla de la despesa, la resta de magnituds 
són correctes i no es considera necessari adoptar mesures correctores en 
l’apartat de les despeses. 
 
Tot i no adoptar-les, l’evolució normal del pressupost ja comporta l’estalvi en 
algunes aplicacions pressupostàries, bé perquè al final no es realitzin algunes 
activitats o despeses programades o bé perquè s’aconsegueixi un estalvi en el 
preu. 
 
Històricament les despeses s’han mantingut estables durant els últims 10 anys i 
només l’execució de les inversions ha marcat la diferència en el volum de 
depeses d’un any a l’altre. 
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Capítol I: Despeses de personal 
 
Previsió d’increment del 4% respecte els DRN 2017.  
 
Aquest increment es basa fonamentalment en la previsió d’augment dels salaris 
al voltant del 2% i el creixement de la plantilla de la Policia Local en 2 agents, 
motivat per dues baixes de llarga durada. 
 
En aquest capítol la previsió de despeses d’aquest Pla Econòmic Financer 
varia respecte la previsió inicial de 2018. Això es motiva perquè inicialment es 
consignen pressupostàriament totes les places, malgrat que algunes d’elles no 
estan cobertes. D’aquesta manera a final d’any es produeix un estalvi respecte 
la previsió inicial. 
 
 
Capítol II: Despesa en béns corrents i serveis 
 
Previsió d’augment del 2% respecte els DRN 2017.  
 
En aquest capítol la previsió de despeses d’aquest Pla Econòmic Financer 
varia respecte la previsió inicial de 2018. Històricament en aquest capítol es 
produeix una inexecució al voltant del 5%. 
 
 
Capítol III: Despeses financeres 
 
La previsió de despeses d’aquest capítol coincideix amb la que es va fer al 
pressupost inicial de 2018. 
 
La previsió de 2018 i 2019 és de 700 euros, una quantitat molt baixa amb motiu 
del baix nivell d’endeutament, ja que una part de l’endeutament no merita 
interessos i l’altra compta amb unes condiciones econòmiques molt favorables. 
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Capítol IV: Transferències corrents 
 
 
Previsió d’increment del 2% respecte els DRN 2017.  
 
Amb caràcter general, les subvencions que atorga l’Ajuntament són de caràcter 
nominatiu (vénen detallades al pressupost) i no es produeixen grans variacions 
d’un exercici a l’altre. 
 
Cal comentar, en relació als ajuts de caràcter social, de necessitat i d’urgència, 
que aquests tenen un component de cofinançament amb altres administracions 
que fan que la despesa no sigui computable a efectes de càlcul de la regla de 
la despesa 
 
 
Capítol VI: Inversions reals 
 
Com ja he explicat a l’apartat número 2 d’aquest Pla Econòmic Financer, 
l’execució d’aquest capítol és la que acaba marcant el volum de despeses 
totals del pressupost. 
 
Durant els darrers exercicis, l’execució efectiva de les inversions havia estat 
molt baixa, un 38,25% el 2014, 46,60% el 2015 i 34,97% el 2016. En canvi, 
l’any 2017, l’execució d’inversions es va situar en el 78,32%. 
 
En aquest Pla Econòmic, seguint el criteri de prudència, es preveu una 
execució del 80% de les inversions del pressupost inicial de 2018. Tot i aquesta 
elevada previsió d’execució de les inversions, es preveu complir amb la regla 
de la despesa aquest any. 
 
Cal tenir en compte que una part important de les inversions estan 
subvencionades en part i per tant, no tota la despesa executada computa a la 
regla de la despesa. 
 
La previsió d’aquest capítol pel 2019 és un 18,65% inferior a la previsió de 
2018, ja que 2019 és any d’eleccions i difícilment hi haurà un gran volum 
d’inversions. 
 
 
Capítol VII: Transferències de capital 
 
La previsió d’aquest capítol es fonamenta en les dues actuacions previstes el 
2018: “Pellongament vorera Av. Montaltnou” i “Urbanització Av. Verge de 
Montserrat”. Aquestes dues transferències de capital corresponen a dues 
actuacions cofinançades per part de la Diputació de Barcelona i que es preveu 
que s’executin al 100% ja que el crèdit consignat a les dues aplicacions 
pressupostàries és exactament la part que ens correspon pagar. 
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Al pressupost de 2019 no es preveu cap transferència de capital. 
 
 
Capítol VIII: Actius financers 
 
Aquest capítol només inclou l’aplicació pressupostària: “Consell Comarcal del 
Maresme. Bestreta a curt termini per plans d’ocupació”. 
 
La previsió de despesa en aquest capítol coincideix amb la previsió inicial del 
pressupost de 2018. 
 
A la previsió de 2019 no es preveu cap tipus d’actuació. 
 
 
 
Capítol VIII: Passius financers 
 
 
La previsió d’ingressos de 2018 en aquest Pla Econòmic Financer es d’acord 
amb la plantejada en el pressupost inicial. 
 
Aquest capítol inclou l’amortització dels préstecs vigents. 
 
La previsió de 2019 és un 25,59% inferior ja que al pressupost de 2018 
s’acabarà d’amortitzar un crèdit (Crèdit Caixa Catalunya Inversions 2007) i 
per tant, en el pressupost de 2019 no s’haurà de consignar. 
 
En aquest Pla Econòmic Financer no s’ha previst cap préstec a la previsió de 
2019. Malgrat això, no es descarta que es pugui produir, depenent de les 
inversions que acabin aprovant-se el 2019. 
 
 
5.- Previsions de variables pressupostàries i econòmiques i sensibilitat a 

escenaris econòmics alternatius. 

 

La concreció de les mesures previstes als capítols de despeses i d’ingressos 
recollides al punt anterior del present pla, així com la seva projecció dins de 
l’exercici següent són les següents: 
 
 
 
 
 

  DESPESES   2.017  2.018 2.019 

CAPÍTOL 1 - DESPESA DE     3.272.137,16  3.403.022,65  3.471.083,10  



 

1 
 

PERSONAL 

CAPÍTOL 2 - DESPESES 
GENERALS     2.710.146,88  2.764.349,82  2.819.636,81  
CAPÍTOL 3 - DESPESA 
FINANCERA     524,32  700,00  700,00  

  
PER DEUTE A CURT I 
LLARG TER.   524,32  700,00  700,00  

  ALTRES   0,00  0,00  0,00  
CAPÍTOL 4 - SUBVENCIONS I 
TRF.     328.781,23  335.356,85  342.063,99  

CAPÍTOL 6 - INVERSIONS REALS     1.582.490,94  1.352.220,89  1.100.000,00  
CAPÍTOL 7 - SUBVENCIONS DE 
CAP.     58.264,35  86.907,05  0,00  
CAPÍTOL 8 - COMPRA D'ACTIUS 
FIN.     0,00  26.000,00  0,00  

  
SOCIETATS EN 
PÈRDUES   0,00  0,00  0,00  

  ALTRES   0,00  26.000,00  0,00  
CAPÍTOL 9 - RETORN DE 
PASSIUS FIN.     488.956,67  344.702,62  256.487,50  

  
AMORTITZACIÓ 
PREVISTA   300.865,01  344.702,62  256.487,50  

  
AMORTITZACIÓ 
EXCEPCIONAL   188.091,66  0,00  0,00  

TOTAL PRESSUPOST DE 
DESPESES     8.441.301,55  8.313.259,88  7.989.971,40  

 
 

  INGRESSOS   2.017  2.018 2.019 

CAPÍTOL 1 - IMPOSTOS DIRECTES 4.226.792,20  4.019.000,00  4.019.000,00  

CAPÍTOL 2 - IMPOSTOS INDIRECTES 118.794,27  100.000,00  100.000,00  

CAPÍTOL 3 - TAXES I PREUS PÚBLICS 1.912.338,38  1.822.406,00  1.822.406,00  

  PER PRESTACIÓ DE SERVEIS 1.912.338,38  1.822.406,00  1.822.406,00  

  FINALISTES A INVERSIONS 0,00  0,00  0,00  

CAPÍTOL 4 - TRANSF. I SUBVENC. 1.905.758,38  1.712.228,69  1.714.630,93  

  NO CONDICIONADES (brut) 1.172.173,03  1.146.141,00  1.146.141,00  

  RETENCIONS PIE NEGATIVES -36.141,00  -36.141,00  -36.141,00  

  FINALISTES SERVEIS (AA.PP.) 518.873,42  482.116,69  482.116,69  

  FINALISTES SERVEIS (RESTA) 250.852,93  120.112,00  122.514,24  

CAPÍTOL 5 - ING. PATRIMONIALS 43.038,97  288.000,00  43.038,97  

  DERIVATS DE SERVEIS 43.038,97  288.000,00  43.038,97  

  FINALISTES A INVERSIONS 0,00  0,00  0,00  

  ALTRES   0,00  0,00  0,00  

CAPÍTOL 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS 0,00  0,00  0,00  

CAPÍTOL 7 - SUBVENCIONS DE CAP. 468.965,09  408.594,20  400.000,00  

  PROCEDENTS D'AA.PP. 458.965,09  408.594,20  400.000,00  

  ALTRES   10.000,00  0,00  0,00  

CAPÍTOL 8 - ACTIUS FINANCERS 0,00  26.000,00  0,00  

CAPÍTOL 9 - PASSIUS FINANCERS 0,00  259.130,59  0,00  

  PER INVERSIONS 0,00  259.130,59  0,00  

  PER SANEJAMENT 0,00  0,00  0,00  

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 8.675.687,29  8.635.359,48  8.099.075,90  
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Les principals magnituds, pressupostàries i econòmiques sobre les quals es 
fonamenta el present pla, així com la seva projecció durant la seva durada 
queden concretades en els següent quadres: 
 
 
 

  PLA DE VIABILITAT ECONÒMICA 2018 

  ENTITAT: Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 

  Superàvit estructural 

CAPACITAT DE SERVEIS 
2.017 2.018 2.019 

FINANÇAMENT BÀSIC ESTABLE 5.317.169,95  5.072.130,00  5.072.130,00  

RETORNS ENDEUTAMENT   300.865,01  344.702,62  256.487,50  

  Deute llarg termini vigent (1) 300.865,01  344.702,62  256.487,50  

  Operacions de Sanejament 0,00  0,00  

  Ajust per refinançaments 0,00  0,00  

  Noves operacions inversions 0,00  0,00  

INTERESSOS     524,32  700,00  700,00  

  Deute llarg termini vigent 700,00  700,00  

  Operacions de Sanejament 0,00  0,00  

  Ajust per refinançaments 0,00  0,00  

  Noves operacions inversions 0,00  0,00  

  Deute curt termini    0,00  0,00  

  Deute implícit a curt termini 0,00  0,00  

  Deute implícit a llarg termini 0,00  0,00  

ALTRES DESPESES FINANCERES 0,00  0,00  0,00  

  Evolució   0,00  0,00  

  Mesures   0,00  0,00  

AJUST DE NO EXECUCIÓ / RTATS EX. TANC. -191.248,90  -163.982,81  -163.982,81  

ALTRES AJUSTAMENTS   0,00  0,00  0,00  

CAPACITAT DE SERVEIS   4.824.531,72  4.562.744,57  4.650.959,69  

S/ FINANÇAMENT BÀSIC ESTABLE 90,7% 90,0% 91,7% 

DÈFICIT DE SERVEIS 

DESPESA DE SERVEIS   6.311.065,27  6.502.729,32  6.632.783,90  

INGRESSOS DE SERVEIS   2.725.103,70  2.712.634,69  2.470.075,90  

DÈFICIT     3.585.961,57  3.790.094,63  4.162.708,00  

S/ FINANÇAMENT BÀSIC ESTABLE   67,44% 74,72% 82,07% 

 
SUPERÀVIT ESTRUCTURAL 1.238.570,15  772.649,95  488.251,69  

S/ FINANÇAMENT BÀSIC ESTABLE 23,3% 15,2% 9,6% 
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  PLA DE VIABILITAT ECONÒMICA 2018 

  ENTITAT: Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 

  Solvència 

FONS DE MANIOBRA 
2.017 2.018 2.019 

FONS DE MANIOBRA ANTERIOR 3.567.142,82  4.109.149,26  4.269.084,26  

SUPERÀVIT ESTRUCTURAL 1.238.570,15  772.649,95  488.251,69  

INGRESSOS NO CONSOLIDATS 164.448,56  156.870,00  156.870,00  

VARIACIÓ PER INVERSIONS -1.359.881,86  -769.584,95  -698.763,52  

OPERACIONS DE SANEJAMENT 0,00  0,00  0,00  

ALTRES     498.869,60      

FONS DE MANIOBRA FINAL 4.109.149,26  4.269.084,26  4.215.442,43  

51,09% 54,84% 55,89% 

FONS DE MANIOBRA OBJECTIU -90.877,69  -87.967,84  -85.226,93  

EXCÈS DE SOLVÈNCIA   4.200.026,95  4.357.052,10  4.300.669,36  

DEUTE A CURT TERMINI   0,00  0,00  0,00  

DÈFICIT DE FINANÇAMENT A C.T. 0,00  0,00  0,00  

LÍMIT OPERACIONS A C.T.   2.412.682,09  2.335.429,41  
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  PLA DE VIABILITAT ECONÒMICA 2018 

  ENTITAT: Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 

  Romanent i Rtat Press. 

            
RESULTAT PRESSUPOSTARI 

2.017 2.018 2.019 

Drets Reconeguts Nets   8.675.687,29  8.635.359,48  8.099.075,90  

Obligacions Reconegudes Netes 8.441.301,55  8.313.259,88  7.989.971,40  

Resultat Pressupostari   234.385,74  322.099,60  109.104,50  

Desviacions de l'exercici positives 4.291,17  0,00  0,00  

  
Procedents de Subv. 
D'AAPP 4.291,17  0,00  0,00  

Desviacions de l'exercici negatives 441.745,41  1.818,20  1.236,48  

  
Procedents de Subv. 
D'AAPP 0,00  0,00  0,00  

Despesa finançada amb romanent 548.457,51      

1.220.297,49  323.917,81  110.340,98  

ROMANENT DESPESES GENERALS 
2.017 2.018 2.019 

Anterior     3.567.142,82  4.109.149,26  4.269.084,26  

Resultat Pressupostari   234.385,74  322.099,60  109.104,50  

Resultat d'exercicis tancats   -129.899,46  -163.982,81  -163.982,81  

Dismunicuó Exc. Finançament Afectat 437.520,16  1.818,20  1.236,48  

Altres     0,00      

Actual     4.109.149,26  4.269.084,26  4.215.442,43  

ROMANENT A INCORPORAR 
2.017 2.018 2.019 

Romanents a incorporar - Despeses 694.092,38  200.000,00  0,00  

Romanents a incorporar - Ingressos 0,00  0,00  0,00  

Excès de Finançament Afectat   4.291,17  2.472,97  1.236,48  

Necessitat de Finançament de la incorporació 689.801,21  197.527,03  -1.236,48  

DISPONIBILITAT DEL ROMANENT 
2.017 2.018 2.019 

Romanent per Despeses Generals 4.109.149,26  4.269.084,26  4.215.442,43  

Per Reconeixement extrajudicial de crèdits 0,00  0,00  0,00  

Per incorporació de romanents de despesa 689.801,21  197.527,03  0,00  

Romanent no compromés   3.419.348,05  4.071.557,23  4.215.442,43  

Per Fons de Solvència   -90.877,69  -87.967,84  -85.226,93  

Per finançar inversions   3.510.225,74  4.159.525,07  4.300.669,36  

Per reduir endeutament   0,00  0,00  0,00  
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6.- Causes, diagnòstic i previsió. 

 

L'exposat als apartats anteriors determina la quantificació numèrica de les 

causes, diagnòstic i previsió següents: 

 

6.1.- Estabilitat Pressupostària. 

 

AJUSTAMENTS SEC 95  
  2.018 2.019 

Ajust per no recaptació 

Cap 1 -110.924,40  -110.924,40  

Cap 2 -2.760,00  -2.760,00  

Cap 3 no fin. -50.298,41  -50.298,41  

Altres 0,00    

Correlació de transferències    0,00  0,00  

Retencions PIE per liq. negatives anteriors 36.141,00  36.141,00  

Meritament interessos (+ inicials - finals) 0,00  0,00  

Desviacions de finançament ing. No financers 0,00  0,00  

Subscripció d'accions de societats en pèrdues 0,00  0,00  

Assumir deutes    0,00  0,00  

Liquidacions negatives PIE notificades 0,00  0,00  

Dev. I.P.P. i Desp Pend. Aplicar (+inicials-finals) 0,00  0,00  

Inv. realitzades per compte de la Corp. Local 0,00  0,00  

Inversions realitzades per compte d'altres AAPP 0,00  0,00  

Inversions amb abonament total de preu 

0,00  0,00  Arrendaments financers   

Contractes d'associació pública privada 

Reintegrament i execució d'avals 0,00  0,00  

Condonació de deutes   0,00  0,00  

Altres ajustaments SEC95   0,00  0,00  

  Total ajustaments -127.841,81  -127.841,81  

CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT 
  

Ingressos dels capítols 1 a 7   8.350.228,89  8.099.075,90   
-Despeses dels capítols 1 a 7   7.942.557,26  7.733.483,90   
Ajustaments SEC 95   -127.841,81  -127.841,81   
Ajustament consolidació operacions entre el grup 0,00  0,00   
Capacitat (+)/Necessitat(-) de finançament 279.829,83  237.750,19   
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6.2.- Regla de la Despesa 

 

AJUSTAMENTS SEC 95 DESPESA 
2.018 2.019 

Alienació de terrenys i d'altres inversions reals     0,00  0,00  

        Ajust desviacions de l'exercici     0,00  0,00  

Inv. realitzades per compte de la Corp. Local     0,00  0,00  

Inversions realitzades per compte d'altres AAPP     0,00  0,00  

Reintegrament i execució d'avals     0,00  0,00  

Subscripció d'accions de societats en pèrdues     0,00  0,00  

Assumir deutes      0,00  0,00  

Despesa pendent d'aplicar     0,00  0,00  

Contractes d'associació pública privada     

0,00  0,00  Inversions amb abonament total de preu     

Arrendaments financers     

Altres ajustaments SEC 95 (-inv.sostenible)     0,00  0,00  

  Total ajustaments 0,00  0,00  

REGLA DE LA DESPESA 
2.018 2.019 

Base exercici anterior   6.978.273,22  7.051.146,37  

Taxa límit aprovada pel Ministeri   2,40% 2,70% 

Valoració de canvis normatius sobre recaptació   0,00  

Valor màxim base de l'exercici   7.145.751,78  7.241.527,32  
  

    

Despeses dels capítols 1 a 7, llevat d'interessos 7.941.857,26  7.732.783,90  

Ajustaments SEC95   0,00  0,00  

Aplicacions no financeres, llevat interessos 7.941.857,26  7.732.783,90  
  

    

Drets R.N. De subvencions procedents AAPP 890.710,89  882.116,69  

     Ajust desviacions de l'exercici 0,00  0,00  

Altres ajustaments SEC 95       

Despesa finançada amb Subvencions AAPP 890.710,89  882.116,69  

      

Ajust de consolidació   0,00  0,00  

Base de la despesa exercici actual 7.051.146,37  6.850.667,21  

Marge a la Regla de la Despesa   94.605,41  390.860,11  

Taxa implícita d'increment   1,04% -2,84% 
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6.3.- Estat del Deute 

 

INGRESSOS CORRENTS 
  2.017 2.018 2.019 

Ingressos capítols 1 a 5     8.206.722,20  7.941.634,69  7.699.075,90  

Finalistes a operacions de capital   0,00  0,00  0,00  

Altres ingressos de capítols 1 a 5 no consolidats 164.448,56  156.870,00  156.870,00  

Ingressos corrents efectes Tutela Financera 8.042.273,65  7.784.764,69  7.542.205,90  
 

ENDEUTAMENT TUTELA FINANCERA 
2.017 2.018 2.019 

Saldo inicial     1.643.353,50  1.342.488,49  1.256.916,46  

Augments     0,00  259.130,59  0,00  

Disminucions     300.865,01  344.702,62  256.487,50  

Saldo final     1.342.488,49  1.256.916,46  1.000.428,96  

Endeutament comptable a l.t., llevat PIE 1.342.488,49  1.256.916,46  1.000.428,96  

Ajust per refinançament     0,00  0,00  

Endeutament comptable a c.t.   0,00  0,00  0,00  

Avals     0,00  0,00  0,00  

Amb entitats del mateix grup         

Deute computable a Tutela Financera 1.342.488,49  1.256.916,46  1.000.428,96  

Ràtio Deute Viu     16,7% 16,1% 13,3% 

ALTRES DEUTES 
2.017 2.018 2.019 

Saldo inicial     133.453,84  133.453,84  97.312,84  

Augments     0,00  0,00  0,00  

Disminucions     0,00  36.141,00  36.141,00  

Saldo final     133.453,84  97.312,84  61.171,84  

Liquidacions negatives PIE   133.453,84  97.312,84  61.171,84  

Deute implicita a l.t.   0,00  0,00  0,00  

Deute implicita a c.t.   0,00  0,00  0,00  

DEUTE TOTAL 
2.017 2.018 2.019 

Endeutament als efectes de Tutela sense avals 1.342.488,49  1.256.916,46  1.000.428,96  

Altres deutes     133.453,84  97.312,84  61.171,84  

Saldo final     1.475.942,33  1.354.229,30  1.061.600,80  

Ràtio Deute TOTAL   18,4% 17,4% 14,1% 

Variació endeutament net   -300.865,01  -121.713,03  -292.628,50  

POSICIÓ FINANCERA NETA 
2.017 2.018 2.019 

Endeutament als efectes de Tutela a l. t. 1.342.488,49  1.256.916,46  1.000.428,96  

Altres deutes a l.t.   133.453,84  97.312,84  61.171,84  

Fons de Maniobra   4.109.149,26  4.269.084,26  4.215.442,43  

Posició financera neta   -2.633.206,93  -2.914.854,96  -3.153.841,63  

Sobre ingressos corrents   -32,7% -37,4% -41,8% 
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6.4.- PMP 

 

El període mitjà de pagament a proveïdors no ha de superar el termini màxim 
que preveu la normativa sobre morositat. 
 
El període de pagament ha de calcular-se per a les operacions comercials a 
què es refereix l’article 3 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. 
 
Pel que fa al còmput del termini, amb caràcter general, el reconeixement de 
l’obligació s’ha de produir en un termini màxim de 30 dies des de la recepció de 
la factura en el registre d’entrada i el pagament s’ha de produir en un termini 
màxim de 30 dies des de la data de reconeixement de l’obligació. 
 
Pel que fa al període mig de pagament a proveïdors de les Administracions 
Públiques segons la metodologia del RD 635/2014, enviat al MINHAP i 
corresponent als 4 trimestres de 2017 així com la previsió de 2018 i 2019 és el 
següent: 
 
 

PMP 
1T 2017 11,22 
2T 2017 14,88 
3T 2017 10,95 
4T 2017 8,41 
Previsió 2018 8 
Previsió 2019 8 

 
 
 
 
7.- Mesures. 

 

Reiterant de nou que les causes que generen l’incompliment del trencament de 
la regla de la despesa són de caràcter ocasional, degudes a un nivell molt baix 
de les despeses corrents i també d’una inexecució molt elevada de les 
inversions.  
 
Tenint en compte que, tot i trencar aquest any la Regla de la Despesa, la 
Capacitat de Finançament de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt és 
positiva i elevada (563.943,34 el 2017) i que el nivell de Deute Viu és molt baix 
(16,36% sobre ingressos corrents a 31 de desembre de 2017). 
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No es preveuen mesures excepcionals a aplicar al pressupost de 2018, tenint 
en compte que el nivell de depesa corrent i despesa financera està 
estabilitzada des de 2007, només caldrà controlar el nivell d’execució de les 
inversions, concretament la part de les que no estiguin subvencionades, per tal 
que no es torni a produir el trencament de la Regla de la Despesa el 2018. 
 

8.- Conclusions del Pla Econòmic Financer. 

 

D’acord amb els càlculs realitzats sobre previsions de despesa de 2018 i 2019 
contemplats al present Pla Econòmic Financer, l’Ajuntament podrà aconseguir 
complir amb la regla de la despesa en el termini d’un any, respectant allò 
disposat a tal efecte per l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en la seva redacció 
donada per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 desembre, de control del deute 
comercial en el sector públic. Sempre i quan no succeeixin fets econòmics, 
socials o de qualsevol tipus externs a l’organització sobre els quals no tingui 
cap marge de maniobra. 
 
El present projecte de Pla Econòmic-Financer, en cas de ser acceptat, serà 
aprovat pel Ple de l’Ajuntament per a la seva posterior remissió la Direcció 
General de Política Financera i a la Secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local, havent de ser objecte de publicació. 
 
El Pla, un cop aprovat, serà publicat al BOP d’acord amb allò disposat a l’article 
23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 
 
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 ha mirat el Pla i 
que està bé ara que han agafat la xifra de la liquidació. Entenen que l’oposició 
ha de ser constructiva. El Pla anterior obeia a una precipitació. Això no vol dir 
que estigués mal fet. La intervenció funciona perfectament, s’està posant les 
piles. El que passa és que s’havia elaborat un Pla de forma precipitada i 
parlava d’increment de plusvàlues i dels ingressos. Ara l’informe està ben 
complimentat i s’hi expliquen els motius. Aquest regidor ha col·laborat amb 
l’Ajuntament. Esquerra no volia que s’aprovés un Pla incomplet i que ens el 
tornessin. S’ha subsanat perquè teníem temps per fer-ho. La crítica és a voler 
anar de pressa. Aclarit això i veient que el departament d’intervenció comença 
a funcionar, el Pla és coherent i ha recollit els seus suggeriments, el recolzarà. 
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A continuació, pren la paraula el senyor Benito Pérez González, regidor de C’s, 
qui comenta que no s’ha explicat prou bé a la ciutadania si és obligatori aprovar 
un Pla econòmic financer si s’ha incomplert amb la regla de la despesa. Cal 
explicar també si hi ha superàvit per gastar. Es tracta d’un tema tècnic que el 
ciutadà no acaba d’entendre. Caldria fer un esforç per a explicar-ho. També 
caldria respondre si es podrien baixar els impostos en comptes de tenir 
superàvit. Exposa que s’ha aprovat un Decret Llei per a admetre que es pugui 
tenir superàvit però trencant la regla de la despesa. Pregunta si estan 
assabentats de la seva aprovació i fins a quin punt pot afectar. 
 
El senyor Javier Sandoval Carrillo, regidor del PSC, pren la paraula tot seguit. 
Agraeix a la intervenció i la secretaria tota la feina feta. Cal defensar els punts i 
preguntar a la resta de partits abans de retirar un punt de l’ordre del dia. Va 
quedar estrany, es va retirar sense més. Agraeix la tasca dels funcionaris i 
també agraeix la col·laboració del senyor Enric Pardo. 
 
El senyor Amadeu Clofent Rosique, portaveu de CiU, pren la paraula per 
explicar els motius de l’aprovació del Pla econòmic financer. Des de 2012 
s’intervé els ens locals. Es fa una “foto finish” al tancament de 2012 i s’estableix 
que no es pot gastar més que l’any anterior, només una mica que volta més 
menys el 2%. Com no s’executaven la gran part de les inversions, no es 
gastava mai més que l’any anterior. Però ha arribat 2017 i  entre l’IDAE i que 
s’han executat la majoria de les inversions, això ha suposat que es gastés més 
que l’any 2017. Aclareix que l’Ajuntament té romanent líquid positiu, superàvit, 
però aquest diners no es poden gastar, cosa que és un contrasentit. S’ha de 
seguir la normativa. 
En resposta a la intervenció del senyor Benito Pérez, li respon que el Decret fa 
esment a les inversions sostenibles. En el cas que es determini que ho són, no 
computen com a despesa en la regla de la despesa.  
Quant a la defensa del punt, manifesta que el govern està en minoria. No volien 
que el Pla no fos aprovat. L’informe era feble perquè s’acompanyava d’un excel 
i el que s’ha fet és completar-lo. S’evitava que no s’aprovés, tenien temps per a 
fer-ho. S’ha dit per activa i per passiva, la feina estava ben feta, però calia 
completar l’informe.  
 
El senyor Jaume Gumà Noel, portaveu de 9SV, apunta que no l’haguessin 
tombat. 
El senyor Javier Sandoval, regidor del PSC, afegeix que tampoc. Afirma que 
van ser espectadors, va ser una mica sobtat. Va reaccionar quan el punt ja 
havia passat. Si es va portar al ple és perquè la feina estava feta. Esquerra va 
fer aportacions, però no calia haver-lo retirat del ple. Va quedar estrany i no té 
res més a dir.  
 
El senyor Alcalde respon que faltava complimentar-lo. Hi havia temps suficient 
per revisar-lo. Ara el Pla està complimentat i no hi ha risc que el retornin. 
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El senyor Pérez reitera si era necessari presentar el Pla econòmic financer 
tenint sobre la taula el nou decret. 
 
El senyor Clofent li respon que sí, és necessari, no t’eximeix, ja que es tracta 
l’exercici passat. El nou decret ha lliberalitzat les inversions sostenibles. 
 
El senyor Enric Pardo vol fer algunes matisacions. El decret ha sorgit perquè 
els Pressupostos Generals no estaven aprovats i es pretén seguir amb la seva 
política continuista. A partir de la resolució en endavant, afecta el Decret, per tal 
que les inversions que es considerin financerament sostenibles no computin a 
la regla de la despesa.  
 
 
ACORDS 
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

CIU 6 SÍ 

9SV 2 ABST 

ERC+AM 2 SÍ 

C’s 1 ABST 

PSC 1 SÍ 

PP 1 ABST 

 
El Ple acorda, per majoria absoluta, aprovar els acords detallats anteriorment. 
 
 
 
Quart.- PRP2018/517 DONAR COMPTE DEL PMP (PERÍODE MITJÀ DE 
PAGAMENT) DEL 4T TRIMESTRE DE L’ANY 2017. 

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  El senyor Amadeu Clofent Rosique, 
portaveu de CiU i regidor de Gestió Econòmica, explica l’assumpte. Es 
transcriu la proposta de la qual cal donar compte al Ple. Explica que l’obligació 
de pagar a 30 dies cal explicar-la. Es donen 30 dies per registrar-la i un cop 
registrada, hi ha 30 dies per pagar. Es transcriu la proposta tot seguit: 
 
 
Identificació de l’expedient :  



 

1 
 

 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE GESTIO ECONOMICA 
Expedient:  2018/615 23 GENSVM  
Contingut: DONAR COMPTE DEL PMP ( PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT ) 
DEL 4T TRIMESTRE DE L'ANY 2017 
 
 
Donar compte dels informes de la Intervenció i Tresoreria municipal relatius al 
compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat i del període mitjà 
de pagament a proveïdors d’acord amb el reial decret 635/2014, a 31 de 
desembre de 2017 
 
 
INFORME 
 
Primer. El període mitjà de pagament es troba definit en el reial decret 
635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del 
període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques, 
mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics, 
com a indicador diferent respecte del període legal de pagament establert en el 
text refós de la llei de contractes del sector públic, aprovat pel reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. 
Aquest mesurament amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor 
negatiu si l'Administració paga abans que hagin transcorregut trenta dies 
naturals des de la presentació de les factures o certificacions d'obra, segons 
correspongui. 
Les corporacions locals han de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques així com publicar de manera periòdica la informació relativa al seu 
període mitjà de pagament a proveïdors referit al trimestre anterior: 
a) El període mitjà de pagament global a proveïdors trimestral, i la seva sèrie 
històrica. 
b) El període mitjà de pagament trimestral, i la seva sèrie històrica. 
c) La ràtio d'operacions pagades trimestral de cada entitat i la seva sèrie 
històrica. 
d) La ràtio d'operacions pendents de pagament trimestral, de cada entitat i la 
seva sèrie històrica. 
La informació relativa a la seva PMP, es publicarà al seu torn, al portal web de 
l'entitat local. 
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Segon. Legislació aplicable: 
El reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia 
de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions 
públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims 
de finançament, previstos en la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Articles 2.1, 2.2, 4, 6, 8 i 18 de la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat Financera. 
 
L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d'informació previstes en la llei orgànica 
2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Tercer. Per a calcular el període mitjà de pagament a proveïdors, s'han de tenir 
en compte: 
Les factures expedides que constin en el registre comptable de factures o 
sistema equivalent. 
 
· Les certificacions mensuals d'obra aprovades. 
 
Quart. Queden excloses del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors: 
 
Les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguin la 
consideració d'administracions públiques en l'àmbit de la comptabilitat nacional. 
Les obligacions pagades amb càrrec al Fons per al finançament dels 
pagaments a proveïdors. 
Les propostes de pagament que hagin estat objecte de retenció com a 
conseqüència d'embargaments, manaments d'execució, procediments 
administratius de compensació o actes anàlegs dictats per òrgans judicials o 
administratius. 
 
Cinquè. El període mitjà de pagament de l'entitat local serà un indicador global 
(PMPG) que reflecteixi el temps que triguen totes les entitats incloses en 
l'article 2 de la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril (Ajuntament, entitats públiques 
empresarials, societats mercantils i altres ens de dret públic dependents de les 
administracions públiques) en fer els seus pagaments, reflectint igualment el 
seu pendent de pagament acumulat. 
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D'aquesta manera, el període mitjà de pagament global estarà compost dels 
períodes mitjans de pagament de l'Ajuntament i de cadascuna de les seves 
entitats dependents. 
 
Al seu torn, el període mitjà de pagament de l'Ajuntament i el de les seves 
entitats dependents és el resultat de ponderar la ràtio d'operacions pagades i la 
ràtio d'operacions pendents de pagament. 
 
Sisè. Aquest Ajuntament no té entitats dependents, incloses en l'article 2 de la 
Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril. 
 
Setè. El «ràtio d'operacions pagades», tal com s'indica en l'article 5.2 del reial 
decret 635/2014, és l'indicador del nombre de dies promig que s'ha trigat a 
realitzar els pagaments: 
 
Ràtio de les operacions pagades = Sumatori (nombre de dies de pagament * 
import de l’operació pagada)/ Import total de pagaments realitzats 
Seran «nombre de dies de pagament» els transcorreguts des dels trenta dies 
posteriors a la data d'entrada de la factura en el registre administratiu o la data 
d'aprovació de la certificació mensual d'obra, segons correspongui, fins a la 
data de pagament material per part de l'Administració. 
 
El càlcul del «ràtio d'operacions pagades» presenta els següents resultats: 
 
Ràtio operacions pagades: 22,86 dies 

 
Vuitè. El «ràtio d'operacions pendents de pagament», tal com s'indica en 
l'article 5.3 del reial decret 635/2014, és l'indicador del nombre de dies promig 
d'antiguitat de les operacions pendents de pagament a final del trimestre: 
 
Ràtio d’operacions pendent de pagament : sumatori (nombres de dies pendents 
de pagament * import de l’operació pendent de pagament)/ import total de 
pagaments pendents. 
Seran «nombre de dies pendents de pagament» als dies naturals 
transcorreguts des dels trenta posteriors a la data d'entrada de la factura en el 
registre administratiu o la data d'aprovació de la certificació mensual d'obra, 
segons correspongui, fins a l'últim dia del període a què es refereixin les dades 
publicades. 
El càlcul del «ràtio d'operacions pendents de pagament» de l'Ajuntament 
presenta els següents resultats: 
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Ràtio d’operacions pendents de pagament: -18,05dies 

 
Novè. El «període mitjà de pagament» , tal com s'indica en l'article 5.1 del reial 
decret 635/2014 és l'indicador del nombre de dies promig que s'ha trigat a 
realitzar els pagaments, sumant-li l'efecte dels retards en el pagament del deute 
comercial: 
Període mitja de pagament de cada entitat que forma el grup = (ràtio 
d’operacions pagades * imports pagats realitzats + ràtio operacions pendents 
de pagament * imports pagaments pendents) / (Import total de pagaments 
realitzats + import total de pagaments pendents) 
 

El «període mitjà de pagament» presenta els següents resultats: 

Període mitjà de pagament: 8,41 dies 
 
Desè. En base als càlculs precedents, es conclou el següent: 
El període mitjà de pagament a proveïdors global és de 8,41 dies, inferior al 
termini màxim de pagament legalment establert de conformitat amb la 
normativa de morositat. 
 
Onzè. Referent a això cal informar del següent resultat obtingut: 
Amb base en els càlculs detallats en l'expedient motiu de l'informe, es compleix 
amb el període mitjà de pagament legalment previst. 
 
INTERVENCIONS 
 
El senyor Enric Pardo Matas, portaveu d’Esquerra, manifesta que és la primera 
vegada que es dóna compte al Ple d’aquest tema. Ara quan es trameti la 
informació del primer trimestre, espera que al proper ple es doni compte de 
PMP del primer trimestre. 8,41 és una bona xifra. 
 
El senyor Benito Pérez González, regidor de Ciutadans, felicita perquè es fa 
l’informe i perquè es tingui un bon període de pagament. Parlant en general, 
l’administració mai ha tingut bona fama de bona pagadora, s’ha de felicitar 
l’Ajuntament. 
 
El Ple es dóna per assabentat de l’anterior punt de l’ordre del dia. 
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Cinquè.- PRP2018/368   PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ, SI S'ESCAU, 
DE LES FESTES LOCALS DE L'ANY 2019.   
 
  
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Amadeu Clofent 
Rosique,  portaveu del grup Municipal CIU  exposa l’assumpte. Explica que es 
fa la mateixa proposta que en els darrers anys. Es transcriu tot seguit: 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2018/442 33 GENSVM  
Contingut: PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES 
FESTES LOCALS DE L'ANY 2019. 
 
Atès el contingut de l’Article37.2 de l’Estatut del treballadors que indica que de 
les catorze festes laborals destinaran caràcter local. 
 
Atès que per Decret de la Generalitat de Catalunya s’estableix que les dues 
festes locals de cada municipi són fixades per Ordre del Conseller del 
Treballador de Treball, a proposta dels municipis respectius, i que l’acord 
d’aprovació d’aquestes dues festes locals ha de ser adoptat pel Ple, tal com 
estableix l’article 46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol. 
 
Atès que s’han de proposar les dates de les dues festes locals del municipi per 
l’any 2019, i comunicar-ho al Departament d’Empresa i Ocupació, Serveis 
Territorial del Govern, 
 
Atès que els dies proposats no poden escaure’s  en diumenge ni coincidir amb 
cap dels dies festius que s’indiquen a l’Ordre TSF/137/2016, de 30 de maig, per 
la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 
2019. 
 
Per tot l’exposat es PROPOSA AL PLE que adopti els acords següents: 
 
Primer.- Aprovar com a festes locals per a l’any 2019 les dates següents: 
 

 Dimarts 22 de gener de 2019, dia de Sant Vicenç. 
 Dilluns 10 de juny de 2019, segona Pasqua. 

 
Segon.- Donar trasllat del present acord al Departament de Treball, Afers 
Socials i Família, donar-ne l’oportuna publicitat a través  dels mitjans de 
comunicació local i notificar-lo als Centres Escolars del municipi. 
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B.- ACORDS 
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

CIU 6 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 

PSC 1 SÍ 

C’s 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

 
El Ple acorda, per unanimitat, aprovar les festes locals de l’any 2019 
anteriorment detallades. 
 
 
 
Sisè.- PRP2018/583   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LA MOCIÓ SOBRE SEGURETAT PRIVADA    
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr. Jaume Gumà 
Noel, potaveu de 9SV, exposa l’assumpte. Explica que donarà lectura a la 
moció, però abans explica la seva motivació. Es va demanar un ple 
extraordinari per part dels partits de l’oposició. Si el senyor alcalde no el 
convoca, queda automàticament autoconvocat. Es va celebrar a les 12 del 
migdia, cosa que va provocar que gent que volia fer-ho, no hi pogués assistir. 
Va sortir una proposta, crear una comissió per al seguiment del tema de la 
seguretat. Aquesta comissió s’havia de convocar i la proposta de l’alcalde va 
ser que es celebrés un mes després, el dia 2 de maig. Van considerar que no 
es permetria que la comissió alentís les propostes. Tenien aquesta sensació i 
per tant, es reserven el dret de presentar les mocions que considerin oportunes 
per anar al ritme que consideren que el tema es mereix. Per aquest motiu, van 
presentar una moció al ple de forma conjunta, per reforçar, perquè sigui un 
complement a la seguretat que ja consta al nostre municipi. Es podia haver 
demanat incrementar el servei existent de Policia Local, però se’ls ha dit que la 
seguretat compet als Mossos. Entenen que la segureta privada es tracta d’un 
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servei que no dependrà de cursos ni de baixes de personal. Llegeix la moció 
íntegrament: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE GOVERNACIO 
Expedient:  2018/684 56 GENSVM  
Contingut: PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ 
SOBRE SEGURETAT PRIVADA 
 
MOCIÓ SOBRE SEGURETAT PRIVADA 

Es transcriu tot seguit la moció presentada inicialment pels grups municipals de 
9SV, Esquerra Republicana de Catalunya, Ciutadans, Partit Socialista de 
Catalunya i Partit Popular. 

“Els Grups Municipals 9SV, ERC, C’s, PSC i PP, a l’empara del que disposa el 
Reglament d’Organització i Funcionament de Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, sotmet a la consideració del Ple Municipal la següent 

MOCIÓ SOBRE SEGURETAT PRIVADA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

Atès que el nostre municipi està patint continuats robatoris a diferents domicilis, 
en especial a les cases situades a la urbanització del golf. 
 
Atès que les diferents mesures implementades pel govern de l’ajuntament amb 
col·laboració amb Mossos d’Esquadra i Policia Local han reduït el volum de 
robatoris però encara son molts més dels desitjables. 
 
Atès que la solució d’augmentar les hores dels agents locals per reforçar la 
vigilància del municipi ens sembla insuficient i que la seva continuïtat està 
subjecte a moltes variables difícilment controlables com baixes, cursets, 
emergències, etc. 
 
Atès que considerem que és necessari que els lladres trobin el nostre municipi 
com un lloc de difícil actuació per la vigilància activa de la que disposa. 
 
Atès que entenem que invertir en seguretat dels nostres conciutadans és una 
prioritat i que s’ha de recolzar tant com sigui possible.  
 
Proposem al Ple Municipal els següents 

ACORDS: 
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1.- Realitzar la votació i si s’escau l’aprovació per iniciar un procediment urgent 
per a la contractació i implementació d’un servei extern de vigilància i seguretat 
per tot el poble i amb una durada inicial d’un any. 

2.- Dur a terme una modificació de crèdit per tal de cobrir la despesa d’aquest 
servei de seguretat. Si fos necessari, reduint-ho de partides d’inversió previstes 
per altres aspectes en el pressupost d’aquest any. 

3.- En cas d’aprovació de la moció, posar aquest servei de vigilància en 
funcionament a la major brevetat de temps possible, a poder ser coincidint amb 
els propers mesos de Juny i Juliol en els quals històricament es veuen 
incrementats el número de robatoris a domicilis. 

4.- Posar en coneixement dels departaments de l’ajuntament afectats per la 
implementació d’aquesta moció del resultat de la mateixa per tal de fer les 
tasques necessàries per dur-la a terme.” 

INTERVENCIONS 

El senyor Enric Pardo Matas, portaveu d’ERC, explica que Esquerra s’ha 
adherit a la moció perquè són menys de paraules i més de fets. Tot i que estan 
satisfets perquè el govern els ha convidat a les Juntes de Seguretat i s’ha parlat 
de fer la comissió de seguretat, li ha semblat que la moció és coherent. En 
època estival hi ha preocupació perquè pugui haver-hi un repunt dels robatoris. 
Entén que tots els grups polítics estan implicats en la seguretat i tot han de 
vetllar per garantir-la. Creu en la mesura coercitiva de presència i vigilància 
com a complemntària a la Policia Local, que és qui té la responsabilitat, 
juntament amb la resta de cossos i forces de seguretat. Potser farà efecte, per 
tant, tenen l’obligació de provar-ho. Recorda que ha de ser per un període 
puntual, durant un termini curt i que doni suport a tot el municipi, que com a 
mínim cobreixi el període estival. Esquerra està sensibilitzada amb aquest 
tema, cal fer un gest polític que s’anticipa a la comissió. Tant de bo no calguin 
més mocions. Si augmentes la plantilla de la Policia, després queda de forma 
permanent i aquesta proposta és per donar resposta durant un temps concret i 
determinat. 

El senyor Javier Sandoval Carrillo, regidor del PSC, manifesta que aquest tema 
és per desgràcia habitual ja des de 2014, com ha recordat en diverses 
ocasions. La Policia Local fa un treball excepcional, però com ells mateixos 
reconeixen, estan desbordats. Creuen que estan curst de personal en aquesta 
àrea. Una superfície de Terme Municipal de 8m2 és difícil de cobrir. S’ha 
d’agrair als guàrdies i al comandament les gestions. Això servirà per saber si 
cal la mesura, sempre sota comandament de la Policia Local i sota la seva 
supervisió. Per això, aprova la moció. 
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Tot seguit, el regidor del PP, Francesc Guillem Molins, pren la paraula. Dóna 
lectura a la següent intervenció: 

“Bona nit, Francesc Guillem del Partit Popular. 

Des del Partit Popular, ens preguntem…… és que el Sr. Alcalde vol donar la seguretat que calgui 
al nostre poble?, m´agradaria contestar i pensar que sí, peró està clar que es un sí però no, un a 
mitges, com ens té acostumats amb moltes de les seves respostes el Sr. Alcalde. 

Sr. Alcalde, si realment li interesés solventar o almenys intentar solventar el greu problema de 
robatoris que patim desde fa molts d´anys al nostre poble, en el passat PLE EXTRAORDINARI, 
convocat per tota l´oposició a excepció d´ERC ( que tot s´ha de dir, ha reconsiderat la seva posició i 
s´ha ajuntat a la resta de partits de l´oposició que actualment estem en majoria al Consistori ), com 
deia anteriorment, si al passat Ple Extraordinari, no s´hagués alterat com ho va fer, que per cert, 
per l´apreci que li tinc Sr. Alcalde, el posar-se nerviós i alterar-se a les nostres edats no és gens bo. 

Sr. Alcalde per què no accepta i reconeix, encara que no li agradi la proposta feta per l´oposició, 
l´oposició també pensem i treballem per al poble, què es pensa que només treballa per al poble 
Vostè i el seu Govern? 

Doncs li he de dir que en el tema que estem tractant en aquesta moció el Partit Popular 
acompanyat de la resta de partits de l´oposició ha treballat més que Vostè i que el seu Govern. Per 
què, doncs perquè ens interesa i ens preocupa, i tots tenim agendes apretades i vostè la 1ª Comisió 
de Seguretat la convoca 69 dies després de la nostra sol.licitud de Ple Extraordinari, això es el que 
li interesa solventar i sobre tot haver de donar explicacions, que entenc que això és el que més li 
molesta, donar explicacions. 

Pensi, que crec que és la primera vegada en molts d´anys que tota l´oposició, que actualment tenim 
la majoria en aquest Consistori, s´ha posat d´acord amb una proposta i això és un simptoma i una 
advertència senyor Alcalde, el Partit Popular li demana que no menysprei les propostes fetes per 
altres partits polítics del poble.” 

El senyor alcalde expressa que entomen positivament les propostes. Tots volen 
acabar amb la lacra dels darrers mesos. El que cal preguntar-se si la moció és 
legal, si és regular. Les competències en seguretat són dels Mossos 
d’Esquadra. La seva intenció és votar que no a la moció, perquè la considera 
irregular. S’ha documentat i ha demanat la informació pertinent als cossos 
superiors de la Generalitat. S’ha de mirar si es pot fer. Demana que es 
documentin les propostes. Dóna lectura a la resposta que li ha donat al nostre 
cap de Policia el Cap del Servei de Seguretat Privada de al Sub-direcció 
General de Seguretat Interior de la Generalitat: 

Pel que a fa a l’autoritat competent per decidir sobre la prestació d’aquests serveis, cal 
tenir en compte, per una banda, que d’acord amb la normativa actual les 
administracions locals no tenen competències en matèria de seguretat privada i, d’altra 
banda, que l’article 5 del Decret 35/2017 d'11 d'abril, de regulació de l'exercici de les 
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competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de seguretat privada, en el 
seu apartat a), va concretar que “Correspon a la persona titular del departament 
competent en matèria de seguretat pública decidir la prestació dels serveis de 
vigilància i protecció als quals fa referència l'article 41.3 de la Llei 5/2014, de 4 d'abril, 
de seguretat privada”.  

Per tant, assegura que “no ha lugar” a la moció. La proposta del Govern seria 
que ja que tenen una comissió de seguretat, que es demani l’autorització 
pertinent a veure què ens responen. Caldrà un informe de la l’àrea que 
correspon a Sant Vicenç de Montalt i informe de la nostra Policia Local. Qui ho 
haurà d’autoritzar és el Conseller d’Interior. Proposa que es demani 
l’autorització per part de totes les forces polítiques i veure si s’autoritza. Avisa 
que l’han informat que només dues vegades molt concretes han autoritzat 
vigilància privada per al municipi en general. No vol que sembli que no hi està 
d’acord, li sap greu. Totes les propostes seran benvingudes, ara el que no faran 
seran coses irregulars. Si es poden implantar, es portaran a terme. No passa 
res per retirar-la per encaminar-la a la comissió i treballar-la allà.  

El senyor Jaume Gumà Noel, portaveu de 9SV, atès que s’està trepitjant 
terreny legal, cedeix la paraula al senyor Pardo. 

El senyor Pardo assegura que es tracta d’una moció política. Es tracta d’iniciar 
els tràmits per intentar la contractació. Falten dies encara per la comissió. Si el 
que es tracta és d’iniciar, que es demani l’autorització.  

L’alcalde respon que la moció no diu això. 

El senyor Jaume Arcos, regidor de 9SV, pregunta al senyor alcalde que quan a 
l’anterior Ple l’alcalde va dir que a Premià no havia donat resultat, deuria voler 
dir que sí que és possible, entén que no serà cap bestiesa. El que es vol 
aprovar és que es posin en marxa els permisos que calgui. 

El senyor alcalde explica que tots els municipis de la zona han patit robatoris. 
Van estudiar la possibilitat amb l’alcalde de Premià de Dalt. Llegeix fragments 
de la resposta que li dóna el Cap de l’ABP de Premià de Mar a l’alcalde de 
Premià de Dalt, que es transcriu tot seguit: 

“Cal dir que ara per ara no hi ha cap precedent de serveis com el que es 
demana des de l’Ajuntament de Premià de Dalt  que s’hagi donat el vist-i-plau 
des de la Direcció General d’Administració de la Seguretat ( DGAS) , per tant , 
seria necessari que l’ajuntament es posés en contacte amb la DGAS  (Servei 
de Seguretat Privada) per facilitar-los la màxima informació possible sobre com 
i per què es vol prestar aquest servei de vigilància.  Aquesta comunicació és 
necessària per poder determinar  si és viable o no seva prestació del servei de 
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vigilància que es proposa realitzar. Cal dir que per donar el vist-i-plau a la 
prestació d’aquests serveis de vigilància cal una resolució favorable signada el 
conseller d’interior.  

Per poder arribar a aquesta resolució favorable,  la DGAS necessita conèixer, 
entra d’altra informació,  aspectes com ara quina és la problemàtica que tenen 
al municipi, com es vol desenvolupar el servei de vigilància (si serà un binomi, 
un vigilant sol , si serà una zona concreta del municipi, uns carrer concrets, 
etc., amb quins mitjans tècnic compten per desenvolupar el servei ( vehicle , els 
VS aniran a peu) etc..  Així mateix, la DGAS per a fer una resolució favorable,  
sol·licita  dos informes de valoració del servei a  la Policia de la Generalitat-
Mossos d’esquadra, un  a la Unitat Central de Seguretat Privada( per veure si 
el servei encaixa en el contingut de l’art. 42.3.ap d)  i un altre de l’ABP de 
referència afectada   (per si no hi ha cap inconvenient en la prestació del servei, 
per si es considera que s’ha de condicionar el servei proposat amb algun 
requisits, si s’ha de reduir la proposta que es fa des de l’ajuntament , etc..)  

 En aquests moments només han prosperat dues resolucions del DGAS, una 
de la localitat del Vendrell i una altre de localitat de l’Estartit, en les qual es 
sol·licitava la prestació d’un servei de vigilància de l’art. 41.3. ap. d) però la 
motivació del serveis era per una problemàtica relacionada amb ordenances 
municipals per venda ambulant ( presència de manters en el passeig marítim 
d’aquests municipis) però no pel motiu que ens comenta el cap de la PL de 
Premià de dalt (reduir l’alarma creada pels robatoris en interior de vivenda).   
Per tant, atesa l’excepcionalitat del  servei que es proposa des de l’Ajuntament 
de Premià de Dalt, la DGAS haurà d’analitzar amb detall tota la informació que 
recapti de l’Ajuntament i és per aquest motiu que és necessari que l’Ajuntament 
de Premià de Dalt es posi en contacte amb ells.” 

El senyor alcalde manifesta que ells no poden aprovar la moció, però que 
l’oposició té la majoria. Ells proposen treballar la proposta en el si de la 
comissió i fins i tot es pot demanar una reunió amb la Direcció General.  

El senyor Gumà afirma que s’estan vivint moments convulsos al pais. Li sembla 
correcta la documentació que ha presentat, però ells no tenen recursos ni 
capacitat per demanar tots els informes jurídics pertinents. Creuen que cal 
reforçar la seguretat perquè l’ajuntament faci aquest pas, per això donarà 
suport a la moció. 

El senyor Sandoval reitera el que diu la moció: “1.- Realitzar la votació i si s’escau 
l’aprovació per iniciar un procediment urgent per a la contractació i implementació 
d’un servei extern de vigilància i seguretat per tot el poble i amb una durada inicial 
d’un any.” 
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El senyor Enric Miralles afirma que està claríssim, que és el que ha explicat 
l’alcalde.  

El senyor Gumà explica que si la resposta és negativa, davant les consultes 
dels ciutadans, es podrà explicar que s’ha intentat i que la resposta ha estat 
que no.  

El senyor Miralles demana que es digui que es contracti si és possible. 

L’alcalde demana informe a la secretària accidental. Afirma que el Govern es 
compromet a treballar aquest aspecte eprquè ho puguin autoritzar, però no està 
d’acord amb el redactat de la moció. 

El senyor Sandoval manifesta que no faran res il·legal. Només es volen fer les 
coses bé. La seguretat és un tema que ocupa i preocupa els polítics i voldria 
que la proposta sigui de tot el ple. Això sí, volen rapidesa i eficiència. 

Es consensua una nova redacció, a proposta del Sr. Benito Pérez, de l’apartat 
primer de la part dispositiva de la moció: 

 “1.- Realitzar la votació i si s’escau l’aprovació per iniciar un procediment 
urgent per a la contractació i implementació d’un servei extern de vigilància i 
seguretat per tot el poble i amb una durada inicial d’un any, dintre de la legalitat 
vigent i previ informe dels serveis jurídics municipals.” 

L’alcalde avança que l’informe serà negatiu. 

El senyor Arcos demana que tots vagin a una. 

La senyora Lluïsa Grimal afirma que ja s’ha demostrat. 

El senyor Sandoval pregunta si es manté la convocatòria de la comissió de 
seguretat.  

El senyor alcalde respon que sí, perquè es tracta de fer seguiment de les 
actuacions portades a terme i hi ha més propostes a treballar. 

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

vots 
VOT 

CIU 6 SÍ 

9SV 2 SÍ 
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ERC+AM 2 SÍ 

C’s 1 SÍ 

PSC 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

 
 
El Ple acorda, per unanimitat, aprovar la moció que tot seguit es transcriu: 
 
MOCIÓ SOBRE SEGURETAT PRIVADA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

Atès que el nostre municipi està patint continuats robatoris a diferents domicilis, 
en especial a les cases situades a la urbanització del golf. 
 
Atès que les diferents mesures implementades pel govern de l’ajuntament amb 
col·laboració amb Mossos d’Esquadra i Policia Local han reduït el volum de 
robatoris però encara son molts més dels desitjables. 
 
Atès que la solució d’augmentar les hores dels agents locals per reforçar la 
vigilància del municipi ens sembla insuficient i que la seva continuïtat està 
subjecte a moltes variables difícilment controlables com baixes, cursets, 
emergències, etc. 
 
Atès que considerem que és necessari que els lladres trobin el nostre municipi 
com un lloc de difícil actuació per la vigilància activa de la que disposa. 
 
Atès que entenem que invertir en seguretat dels nostres conciutadans és una 
prioritat i que s’ha de recolzar tant com sigui possible.  
 
Proposem al Ple Municipal els següents 

ACORDS: 

1.- Realitzar la votació i si s’escau l’aprovació per iniciar un procediment urgent 
per a la contractació i implementació d’un servei extern de vigilància i seguretat 
per tot el poble i amb una durada inicial d’un any, dintre de la legalitat vigent i 
previ informe dels serveis jurídics municipals. 

2.- Dur a terme una modificació de crèdit per tal de cobrir la despesa d’aquest 
servei de seguretat. Si fos necessari, reduint-ho de partides d’inversió previstes 
per altres aspectes en el pressupost d’aquest any. 
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3.- En cas d’aprovació de la moció, posar aquest servei de vigilància en 
funcionament a la major brevetat de temps possible, a poder ser coincidint amb 
els propers mesos de Juny i Juliol en els quals històricament es veuen 
incrementats el número de robatoris a domicilis. 

4.- Posar en coneixement dels departaments de l’ajuntament afectats per la 
implementació d’aquesta moció del resultat de la mateixa per tal de fer les 
tasques necessàries per dur-la a terme.” 

 
 

 
Setè.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
https://www.svmontalt.cat/fitxes.php?categoria=204 

 
 
 
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 

 


