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Carrer Sant Antoni, 13 

08394 Sant Vicenç de Montalt 

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

http://www.svmontalt.cat 

ACTA DE LA SESSIÓ PLE2019/12 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 
SANT VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1a. CONVOCATÒRIA EL 26 
DE SETEMBRE de 2019   
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2019/12 
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 26 de setembre de 2019 
Horari: de 20:00 a 23.42 hores 
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Sant Vicenç de Montalt. 
 

Assistents 
 

- Sr.President JAVIER SANDOVAL CARRILLO (PSC) 
- Sr.Vocal ROBERT SUBIRON OLMOS (PSC) 
- Sr.Vocal CRISTIAN GARRALAGA ALONSO (PSC) 
- Sr.Vocal MIQUEL ÀNGEL MARTÍNEZ CAMARASA (JUNTS) 
- Sr.Vocal VICTOR LLASERA ALSINA (JUNTS) 
- Sra.Vocal LYDIA GERÓNIMO GUARDIOLA (JUNTS) 
- Sra.Vocal SONIA MIQUEL SUÑÉ (JUNTS) 
- Sr.Vocal SERGI RABAT FAJARDO (PRIMÀRIES) 
- Sra.Vocal EULÀLIA (LAIA) SORRIBES I VALLS (ERC) 
- Sr.Vocal  BENITO PÉREZ GONZALEZ (C’S) 
- Sra. Vocal MARIA VILLALTA MORRO (9SV) 
- Sr.Vocal FRANCESC GUILLEM MOLINS (PP) 
- Sr.Vocal MIQUEL ROVIRA MARINÉ (CUP) 

 
 

 

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

 PLE2019/9 EXTRAORDINÀRIA 15/06/2019 
 PLE2019/10 EXTRAORDINÀRIA 22/07/2019 

 

Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 

Tercer.- PRP2019/1369   DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA 
NÚM. 1076 DE DATA 30 DE JULIOL DE 2019, DE DELEGACIONS DE 
L'ALCALDIA A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 

Quart.- PRP2019/1077   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LES FESTES LOCALS ANY 2020. 

Cinquè.- PRP2019/1328   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DE LA RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL SR. 
MIQUEL ÀNGEL MARTÍNEZ I CAMARASA, PORTAVEU I REPRESENTANT 
DEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER SANT VICENÇ DE MONTALT, 
CONTRA L'ACORD DE CREACIÓ DEL CONSELL ASSESSOR DEL 
GOVERN. 

Sisè.- PRP2019/1339   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL. 

Setè.- PRP2019/1358   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LA RESOLUCIÓ DE LES ALꞏLEGACIONS PRESENTADES I APROVACIÓ 
DEFINITIVA DE L'INVENTARI DE CAMINS. 

Vuitè.- PRP2019/1362   PROPOSA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4/2019 

Novè.- PRP2019/1370   DONAR COMPTE DEL MANIFEST PRESENTAT PEL 
GRUP DE TREBALL DE L'ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN "XURRAVINS" 
PER IMPULSAR QUE ES FACIN ELS EQUIPAMENTS NECESSARIS PER A 
LA GENT GRAN. 

Desè.- PRP2019/578   PROPOSTA AL PLE, DE RATIFICACIÓ SI ESCAU, DE 
L'APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL 
SERVEI DE DEIXALLERIA  
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Onzè.- PRP2019/721   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L'APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PERI NUCLI 
HISTÒRIC EN CORRECCIÓ ERRADES D'ALINEACIONS ILLA 8 (C DE BAIX 
- TO DEL GORG) 

Dotzè.- PRP2019/1376   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LA MOCIÓ EN SUPORT A LA 3a VAGA PEL CLIMA DEL 27S I 
L'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA 

Tretzè.- PRP2019/1377   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LA MOCIÓ DE SUPORT A LES ONG QUE TREBALLEN EN EL RESCAT I 
SALVAMENT AL MEDITERRANI 

Catorzè.- PRP2019/1383   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DE LA MOCIÓ PRESENTADA PER A LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ 
INFORMATIVA DE MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA. 

Quinzè.- PRECS I PREGUNTES. 

 

 
Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR: 

 PLE2019/9 EXTRAORDINÀRIA 15/06/2019 
 PLE2019/10 EXTRAORDINÀRIA 22/07/2019 

 
El senyor alcalde pregunta si els assistents estan d’acord amb el contingut de 
les actes esmentades.  
 
El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, portaveu de Junts per Sant Vicenç, 
pregunta com és que a la Comissió Informativa es van aprovar unes actes 
d’unes altres dates, corresponents a la legislatura anterior. 
 
Se li respon que cada òrgan colꞏlegiat aprova les seves actes i aquestes són 
del Ple i d’aquesta legislatura. Les de la Comissió Informativa es tracten en el si 
d’aquell òrgan. 
 
PLE2019/9 EXTRAORDINÀRIA 15/06/2019. 

VOTACIÓ  
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Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  

 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

PSC 3 SÍ 

JUNTS 4 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

C’S 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

CUP 1 SÍ 

 

 

S’acorda, per unanimitat aprovar l’acta de la sessió extraordinària celebrada 
en data 15 de juny de 2019.  
 
 
PLE2019/10 EXTRAORDINÀRIA 22/07/2019. 

VOTACIÓ  

Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  

GRUP Nº 
vots 

VOT 

PSC 3 SÍ 

JUNTS 4 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 
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C’S 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

CUP 1 SÍ 

 

S’acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió extraordinària celebrada 
en data 22 de juliol de 2019. 
  

 
 
Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 

 Publicació BOPB 9/05/2019 Nomenament dues auxiliars administratives 
funcionàries interines C.G.P i V.G.M 

 Publicació BOPB 9/05/2019 Bases reguladores de la convocatòria per a 
la concessió de beques per activitats d’estiu de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt. 

 Publicació BOPB 9/05/2019 Bases reguladores de la convocatòria per a 
la concessió de beques de llibres de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt. 

 Publicació BOPB 20/05/2019 Aprovació inicial inventari de camins. 
 Publicació BOPB 20/05/2019 Aprovació inicial del Pla de seguretat del 

municipi de Sant Vicenç de Montalt. 
 Publicació al Diari AVUI 24/05/2019 Anunci Aprovació inicial modificació 

de l’Ordenança General núm.62, reguladora del Reglament regulador del 
servei públic d’estacionament de vehicles a motor en zones especials i 
determinades de la via pública, sota control horari limitat “zona blava”. 

 Publicació BOPB 28/05/2019 Aprovació inicial modificació de crèdit 
3/2019 del pressupost en vigor en modalitat de suplements de crèdit i 
crèdits extraordinaris. 

 Publicació DOGC 31/05/2019 Anunci Aprovació inicial modificació de 
l’Ordenança General núm.62, reguladora del Reglament regulador del 
servei públic d’estacionament de vehicles a motor en zones especials i 
determinades de la via pública, sota control horari limitat “zona blava”. 

 Anunci BOE 5/6/2019 notificació diversos expedients sancionadors. 
 Anunci BOPB 8/7/2019 Informació pública de l’expedient d’autorització 

d’usos provisionals del sòl i d’obres de caràcter provisional. 
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 Publicació a la plataforma de contractació el 6/08/2019  del Plec de 
clàusules administratives particulars per a la contractació del servei per a 
la producció d’espais i programes de l’emissora de ràdio municipal a 
Sant Vicenç de Montalt, i l’administració de tasques diàries operatives de 
funcionament, sota gestió directa de l’Ajuntament així com la 
convocatòria. 

 Publicació a la plataforma de contractació el 6/08/2019  del Plec de 
clàusules administratives particulars per a la contractació de l’obra de 
recuperació i accessibilitat de la Torre de Guaita del Parc dels Germans 
Gabrielistes (negociat sense publicitat) així com la convocatòria. 

 Publicació BOPB 7/08/2019 Decret de delegacions de l’alcaldia als 
Regidors. 

 Publicació BOPB 7/8/2019 Decret del nomenament dels tinents d’alcalde 
i membres de la Junta de Govern Local. 

 Publicació BOPB 7/8/2019 Acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 
2019 d’aprovació del règim de dedicació dels membres de la Corporació 
i assignacions als Grups Polítics. 

 Publicació BOPB 9/8/2019 Acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 
2019 d’aprovació de la creació del Consell Assessor del Govern. 

 Publicació BOPB 9/8/2019 Decret de les delegacions de l’alcaldia a favor 
de la Junta de Govern Local. 

 Publicació a la plataforma de contractació el 12/08/2019  del Plec de 
clàusules administratives particulars per a la contractació del servei 
d’atenció psicològica infantil i juvenil a l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt així com la convocatòria. 

 

Així mateix, es dóna compte de la relació de decrets signats des del darrer 
Ple ordinari que van del número 1087 al 1287 ,  es transcriu en l’acta el 
corresponent llistat com també es publica al portal de transparència. Del 
contingut íntegre de tots els decrets els regidors en són coneixedors per 
correu electrònic. 

 

Codi 
Data 
resolució Títol 

2019/1087 02/08/2019 

ADJUDICACIO DELS TREBALLS DE NETEJA DE LA PARCEL.LA 
SITUADA A LA ZONA DE L'ERMITA DEL BALÍS, PROPIETAT 
MUNICIPAL  
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2019/1088 02/08/2019 

DELEGACIÓ DE LA CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS CIVILS 
DURANT L'AGOST EN ELS REGIDORS MIQUEL ROVIRA, 
FRANCESC GUILLEM I ROBERT SUBIRÓN 

2019/1089 02/08/2019 ACORD INCOACIO MULTES RELACIO Nº 19041815 
2019/1090 02/08/2019 PROPOSTA SANCIO RELACIO Nº 19041126 

2019/1091 02/08/2019 
CONCESSIÓ AVANÇAMENT DE 800 EUROS DE LA PAGA 
EXTRAORDINÀRIA DE NADAL  

2019/1092 02/08/2019 ACORD INCOACIO MULTES RELACIO Nº 19040510 
2019/1093 02/08/2019 ACORD INCOACIO MULTES RELACIO Nº 19040906 

2019/1094 02/08/2019 
DEVOLUCIO PART DE LA TAXA DE TERRASSA A L'ACTIVITAT 
COSTA DAURADA - VAR TAPAS VALE  

2019/1095 06/08/2019 ADJUDICACIÓ MENOR DE SUPORT EN L'ÀMBIT URBANÍSTIC. 

2019/1096 07/08/2019 

LLISTAT PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS, FIXACIÓ 
CALENDARI DE PROVES I NOMENAMENT TRIBUNAL 
QUALIFICADOR DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE CONSERGE 
PER A L'ESCOLA SANT JORDI 

2019/1097 07/08/2019 

FIXACIÓ OBERTURA SOBRE A (DOCUMENTACIÓ 
ADMINISTRATIVA) I NOMENAMENT DE LA MESA DE 
CONTRACTACIÓ DE LA LICITACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE DE SERVEI PER A LA PRODUCCIÓ D'ESPAIS I 
PROGRAMES DE L'EMISSORA DE RÀDIO MUNICIPAL A SANT 
VICENÇ DE MONTALT I ADMINISTRACIÓ DE LES TASQUES 
DIÀRIES OPERATIVES DE FUNCIONAMENT, SOTA GESTIÓ 
DIRECTE DE L'AJUNTAMENT. 

2019/1098 08/08/2019 

APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE 
SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 2 EDUCADOR/ES 
PER A L'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL ELS GARROFERS PER 
AL CURS ESCOLAR 2019-2020 

2019/1099 09/08/2019 
TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI C/BOUGANVILLEAS 8 
CASA 7 

2019/1100 09/08/2019 
Devolució de la fiança per la gestió de residus generats per obres 
mínimes 

2019/1101 09/08/2019 
TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI C/JOSEP BRUNET NUM. 
43 

2019/1102 09/08/2019 
Devolució de la fiança per la gestió de residus generats per obres 
mínimes 

2019/1103 09/08/2019 
TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI AV DEL MONTALMAR 
NUM. 12 

2019/1104 09/08/2019 LLICÈNCIA DE GUAL SUPERMARESME 29 
2019/1105 09/08/2019 Devolució fiança gestió dels residus generats per obres mínimes 
2019/1106 09/08/2019 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI C/DEL MIRADOR NUM. 10 

2019/1107 09/08/2019 

FIXACIÓ DATA OBERTURA SOBRE A I NOMENAMENT DE LA 
MESA DE CONTRACTACIÓ DE LA LICITACIÓ PER A 
L'ADJUDICACIÓ DE L'OBRA DE RECUPERACIÓ I 
ACCESSIBILITAT DE LA TORRE DE GUAITA DEL PARC DELS 
GERMANS GABRIELISTES (NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT). 

2019/1108 09/08/2019 EXEMPCIO PAGAMENT SERVEI MENJADOR MUNICIPAL 
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2019/1109 09/08/2019 
SOLꞏLICITUD DE REINCORPORACIÓ AL LLOC DE TREBALL  

2019/1110 09/08/2019 
TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI AV DEL MONTALMAR 
NUM. 8 

2019/1111 09/08/2019 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI C/LLEIDA NUM. 2-4 
2019/1112 09/08/2019 LLICÈNCIA DE GUAL CARRER LA PANISSERA 2 

2019/1113 09/08/2019 

RETORN INSCRIPCIONS ESTADES ESPORTIVES DE LA 
SETMANA DEL 26 AL 30 D'AGOST PER MANCA 
D'INSCRIPCIONS  

2019/1114 09/08/2019 
Devolució de la fiança de gestió dels residus generats per obres 
mínimes 

2019/1115 09/08/2019 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI C/FONTMITJANA NUM. 11 
2019/1116 09/08/2019 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI C/MARIMAR NUM. 6 

2019/1117 09/08/2019 
AVANÇAMENT DE 400 € A REINTEGRAR DE LA NOMINA 
D'AGOST 

2019/1118 09/08/2019 

LLISTAT PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS, FIXACIÓ DE 
CALENDARI I NOMENAMENT DE TRIBUNAL DEL PROCÉS DE 
SELECCIÓ PLANS D'OCUPACIÓ DINS DEL PROGRAMA 
COMPLEMENTARI DE MILLORA DE L'OCUPABILITAT 2019 (2ª 
EDICIÓ) 

2019/1119 12/08/2019 
RESOLUCIO EXPEDIENT SANCIONADOR 2019/670 56 SANCTA 
GOS DESLLIGAT VIA PUBLICA 

2019/1120 12/08/2019 
INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 2019/1550 56 SANCTA GOS 
SENSE ANAR ACOMPANYAT D'UNA PERSONA 

2019/1121 12/08/2019 
RESOLUCIO EXPEDIENT SANCIONADOR 2019/1173 56 
SANCTA GOS DESLLIGAT VIA PUBLICA 

2019/1122 12/08/2019 ALꞏLEGACIONS DENUNCIA EXP. 5276 

2019/1123 12/08/2019 
DECRET INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 2019/1546 56 
SANCTA GOS SENSE ANAR ACOMPANYAT D'UNA PERSONA 

2019/1124 12/08/2019 Devolució fiança gestió de residus per obres mínimes 

2019/1125 12/08/2019 
INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 2019/1549 56 SANCCI 
MUSICA PERTORBA DESCANS VEÏNAL 

2019/1126 12/08/2019 
DEVOLUCIÓ DE FIANÇA PER LA GESTIÓ DE RESIDUS 
GENERATS PER OBRES MÍNIMES CORNELLÀ A TORDERA 26 

2019/1127 12/08/2019 INCENTIUS SUBSTITUCIO CAP BRIGADA  

2019/1128 12/08/2019 INCENTIUS MANTENIMENT PISCINA MPAL. AGOST 2019  

2019/1129 12/08/2019 

INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 2019/1548 56 SANCTA NO 
PRENDRE MESURES PER EVITAR CAIGUIN ORINS DEL GOS 
ALS VEÏNS 

2019/1130 12/08/2019 
ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT 
DE LLUMS DE NADAL PER A LA ZONA DE MONTALTPARC 

2019/1131 14/08/2019 
TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI C/FONTMITJANA 12 4 1 
(POL.IND.) 

2019/1132 14/08/2019 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI C/DE LA NIELLA 17 
2019/1133 14/08/2019 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI C/DEL MONTSENY 1 
2019/1134 14/08/2019 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI C/SUPERMARESME 85 
2019/1135 14/08/2019 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI C/DE DALT 34 
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2019/1136 14/08/2019 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI C/BONAIRE 3 
2019/1137 14/08/2019 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI C/CAN CALELLA 33 
2019/1138 14/08/2019 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI AV. REGADIU 94 
2019/1139 14/08/2019 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI C/SUPERMARESME 98 
2019/1140 14/08/2019 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI C/SUPERMARESME 102 B
2019/1141 14/08/2019 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI C/CAN CALELLA 37 

2019/1142 14/08/2019 
APROVACIO I PAGAMENT DE LES COTITZACIONS DEL 
PERSONAL JULIOL 2019  

2019/1143 14/08/2019 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI C/DE BAIX 21 1 1 3 
2019/1144 14/08/2019 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI C/DE BAIX 21 1 1 4 

2019/1145 14/08/2019 

APROVACIO LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS 
PER A LA PARTICIPACIÓ DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA 
CONTRACTACIÓ D'UN/A CONSERGE PER A L'ESCOLA SANT 
JORDI  

2019/1146 14/08/2019 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI C/DE LES FONTS 3 
2019/1147 14/08/2019 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI C/CAN CALELLA 25 
2019/1148 14/08/2019 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI C/CAN CALELLA 27 
2019/1149 14/08/2019 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI C/DELS AVETS 25 
2019/1150 14/08/2019 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI PGE. DEL MIG 6 
2019/1151 14/08/2019 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI CAMI DEL MIG 24 
2019/1152 14/08/2019 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI C/DE DALT 15 

2019/1153 14/08/2019 
TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI PASSEIG MARQUES 
CASA RIERA 25 A 

2019/1154 14/08/2019 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI C/CAN CALELLA 29 

2019/1155 16/08/2019 

LLISTA DEFINITIVA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE 4 PEONS BRIGADA DINS EL PROGRAMA 
COMPLEMENTARI DE MILLORA DE L’OCUPABILITAT ANY 2019 
(2A. EDICIÓ),  

2019/1156 16/08/2019 
CONTRACTACIO MONITORS PER A LES ESTADES D'ESTIU DE 
LA SETAMAN DEL 2 AL 6 DE SETEMBRE  

2019/1157 16/08/2019 
RESOLUCIO ALꞏLEGACIONS EXP. SANCIONADOR 2019/1292 
56 SANCTA ISABEL UREÑA PALOMINO 

2019/1158 16/08/2019 
PROPOSTA FAVORABLE A LA CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA 
D'OBRES MENORS PANISSERA 7 

2019/1159 16/08/2019 INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 2019/1584 56 SANCCI 

2019/1160 16/08/2019 
INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 2019/1585 56 SANCCI 
LLENÇAR PETARDS CAUSANT MOLESTIES ALS VEÏNS  

2019/1161 16/08/2019 
INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 2019/1586 56 SANCCI 
LLENÇAR PETARDS CAUSANT MOLESTIES ALS VEÏNS 

2019/1162 16/08/2019 
INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 2019/1587 56 SANCCI 
LLENÇAR PETARDS CAUSANT MOLESTIES ALS VEÏNS 

2019/1163 16/08/2019 
INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 2019/1588 56 SANCCI FESTA 
AMB MUSICA PERTORBA DESCANS VEÏNAL 
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2019/1164 16/08/2019 

INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 2019/1589 56 SANCCI 
PROFERIR EXPRESIONS IRRESPECTUOSES VIGILANT ZONA 
BLAVA 

2019/1165 16/08/2019 

INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 2019/1590 56 SANCCI CRITS 
PERTORBEN DESCANS VEÏNAL, DESOBEDIENCIA AGENTS 
AUTORITAT I EXPRESSIONS IRRESPECTUOSES 

2019/1166 19/08/2019 
INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 2019/1563 56 SANCCI CRITS 
QUE PERTORBEN EL DESCANS VEÏNAL 

2019/1167 19/08/2019 
RESOLUCIO EXPEDIENT SANCIONADOR 2019/925 56 SANCTA 
CIRCULAR GOS A LA PLATJA 

2019/1168 20/08/2019 

APROVACIO LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS, 
CALENDARI PROVES I ASSIGNACIÓ DE TRIBUNAL  

2019/1169 20/08/2019 
PROPOSTA DESFAVORABLE A LA CONCESSIÓ DE LA 
LLICÈNCIA D'OBRA MENOR CARRETERA DE SANT VICENÇ 38 

2019/1170 20/08/2019 
PROPOSTA DESFAVORABLE A LA CONCESSIÓ D'UNA 
LLICÈNCIA D'OBRES MENORS CARRETERA SANT VICENÇ 38 

2019/1171 20/08/2019 
PROPOSTA FAVORABLE A LA CONCESSIÓ D'UNA LLICÈNCIA 
D'OBRA MENOR SOL NAIXENT 15 

2019/1172 20/08/2019 RESOLUCIO ALꞏLEGACIONS DENUNCIA 4809  

2019/1173 23/08/2019 
INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 2019/1605 56 SANCTA GOS 
DESLLIGAT VIA PUBLICA  

2019/1174 23/08/2019 

INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 2019/1600 56 SANCRES 
ABANDONAMENT RESIDUS AREA CONTENIDORS RECOLLIDA 
SELECTIVA  

2019/1175 23/08/2019 

INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 2019/1603 56 SANCTA GOS 
DESLLIGAT VIA PUBLICA  

2019/1176 23/08/2019 
CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRES MENORS PSSG. MARQUES 
CASA RIERA, 10 

2019/1177 23/08/2019 RETORN FIANÇA C. ARBOÇ, 18 
2019/1178 23/08/2019 RETORN DE FIANÇA C. MONTNEGRE, 69 

2019/1179 23/08/2019 
INCOACIO I SUSPENSIO OBRES PS MARQUES CASA RIERA 7-
8   

2019/1180 23/08/2019 
INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 2019/1604 56 SANCTA 
BANYAR-SE AMB ELS GOSSOS A LA PLATJA  

2019/1181 23/08/2019 
INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 2019/1601 56 SANCCI 
MUSICA PERTORBA DESCANS VEÏNAL  

2019/1182 23/08/2019 GRATIFICACIONS POLICIA LOCAL JULIOL-AGOST 2019  

2019/1183 23/08/2019 RESOLUCIO ALꞏLEGACIONS DENUNCIA EXP. 4253  



 

 - 11 - 

2019/1184 23/08/2019 INCOACIO I SUSPENSIO OBRES LOS PINOS 5  

2019/1185 26/08/2019 
INCOACIO I SUSPENSIO OBRES SENSE PERMIS C MESTRAL 
11  

2019/1186 26/08/2019 
INCOACIO I SUSPENSIO OBRES SENSE LLICENCIA C 
LLEDONERS 44  

2019/1187 26/08/2019 
CONTRACTACIO DE DUES EDUCADORES INFANTILS PER AL 
CURS 2019-20  

2019/1188 26/08/2019 RESOLUCIO RECURS REPOSICIO DENUNCIA EXP. 18-437  

2019/1189 26/08/2019 
CONTRACTACIO CONSERGE PER SUBSTITUCIÓ AMB MOTIU 
D'UNA SITUACIÓ D'IT  

2019/1190 26/08/2019 
INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 2019/1615 56 SACCI DANYS 
MOBILIARI URBA PER US BANDALIC O AGRESSIU  

2019/1191 26/08/2019 

APROVACIO LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS/ES I 
EXCLOSOS/ES EN EL PROCÉS SELECTIU PER LA 
CONTRACTACIÓ DE DUES EDUCADORES INFANTILS PER A 
L'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL "ELS GARROFERS"  

2019/1192 27/08/2019 
INCENTIUS PER TASQUES EXTRAORDINÀRIES DE SUPORT A 
LA BRIGADA DURANT EL MES D'AGOST 2019  

2019/1193 27/08/2019 RESOLUCIO ALꞏLEGACIONS DENUNCIA EXP. 4556  

2019/1194 27/08/2019 RESOLUCIO ALꞏLEGACIONS DENUNCIA EXP. 29855/17  

2019/1195 27/08/2019 RESOLUCIO ALꞏLEGACIONS DENUNCIA EXP. 5631  

2019/1196 27/08/2019 
RESOLUCIO EXP. SANCIONADOR 2019/1548 56 SANCTA 
ORINS DEL GOS MOLESTEN ALS VEÏNS  

2019/1197 27/08/2019 APROVACIO FACTURES AGOST 2019 

2019/1198 28/08/2019 APROVACIO DE PAGAMENTS, RELACIO T/2019/9  

2019/1199 28/08/2019 
RESOLUCIO EXP. SANCIONADOR 2019/926 56 SANCTA GOS 
SENSE ANAR ACOMPANYAT D'UNA PERSONA  

2019/1200 28/08/2019 RESOLUCIO ALꞏLEGACIONS DENUNCIA 18-1358  

2019/1201 28/08/2019 ALꞏLEGACIONS DENUNCIA EXP. 4038  

2019/1202 28/08/2019 AJUT PUNTUAL PER COBRIR DESPESES D'UNA PENSIÓ  

2019/1203 29/08/2019 APROVACIO I PAGAMENT NOMINA D'AGOST 2019  
2019/1204 02/09/2019 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19043445 
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2019/1205 02/09/2019 
RESOLUCIO EXPEDIENT SANCIONADOR 2019/1290 56 
SANCTA GOS DESLLIGAT VIA PUBLICA 

2019/1206 02/09/2019 
INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 
19044194 

2019/1207 02/09/2019 RESOLUCIO ALꞏLEGACIONS DENUNCIA EXP. 2019/1631  
2019/1208 02/09/2019 PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19044193 
2019/1209 02/09/2019 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19044603 

2019/1210 02/09/2019 PAGAMENT A L'OGT D'UN EMBARG SALARIAL  

2019/1211 02/09/2019 
RESOLUCIO ALꞏLEGACIONS EXP. SANCIONADOR 2019/1294 
56 SANCTA GOS ZONA PLATJA  

2019/1212 02/09/2019 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19044835 

2019/1213 02/09/2019 RESOLUCIO ALꞏLEGACIONS DENUNCIA EXP. 18-1524  
2019/1214 02/09/2019 RESOLUCIO ALꞏLEGACIONS DENUNCIA EXP. 4901 
2019/1215 02/09/2019 RESOLUCIÓ ALꞏLEGACIONS DENUNCIA EXP. 3887 
2019/1216 02/09/2019 INICI EXPEDIENT SANCIONADOR  

2019/1217 02/09/2019 
RESOLUCIO EXPEDIENT SANCIONADOR 2019/927 56 SANCTA 
GOS DESLLIGAT VIA PUBLICA 

2019/1218 02/09/2019 RESOLUCIO ALꞏLEGACIONS DENUNCIA EXP. 2019/1632 

2019/1219 02/09/2019 CONTRACTACIO DE 3 PEONS PER A LA BRIGADA MUNICIPAL  

2019/1220 02/09/2019 
RETORN IIMPORT NSCRIPCIO A LES ESTADES ESPORTIVES 
D'AGOST I SETEMBRE  

2019/1221 02/09/2019 PAGAMENT A L'OGT D'UN EMBARG SALARIAL  

2019/1222 02/09/2019 RESOLUCIO ALꞏLEGACIONS DENUNCIA EXP. 18-1417  
2019/1223 02/09/2019 PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19045083 
2019/1224 02/09/2019 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ 19043807 

2019/1225 05/09/2019 
FIXACIÓ OBERTURA SOBRE A I NOMENAMENT MESA DE 
CONTRACTACIÓ LICITACIÓ SERVEI PSICOLEG/A 

2019/1226 05/09/2019 
CONTRACTACIO DE CONSERGES PER A L'ESCOLA SANT 
JORDI DURANT CURS 2019-20 

2019/1227 05/09/2019 
CONTRACTACIÓ MONITORS/ES ESPORTIUS PER A LES 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2019-2020 

2019/1228 05/09/2019 
CONTRACTACIO DE DUES EDUCADORES INFANTILS PER A 
L'ESCOLA BRESSOL  

2019/1229 06/09/2019 
DELEGACIÓ EN DIVERSOS REGIDORS LA CELEBRACIÓ DE 
MATRIMONIS CIVILS DURENT EL MES DE SETEMBRE 

2019/1230 10/09/2019 
ENCÀRREC DE FUNCIONS DE COMERÇ, TURISME I 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA A UNA FUNCIONÀRIA 

2019/1231 10/09/2019  OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2019  

2019/1232 10/09/2019 

RESOLUCIÓ DE L'AUTORITZACIÓ DE PAS PEL MUNICIPI DE 
SANT VICENÇ DE MONTALT PER A LA REALITZACIÓ DE LA 31ª 
EDICIÓ MARXA DELS TRES TERMES 

2019/1233 10/09/2019 DEVOLUCIÓ DE FIANÇA C/TURÓ BALIS 15 
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2019/1234 10/09/2019 DUPLICAT PLACA DE GUAL 

2019/1235 10/09/2019 
PROPOSTA FAVORABLE A LA LLICENCIA DE PRIMERA 
OCUPACIO FONTS 42 PARCEL.LA 198 

2019/1236 10/09/2019 CANVI DE NUMERACIÓ PLACA DE GUAL 

2019/1237 10/09/2019 
DEVOLUCIÓ FIANÇA RIERA DE TORRENTBÓ 11, ESCALA D, 
1º1ª. 

2019/1238 10/09/2019 CANVI DE NUMERACIÓ PLACA DE GUAL 
2019/1239 10/09/2019 LLICÈNCIA DE GUAL CARRER LA TORRASSA 2 
2019/1240 10/09/2019 LLICÈNCIA DE GUAL CARRER COSTA DAURADA 2 

2019/1241 10/09/2019 
BAIXA ACTIVITAT DEL C MAJOR 16 I DEVOLUCIÓ DELS 
REBUTS DE LA TAXA DE RESIDUS COMERCIALS DEL 2019 

2019/1242 10/09/2019 

AUTORITZACIO PER INSTAL.LAR UNS SUPORTS A LA ZONA 
DEL PARC PER FIXAR ELS PARASOLS A LA TERRASSA +KE 
BOKATA 

2019/1243 10/09/2019 LLICÈNCIA DE GUAL CARRER CAN PI 1 

2019/1244 10/09/2019 

PROPOSTA FAVORABLE A LA CONCESSIO DE LA LLICENCIA 
DE PRIMERA OCUPACIO CARRER DE LES FONTS 46 
PARCELA 200 

2019/1245 10/09/2019 LLICÈNCIA DE GUAL CARRER SUPERMARESME GOLF 10 
2019/1246 13/09/2019 INCOACIO PER MANCA D'IDENTIFICACIO Nº19046171 
2019/1247 13/09/2019 ACORD INCOACIO MULTES RELACIO 19045877 
2019/1248 13/09/2019 PROPOSTA SANCIO Nº19046170 
2019/1249 13/09/2019 LLICÈNCIA DE GUAL CARRER FONTMITJANA, 14 NAU 5 
2019/1250 13/09/2019 AUTORITZACIÓ DE PAS PROVA ESPORTIVA ULTRA TRAIL 

2019/1251 13/09/2019 
PROPOSTA FAVORABLE A LA CONCESSIO DE LA LLICENCIA 
D'OBRES MENORS AL CARRER DE DALT 5 

2019/1252 13/09/2019 
ADJUDICACIO FORMACIO VORERA INEXISTENT FINS ARA, 
PER DONAR CONTINUITAT A LA VORERA DE CAN RAMS 

2019/1253 13/09/2019 LLICÈNCIA DE GUAL CARRER SUPERMARESME 102 B 
2019/1254 13/09/2019 ACORD INCOACIO MULTES RELACIO Nº 19045552 

2019/1255 13/09/2019 

DELEGACIÓ CELEBRACIÓ MATRIMONIS CIVILS DURANT EL 
MES DE SETEMBRE EN ELS REGIDORS FRANCESC GUILLEM I 
ROBERT SUBIRÓN 

2019/1256 16/09/2019 ACORD INCOACIO MULTES RELACIO Nº 19046516 

2019/1257 16/09/2019 
RESOLUCIO EXP. SANCIONADOR 2019/1605 56 SANCTA GOS 
DESLLIGAT VIA PUBLICA 

2019/1258 16/09/2019 

APROVACIO CONTRACTE DE PRESTACIO DEL SERVEI DE 
COMUNICACIONS CORPORATIVES PER LES LINIES DE LA 
POLICIA LOCAL. 

   

2019/1259 16/09/2019 

PROCÉS DE SELECCIÓ PLANS D'OCUPACIÓ DINS DEL 
PROGRAMA COMPLEMENTARI DE MILLORA DE L'OCUPABILITAT 
2019 2ª EDICIÓ. 1 PLAÇA PEÓ BRIGADA 

2019/1260 17/09/2019 
CONVOCATÒRIA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PLE 19 DE 
SETEMBRE DE 2019. 

2019/1261 18/09/2019 
RESOLUCIO ALꞏLEGACIONS EXP. 2019/1604 56 SANCTA 
BANYAR-SE AMB GOSSOS A LA PLATJA 

2019/1262 18/09/2019 BAIXA DE GUAL D'OFICI 

2019/1263 18/09/2019 
CONCESSIO 
BESTRETA DE 500 € A 
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Tercer.- PRP2019/1369   DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA 
NÚM. 1076 DE DATA 30 DE JULIOL DE 2019, DE DELEGACIONS DE 
L'ALCALDIA A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.  

REINTEGRAR DE LA 
NOMINA DE SETEMBRE  

2019/1264 18/09/2019 RESOLUCIO ALꞏLEGACIONS DENUNCIA EXP. 5976 
2019/1265 18/09/2019 RESOLUCIO ALꞏLEGACIONS DENUNCIA EXP. 5651 
2019/1266 18/09/2019 LLICÈNCIA PER ESTACIONAMENT RESERVAT  

2019/1267 18/09/2019 

CONCESSIO BESTRETA DE 600 € A REINTEGRAR DE LA NOMINA 
DE SETEMBRE  

2019/1268 18/09/2019 

APROVACIO PADRO DE MATRÍCULES DEL CURS 2019-20 I 
QUOTES SETEMBRE DE L'ESCOLA ESPORTIVA  

2019/1269 18/09/2019 RESOLUCIO ALꞏLEGACIONS DENUNCIA EXP. 4424 

2019/1270 18/09/2019 
APROVACIO PADRO DE QUOTES D'OCTUBRE DE L'ESCOLA BRESSOL  

2019/1271 18/09/2019 RESOLUCIO RECURS REPOSICIO DENUNCIA EXP. 2538 

2019/1272 18/09/2019 

ADJUDICACIÓ DE L'OBRA DE RECUPERACIÓ I ACCESSIBILITAT 
DE LA TORRE DE GUAITA DEL PARC DELS GERMANS 
GABRIELISTES 

2019/1273 19/09/2019 
CONTRACTACIÓ SERVEIS PROFESSIONALS ACTIVITAT 
EXTRAESCOLAR D'ARTS ESCÈNIQUES PER A JOVES 

2019/1274 19/09/2019 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19047013 
2019/1275 19/09/2019 RESOLUCIO ALꞏLEGACIONS DENUNCIA 4662 

2019/1276 19/09/2019 

APROVACIO PADRO QUOTES ESCOLA DE MÚSICA SETEMBRE 
2019  

2019/1277 19/09/2019 

DELEGACIÓ DE L'ALCALDE EN EL REGIDOR MIQUEL ROVIRA 
MARINÉ PER A L'ASSISTÈNCIA, REPRESENTACIÓ I VOT EN LA 
XXI ASSEMBLEA DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS. 

2019/1278 19/09/2019 PROPOSTA SANCIÓ RELACIÓ Nº 19047284 

2019/1279 19/09/2019 

CONCESSIO D'UN AVANÇAMENT DE 700 € DE LA PAGA 
EXTRAORDINARIA DE NADAL 2019  

2019/1280 19/09/2019 ALꞏLEGACIONS DENUNCIA EXP. 5178 
2019/1281 19/09/2019 ALꞏLEGACIONS DENUNCIA EXP. 6041 

2019/1282 19/09/2019 

RESOLUCIO DEFINITIVA EXP. SANCIONADOR 2019/1080 56 
SANCTA GOS PERILLOS SENSE ANAR ACOMPANYAT D'UNA 
PERSONA 

2019/1283 19/09/2019 RESOLUCIO ALꞏLEGACIONS DENUNCIA EXP. 4921 

2019/1284 19/09/2019 
RESOLUCIO DEFINITIVA EXP. SANCIONADOR 2019/1159 56 
SANCCI OCUPACIO VIA PUBLICA SENSE AUTORITZACIO 

2019/1285 19/09/2019 
RECTIFICACIO D'ERRADES RESOLUCIO 2019/1251 LLICÈNCIA 
D'OBRES MENORS CARRER DE DALT 5 

2019/1286 19/09/2019 INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ RELACIÓ Nº 19047285 
2019/1287 19/09/2019 RESOLUCIO ALꞏLEGACIONS DENUNCIA EXP. 4304 
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A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA.   
Pren la paraula el senyor Robert Subiron Olmos, portaveu del PSC, per donar 
lectura a la proposta que es transcriu tot seguit, per donar compte al Ple del 
decret d’alcaldia núm. 1076 de data 30 de juliol de 2019 que es transcriu a 
continuació: 
 
“DECRET NÚM. 1076 
 
Identificació de l’expedient :  
Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2019/1463 33 GENSVM  
Contingut: DELEGACIONS DE L'ALCALDIA A FAVOR DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
 
Vist que és necessari delegar, a efectes resolutius, a favor de la Junta de 
Govern Local alguna de les atribucions  de l’alcaldia. 

Vist l'informe de secretaria, del procediment a seguir per dur a terme 
l’esmentada delegació, que consta degudament a l’expedient de referència, i de 
conformitat amb allò establert en l'article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, i 43 i següents del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat 
per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 

RESOLC 

PRIMER. Delegar, a efectes resolutius, a favor de la Junta de Govern Local  
les següents competències: 

- Bestretes del personal, excedències, comissions de serveis, així com 
permisos d’absència per assumptes particulars sense dret a 
remuneració i reduccions de jornada. 
 

- Convenis interadministratius 
 

- Solꞏlicitud i acceptació de subvencions d’ens supramunicipals 
 

- Llicències d’obres majors 
 

- Aprovació del calendari fiscal 
 

- Aprovació de liquidacions per celebració d’esdeveniments 
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- Aprovació de liquidacions trimestrals presentades per l’empresa 

concessionària del servei d’abastament d’aigua. 
 

- Protocols d’actuació i normes d’ús o funcionament intern. 
 
TERCER. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província.  

QUART. Donar compte d’aquesta resolució al proper Ple ordinari que se 
celebri.  

CINQUÈ. Notificar aquesta resolució a totes les àrees de la Corporació perquè 
tinguin en compte l’òrgan resolutiu de les propostes de les seves regidories.” 

El ple es dóna per assabentat del contingut del decret anteriorment transcrit. 

 

Quart.- PRP2019/1077   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LES FESTES LOCALS ANY 2020.    
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA.  A continuació el Sr Robert Subirón 
Olmos,  portaveu del grup Municipal del PSC, qui llegeix la proposta que es 
transcriu tot seguit: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2019/1357 33 GENSVM  
Contingut: PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES FESTES 
LOCALS ANY 2020. 
 
Atès el contingut de l’Article 37.2 de l’Estatut del treballadors que indica que de 
les catorze festes laborals destinaran caràcter local. 
 
Atès que per Decret 177/1980 de 3 d’octubre de la Generalitat que estableix 
que les dues festes locals de cada municipi són fixades per Ordre del Conseller 
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. 
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Atès que s’han de proposar les dates de les dues festes locals del municipi per 
l’any 2020, i comunicar-ho al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
de la Generalitat de Catalunya per eacat. 
 
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 
2020. 
 
Per tot l’exposat es PROPOSA AL PLE que adopti els acords següents: 
 
Primer.- Aprovar com a festes locals per a l’any 2020 les dates següents: 
 

 Dimecres 22 de gener de 2020, dia de Sant Vicenç. 
 Dilluns 1 de juny de 2020, 2a 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. 
 
 
B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 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 Miquel Àngel Martínez, portaveu de JxSVM, pren la paraula per 
manifestar que el Consell Escolar és el màxim òrgan de la comunitat educativa 
local i que és ell qui pren les decisions, que caldria passar les festes locals pel 
Consell Escolar. 
 
La senyora Maria Villalta Morro, portaveu de 9SV i regidora d’Ensenyament, 
aclareix que sense ànim de fer polèmica, no es tracta dels dos dies de lliure 
disposició dels centres escolars, sinó dels dies que el municipi pot triar com a 
festius locals, que no és el mateix, i l’únic òrgan que pot prendre aquesta 
decisió és el Ple i és el que s’està fent. 
 
 
C.- VOTACIÓ  
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Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  

 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

PSC 3 SÍ 

JUNTS 4 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

C’S 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

CUP 1 SÍ 

 

S’acorda, per unanimitat, aprovar la proposta d’acord anteriorment transcrita. 
 

 

Cinquè.- PRP2019/1328   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DE LA RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL SR. 
MIQUEL ÀNGEL MARTÍNEZ I CAMARASA, PORTAVEU I REPRESENTANT 
DEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER SANT VICENÇ DE MONTALT, 
CONTRA L'ACORD DE CREACIÓ DEL CONSELL ASSESSOR DEL 
GOVERN.    
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA.  A continuació el Sr Robert Subirón 
Olmos,  portaveu del grup Municipal del PSC, llegeix íntegrament la proposta 
d’acord: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2019/1666 33 GENSVM  
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Contingut: PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL SR. MIQUEL 
ÀNGEL MARTÍNEZ I CAMARASA, PORTAVEU I REPRESENTANT DEL 
GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER SANT VICENÇ DE MONTALT, CONTRA 
L'ACORD DE CREACIÓ DEL CONSELL ASSESSOR DEL GOVERN. 
 

El senyor Miquel Àngel Martinez i Camarasa, portaveu i representant del grup 
municipal de Junts per Sant Vicenç de Montalt de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
de Montalt va presentar el passat dia 12 d’agost de 2019 un Recurs de 
Reposició contra l’acord del Ple de la Corporació de sessió de 22 de juliol de 
2019 pel qual es va aprovar la creació d’un òrgan municipal complementari, el 
Consell Assessor del Govern i el seu Reglament regulador. 

El Recurs es fonamenta en dues alꞏlegacions.  

La primera, que amb el nomenament de Regidors Delegats i la creació de les 
comissions informatives i la Junta de Govern,  s’ha dotat al seu criteri, de tots 
els òrgans d’assistència, assessorament i consulta necessaris, motiu pel qual, 
entenen del tot innecessària la creació del Consell Assessor del Govern. 

La segona, en primer lloc, reiterant l’argument de la primera perquè manifesta 
que entenen de nou que l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i l’Alcalde de 
la Corporació, amb la Junta de Govern Local i totes les Comissions 
Informatives i els regidors delegats, ja s’ha dotat de tots els òrgans 
d’assistència, assessorament i consulta que precisa l’Ajuntament, i per tant, la 
creació d’aquest Consell Assessor del Govern, no respon, en cap cas, a cap 
criteri de necessitat, eficàcia o economia organitzativa, perquè les funcions que 
s’atribueixen a aquest òrgan, ja les duu a terme la Junta de Govern Local i les 
diferents Comissions Informatives i en segon lloc, perquè entenen que la 
creació d’òrgans complementaris ha de respondre sempre a criteris d’austeritat, 
és a dir que la seva creació no pot comportar, a no ser que sigui estrictament 
necessari, un augment del pressupost de la Corporació, i en aquest cas 
entenen, que l’assignació de 275 euros per assistència efectiva a les reunions 
d’aquest òrgan, tenint en compte que se’n poden celebrar fins a 4 mensuals, 
se’ns dubte no respon a aquest criteri d’austeritat que ha de perseguir la 
creació d’òrgans complementaris de l’Ajuntament. 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 

Primera. El Consell Assessor del Govern és un òrgan de constitució voluntària, 
emparat per la potestat d'autoorganització consagrada en l'article 4.1.a de la 
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LBRL. En molts municipis aquest tipus d'òrgan funciona de manera informal, 
com a reunions de coordinació, però gens impedeix que a l'empara de l'article 
132 del ROF el Ple acordi la constitució formal d'aquest òrgan. 

Segona. En el cas que es constitueixi l'òrgan de manera formal, les seves 
sessions han de quedar reflectides en acta, per la qual cosa cal que comptin 
amb un Secretari. De conformitat amb l'article 2 apartat c, en relació amb 
l'apartat a, del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el 
règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter 
nacional, en no ser un òrgan decisori, la Secretaria no és necessari que sigui 
exercida pel Secretari de la Corporació, sinó que aquest pot delegar en un 
funcionari de la Corporació sense habilitació nacional. També podrà ser 
Secretari un membre de la pròpia Comissió. Si es vol que la funció de Secretari 
l'exerceixi un membre de la pròpia Comissió n’hi haurà prou amb l’acord del Ple 
en tal sentit. 

Tercera. D'acord amb l'article 75.4 de la LBRL els membres de la Corporació 
que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial percebran assistències 
per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans colꞏlegiats de la 
Corporació de què formin part, en la quantia assenyalada pel ple d'aquesta. En 
el present cas si el Ple acorda que es cobri per l'assistència a aquest òrgan 
colꞏlegiat, és plenament legal la percepció d'assistències per tots els membres, 
excepte el qual, si escau, tingués reconeguda retribució per dedicació parcial o 
exclusiva. 

VALORACIÓ DE LES ALꞏLEGACIONS 

L’argument emprat pels recurrents que afirma que consideren innecessària la 
creació d’aquest òrgan d’assessorament, perquè creuen que l’Ajuntament ja 
s’ha dotat de tots els òrgans d’assistència, assessorament i consulta que 
precisa i afegeixen que aquest òrgan no respon a criteris d’austeritat, és a dir 
que la seva creació no pot comportar, a no ser que sigui estrictament 
necessari, un augment del pressupost de la Corporació, no es basa en cap 
fonament jurídic ni fàctic, es tracta d’una opinió. L’acord de creació del Consell 
Assessor del Govern compta amb l’informe favorable de la intervenció 
municipal per a la seva aprovació i reuneix tots els requisits jurídics necessaris 
per la seva aprovació, es va tramitar de la forma correcta i va comptar amb la 
majoria necessària. Així mateix, a la vista de la gran fragmentació del vot de les 
darreres eleccions municipals, que han fet necessària la colꞏlaboració entre 
diferents forces polítiques per assolir els reptes que Sant Vicenç de Montalt ha 
de tirar endavant, s’ha considerat necessària la creació del Consell Assessor 
per tal de dotar l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt de la màxima eficàcia, 
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garantint la coordinació de l’activitat dels regidors i regidores amb projectes, 
àrees i competències delegades i per assolir  la màxima eficiència de l’acció de 
govern i l’administració municipal.  

En anteriors acords Plenaris d’aprovació del cartipàs municipal, s’havien 
aprovat òrgans de caire equivalent, primer l’anomenat Consell de Govern i 
després, el Consell de Treball, amb indemnitzacions similars per assistència 
efectiva dels seus membres, que van ajudar molt a la bona gestió del govern, 
cosa que ha servit el nou Consistori per considerar que la proposta era del tot 
necessària i convenient. 

Per tant, es PROPOSA AL PLE DE LA CORPORACIÓ, l’adopció dels acords 
següents: 

Primer. Desestimar el Recurs de Reposició presentat el passat dia 12 d’agost 
de 2019 pel senyor Miquel Àngel Martinez i Camarasa, portaveu i representant 
del grup municipal de Junts per Sant Vicenç de Montalt de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt contra l’acord del Ple de la Corporació de sessió de 22 de 
juliol de 2019 pel qual es va aprovar la creació d’un òrgan municipal 
complementari, el Consell Assessor del Govern i el seu Reglament regulador, 
d’acord amb els antecedents exposats. 

Segon. Notificar el present acord al Recurrent. 

B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret  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 Miquel Àngel Martínez Camarasa, portaveu de JxSVM, manifesta que 
va presentar el Recurs. Que el que es fa ara és bàsicament desestimar-lo o si 
més no resoldre’l negativament. Ara no és el moment de discutir el fons, ja ho 
valoraran els juristes. Ja veuran si aniran a contenciós o no. Creuen que no era 
del tot legal. Però que si sí que ho era, endavant. Opina que hagués estat més 
lògic que en comptes de tenir 3 membres al govern, els del PSC, n’hi hagués 
més que formessin la Junta de Govern. No sap si els membres del consell 
assessor tenen lideratge i comandament. Entén que no és així. No hagués 
estat més lògic que els regidors amb delegació haguessin estat al govern? En 
altres municipis es fa diferent. No discutiran la jurisprudència ni si és legal o no. 
Ja entenia que el govern el desestimaria. 
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A continuació, pren la paraula el senyor Sergi Rabat Fajardo, portaveu de 
Primàries Catalunya. Manifesta que s’abstindrà. Des del punt de vista 
estrictament jurídic, creu que la resposta està ben fonamentada. Però des del 
punt de vista fàctic, es tracta d’un govern encobert.  
 
La senyora Laia Sorribes Valls, portaveu d’ERC, es reitera amb el que ha 
manifestat el senyor Rabat. No els agrada tot i que sigui legal. 
 
C- VOTACIÓ  

Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  

 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

PSC 3 SÍ 

JUNTS 4 NO 

PRIMÀRIES 1 ABST 

ERC 1 ABST 

C’S 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

CUP 1 SÍ 

 

S’acorda, per majoria absoluta, aprovar els acords anteriorment transcrits. 
 

 

 
Sisè.- PRP2019/1339   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL. 
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA.  A continuació el Sr Robert Subirón 
Olmos,  portaveu del grup Municipal del PSC,  exposa l’assumpte. Fa una 
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explicació de les principals novetats de l’expedient. Es transcriu la proposta 
d’acord: 
 
Identificació de l’expedient :  
Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2019/1676 33 GENSVM  
Contingut: PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 
(SETEMBRE 2019) 
 
Arrel de les previsions que es preveuen al RDL 24/2018, de 21 de desembre, 
pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions a l’àmbit del 
sector públic per l’exercici del 2019, cal procedir a fer canvis a la RLLT. Tal i 
com es desprèn del Manual per a la Gestió i Actualització de la RLLT de 
l’Ajuntament, aprovat pel Ple de la Corporació de data 16 de maig d’enguany, hi 
ha una sèrie de llocs que requereixen la seva revisió. A més, per altra banda, 
s’ha fet un estudi de la vigent plantilla i es creu necessari també fer alguns 
ajustos, que no suposen cap increment de cost. 
 
L’assessor en RRHH municipals ha emès un informe tècnic al respecte, el qual 
es transcriu tot seguit: 

1. “Objecte  

 

El present informe té per objecte fonamentar jurídicament i tècnicament la 
modificació de la Plantilla Orgànica i la Relació de Llocs de Treball per l’exercici 
2019 a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt en el Ple de setembre. 

Des del punt de vista normatiu, s’han de tenir en compte la normativa de funció 
pública local i específicament, la següent: 

 RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

 RDL 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents 
en matèria de retribucions a l’àmbit del sector públic. 

 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 
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Des d’un punt merament tècnic i organitzatiu l’Ajuntament es troba amb els 
següents elements a destacar: 

 La Mesa General de matèries comunes ha acordat el document Memòria 
Tècnica de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt que consisteix en 
establir una Valoració de Llocs de Treball i alhora una política retributiva 
nova més equitativa tant des d’un punt de vista intern com extern. 
Aquest procés s’ha fet amb la necessària negociació amb els 
Representants Legals dels empleats/des públiques, establint els factors 
a valorar, mitjançant un manual de valoració que ha assegurat 
l’esmentada equitat interna i externa. De forma específica es diu en 
l’esmentada Memòria que la nova equitat interna s’ha analitzat a partir 
de DOS variables: 

o Les retribucions actuals de tots els llocs de treball que conformen 
la RLT a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, 

o I les puntuacions associades a la nova política retributiva, 

A partir d’aquestes premisses l’estudi conclou que a l’actualitat hi ha o 
existeix certa dispersió salarial i per tant, cal corregir aquest aspecte per 
millorar la correlació entre les funcions realitzades, la responsabilitat 
assignada, les condicions de treball associades amb la naturalesa de 
cada lloc de treball amb el valor econòmic dels esmentats llocs de 
treball. És a dir, que la distància entre els valors de cada lloc de treball 
es pugui explicar mitjançant l’esmentat manual de valoració i per tant, la 
política retributiva es basi entre d’altres en els principis jurídics de la 
igualtat i equitat. Aspecte que se’ns dubte millora l’eficàcia i l’eficiència 
en l’assignació dels recursos públics i de forma específica millora el 
clima laboral entre els empleats/des públiques.    

S’ha de recordar que el RDL 24/2018, de 21 de desembre, pel qual 
s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions a l’àmbit del 
sector públic per l’exercici del 2019 regula que es podrà realitzar un 
increment addicional del 0,25% per a, entre d’altres mesures, implantar 
plans o projectes de millora de la productivitat o l’eficiència, la revisió de 
complements específics entre llocs de treball amb funcions 
equiparables, la homologació de complements de destinació o 
l’aportació a plans de pensions. En cas de superàvit pressupostari a 
l’exercici 2018, aquest increment addicional podrà arribar al 0,3%. 

A més en matèria d’increments retributius, es poden realitzar 
adequacions retributives amb caràcter singular i excepcional que siguin 
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imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del 
número d’efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució 
dels objectius fixats al propi lloc de treball. 

En definitiva, la normativa vigent permet aplicar la política retributiva que 
tinguin les diferents administracions públiques sempre i quan no sigui 
amb caràcter general i en tot cas, respectant els límits pressupostaries 
establerts per la pròpia normativa i en darrer terme, la disponibilitat 
pressupostària que alhora disposi el propi Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt. A l’apartat d’adequacions de les retribucions complementàries 
de determinats llocs de treball del present informe, es relacionen els llocs 
de treball afectats per l’exercici 2019.  

 Increment de les retribucions dels empleats/des públiques en un 0,25% 
amb efectes 1 de juliol de 2019. Mitjançant el Reial Decret Llei 24/2018, 
de 21 de desembre de 2018, s’aproven les mesures urgents en matèria 
de retribucions a l’àmbit del sector públic per l’exercici 2019 que inclou a 
l’administració pública local. En concret es regula que si l’increment del 
PIB de l’any 2018 arribés o superés el 2,5% s’afegiria al present 
increment amb efectes d’1 de juliol de 2019 un altre increment del 
0,25%. Segons dades oficials, el PIB espanyol ha estat del 2,6% a l’any 
2018. Per tot això, la Mesa de matèries comunes, reunida el passat dia 
22 de juliol de 2019, per unanimitat acorda aplicar aquest increment de 
les retribucions de l’exercici 2019 en un 0,25% amb efectes de l’1 de 
juliol de 2019. 
 

 Per últim, l’informe recull la creació i supressió de determinades places i 
llocs de treball relacionats a la RLT i a la Plantilla Orgànica municipal. En 
darrer terme, hi ha alguna modificació puntual a la Plantilla Orgànica i a 
la RLT sense cap mena d’impacte econòmic. 
 

2. La preceptiva negociació sindical de la Plantilla Orgànica, Relació de 
Llocs de Treball i increments retributius  

 

L’article 37 del TREBEP regula les diferents matèries a negociar per les 
administracions públiques dins de les seves competències amb la 
Representació Legal dels Empleats/des Públiques. Molta literatura, doctrina i 
jurisprudència s’ha generat entorn a aquest tema i en concret d’allò que no 
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estaria dins de l’àmbit a la negociació sindical. Aspecte que en alguns extrems 
no ha estat pacífic des d’un punt de vista jurídic.  

Els apartats 37.1 c) i m) estableixen que és preceptiu negociar els instruments 
de planificació i els criteris generals sobre la planificació dels Recursos 
Humans. Tant la Plantilla Orgànica com la Relació de Llocs de Treball són 
instruments de planificació i gestió dels recursos humans i per tant, s’han 
negociat dins de la Mesa General de matèries comunes de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt.  

La present modificació de la Relació de Llocs de Treball i la Plantilla Orgànica 
incorpora creacions i amortitzacions de llocs de treball i places que afecten de 
forma directa i bàsicament a la reestructuració de l’Escola Bressol municipal. La 
resta de modificacions són puntuals.  

 En darrer terme, s’ha acordat l’increment del 0,25% de les retribucions amb 
efectes 1 de juliol de 2019, tal i com ho regula la normativa vigent i per últim, 
s’han fet una sèrie d’adequacions singulars en aplicació de la nova política 
retributiva acordada dins de la Mesa General de negociació i dins de la 
normativa vigent i els límits pressupostaris disponibles a tal efecte. L’apartat a) 
del primer punt de l’esmentat article 37 del TREBEP regula que l’aplicació de 
l’increment de les retribucions dels empleat/des públiques aprovades per les 
LGPE s’han de negociar amb els representants dels propis empleat/des 
públiques, així com les esmentades adequacions singulars dins de la política 
retributiva municipal. 

El conjunt d’aquestes modificacions expliquen la necessària negociació perquè 
afecten de forma general a les condicions de treball dels empleats/des públics. 

3. Adequacions de les retribucions complementàries de determinats llocs 
de treball i aplicació de l’increment de les retribucions del 0,25% amb 
efectes 1 de juliol de 2019 

 

 Tal i com s’ha fet esment en el primer punt d’aquest informe, s’ha procedit 
a valorar i acordar dins de la Mesa General de matèries comunes, 
l’aplicació de la nova política retributiva per a determinats llocs de treball. 
A continuació es relacionen els mateixos establint que les noves 
retribucions complementàries d’aquests llocs de treball tenen efectes des 
d’1 de gener de 2019, amb l’aplicació del 0,30 % dels fons addicionals: 
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 Tal i com s’ha fet esment , la normativa vigent permet aplicar la política 
retributiva que tinguin les diferents administracions públiques sempre i 
quan no sigui amb caràcter general i en tot cas, respectant els límits 
pressupostaries establerts per la pròpia normativa i en darrer terme, la 
disponibilitat pressupostària. A continuació es relacionen els mateixos 
establint que les noves retribucions complementàries d’aquests llocs de 
treball tenen efectes des de la seva aprovació pel Ple. 

codi 
lloc  

Denominació del lloc de treball  
retribució 
actual   

retribució 
definitiva   

Diferència 
retribució  
amb salari 
actual 
(s’aplicarà la 
part 
proporcional 
des de 
l’aprovació) 

29 
Tècnic/a Mitjà/ana d'Esports 

                 
26.534,38 €   31.257,66 €  4.723,28 € 

32 
Educador/a Escola Bressol 

                 
  24.762,95 €  3.145,91 € 

codi 
plaça   

codi 
lloc  

Denominació del lloc de treball  
retribució 
actual   

retribució 
definitiva   

Diferència 
retribució  
amb salari 
actual  
aplicació 
2019 

3 3 Tresorer/a   41.397,44 €     41.876,03 €  478,59  

8 8 Cap de l'OAC - Secretari/ària Alcalde   31.614,30 €     32.093,77 €  479,47  

15 11 
Tècnic/a auxiliar Gestió de SG i de 
personal   27.981,44 €     28.469,73 €  488,29  

12 10 
Tècnic/a auxiliar Gestió de Serveis 
Territorials   27.981,44 €     28.469,73 €  488,29  

72 34 Treballador/a familiar   20.224,42 €     22.794,32 €  2.569,90  

73 34 Treballador/a familiar   20.224,42 €     22.794,32 €  2.569,90 

113 22 Vigilant Zones Blaves   16.969,28 €    18.004, 03 €  1.034,75  

TOTAL 8.108,31  
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21.617,04 € 

 En segon lloc i tal i com s’ha fet esment, les retribucions del conjunt dels 
empleats/des públiques tenen un increment del 0,25% amb efectes 1 de 
juliol de 2019. 
 

4. Modificacions de la Plantilla Orgànica i Relació de Llocs de Treball de 
l’exercici 2019 respecte a l’aprovació anterior  

 

 Amortitzar la plaça de Tècnic/a Educació Infantil (codi plaça 65) de la 
Plantilla Orgànica municipal, mantenint en tot cas el lloc de treball 
d’Educador/a Infantil (codi 032) dins de la Relació de Llocs de Treball. A 
més se suprimeix el lloc de treball de Director/a Escola Bressol (codi 028) 
dins de la Relació de Llocs de Treball. Es crea una nova plaça de Tècnic/a 
mitjà/ana Mestre educació infantil (codi plaça 111) en règim laboral, grup 
professional A2, que juntament amb la plaça amb codi 059 ja existent, 
proveiran el nou lloc de treball de Mestre Escola Bressol (codi 61) en 
règim laboral, grup professional de provisió A2. Segons la nova política 
retributiva i tenint en compte els elements d’equitat interna, aquest nou lloc 
de treball té un Complement de Destí nivell 26 i un Complement Específic 
de 5.773,46 €.  Aquest nou lloc de treball estarà proveït per aquestes dos 
places que, entre les dos, i mitjançant un procés de selecció intern, 
s’escollirà el Director/a de l’Escola Bressol i pel qual meritarà un 
Complement de Direcció de 4.530,48 € de naturalesa de Complement 
Específic. Aquest Complement de Direcció formarà part del lloc de treball, 
però només serà meritat per qui exerceixi aquestes funcions en cada 
moment. En tot cas, l’amortització de la plaça esmentada a 
l’encapçalament es farà efectiva una vegada el/la titular hagi obtingut per 
promoció interna la nova plaça de Tècnic/a mitjà/ana Mestre educació 
infantil (codi plaça 111). 

 Hi ha un error material en la configuració del lloc de treball Director/a 
Escola de Música (codi plaça 024). El seu règim jurídic és el laboral ja que 
el seu ocupant ho és sota aquest règim jurídic.  

 La plaça d’Auxiliar Administratiu/va amb (codi plaça 77 i codi lloc 20) en 
règim laboral, que es troba vacant i no ocupada interinament, es traspassa 
al règim jurídic de funcionari. 

 Es crea una nova plaça de Conserge en règim laboral, grup professional 
AP, per proveir el lloc de treball Conserge d’instalꞏlacions municipals (codi 
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lloc 052). L’objectiu és cobrir el titular de la consergeria del Centre Cívic en 
les absències d’aquest, més la cobertura dels caps de setmana i festius 
quan el mateix estigui obert al públic. L’horari concret s’establirà en el 
contracte de treball i per raons de servei degudament justificades.  

 Per últim, es crea una nova plaça de Monitor/a en règim laboral, grup 
professional C1, per proveir el lloc de treball Monitor/a (codi lloc 033). 
L’objectiu és cobrir la plaça de monitor/a d’activitats extraescolars 
realitzades al Pavelló per l’Ajuntament. L’horari concret s’establirà en el 
contracte de treball i per raons de servei degudament justificades.  

El que s’informa per motivar jurídica i fàcticament la modificació de la Relació 
de Llocs de Treball i la creació de les places que s’incorporen a la Plantilla 
Orgànica municipal producte d’aquesta modificació.” 

Per tot l’esmentat, havent-se tramitat correctament l’expedient i acomplert el 
tràmit de la negociació colꞏlectiva, s’acorda, per unanimitat, PROPOSAR AL 
PLE de la Corporació l’adopció dels acords següents: 

PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de la Plantilla de Personal de 2019 
d’acord amb el següent detall:  

AJUNTAMENT de SANT VICENÇ DE MONTALT 
  
  

PLANTILLA  ANY 2019         
  

Grup  
Subgrup 

Places 
  

    
  

Ocupades Vacants Total 
  

A) PERSONAL FUNCIONARI   
Escala d'administració general         

     Subescala auxiliar C2 3 6 9 

B) PERSONAL LABORAL         
Tècnic/a mitjà/ana Mestre/a educació infantil  A2 1 1 2 

Monitor/a d'activitats C1 0 3 3 

Aux. Administratiu/va  C2 0 6 6 

Conserge  AP 0 6 6 

 

SEGON. Aprovar inicialment la modificació de la Relació de Llocs de treball 
d'aquest Ajuntament de 2019 amb el següent detall: 
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Carrer Sant Antoni, 13 

08394 Sant Vicenç de Montalt 

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

http://www.svmontalt.cat  

 

RELACIO DE LLOCS DE TREBALL 2019 (PLE EL 26/09/2019) 

 

 

Enquad
rament 
orgànic 

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS DEL LLOC Altres característiques   REQUISITS 
Altres 
requisits    

      

Codi 
Lloc 

DENOMINACIÓ 
LLOC 

Àmbit 
de 
treball 

Subgrup 
Classif 

CD  Escala 
Sub 

Escala 
Funcions 

Reserva 
Lloc 

 Forma de 
provisió 

Titulació 
Nivell 

Català 

Idioma, 
Carnet de 
conduir, 
Carnet 
manipulaci
ó aliments, 
d'instalꞏlaci
ó elèctrica, 
etc. 

Complement 
Específic 

Compleme
nt Específic 
addicional 

Tipologia 
Jornada 

11 
Tècnic Auxiliar de 
Gestió de SG i de 
personal  

SG C1 16 AG Adm. 6 F CO 
Batxillerat, FP de segon 
grau o C.F de grau 
superior 

C1   12.809,44   
Jornada 
estàndard 

11 
Tècnic Auxiliar de 
Gestió de Tresoreria  

SG C1 16 AG Adm. 5 F CO 
Batxillerat, FP de segon 
grau o C.F de grau 
superior 

C1   12.809,44   
Jornada 
estàndard 

11 
Tècnic Auxiliar de 
Gestió d'Intervenció 

SG C1 16 AG Adm. 5 F CO 
Batxillerat, FP de segon 
grau o C.F de grau 
superior 

C1   12.809,44   
Jornada 
estàndard 

10 
Tècnic Auxiliar de 
Gestió de ST 

ST C1 16 AG Adm. 20 F CO 
Batxillerat, FP de segon 
grau o C.F de grau 
superior 

C1   12.809,44   
Jornada 
estàndard 

9 
Administratiu/va de 
SG i Secretaria 

SG C1 16 AG Adm. 4 F CO 
Batxillerat, FP de segon 
grau o C.F de grau 
superior 

C1   9.242,66   
Jornada 
estàndard 

  
Administratiu/va 
d'OAC  

SG C1 16 AG Adm. 8 F CO 
Batxillerat, FP de segon 
grau o C.F de grau 
superior 

C1   9.242,66   
Jornada 
estàndard 
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15 Agent de Policia local G C2 12 AE SE 51 F CO 

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.  13.746,46   Torns rotatius  

60 
Agent de Policia local 
responsable torn 

G C2 12 AE SE   F CO 

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.  16.813,30   Torns rotatius  

61 Agent Interí G C2 10 AE SE 53 F CO 

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.  4.891,18   Torns rotatius  

5 Arquitecte/a    ST A1 26 AE Tec. 11 F  CO Arquitectura     C1   37.510,90   
Jornada 
reduïda 

6 Arquitecte/a tècnic/a ST A2 20 AE Tec. 18 F  CO 
Arquitectura tècnica o 
Enginyeria d'edificació   

C1   15.455,44   
Jornada 
reduïda 

35 Auxiliar adm. CAP. SP C2 14 AG Aux. 56 L CO 
Graduat escolar, FP de 
primer grau o C.F.G.M. 

C1   6.475,14   
Jornada 
reduïda  

20 
Auxiliar adm. de SG i 
intervenció  

SG C2 14 AG Aux. 57 F CO 
Graduat escolar, FP de 
primer grau o C.F.G.M. 

C1   6.475,14   
Jornada 
estàndard 

36 
Auxiliar adm. de SG i 
Atenció al Públic 

SG  C2 14 AG Aux.   L CO 
Graduat escolar, FP de 
primer grau o C.F.G.M. 

C1   6.475,14   
Jornada 
estàndard 

  Auxiliar adm. de SP SP C2 14 AG Aux. 45 F CO 
Graduat escolar, FP de 
primer grau o C.F.G.M. 

C1   6.475,14   
Jornada 
estàndard 

17 Auxiliar Adm. de ST ST C2 14 AG Aux. 21 F CO 
Graduat escolar, FP de 
primer grau o C.F.G.M. 

C1   6.475,14   
Jornada 
estàndard 

19 
Auxiliar adm. de 
suport a policia local 

G C2 14 AG Aux. 52 F CO 
Graduat escolar, FP de 
primer grau o C.F.G.M. 

C1   6.475,14   
Jornada 
especial  
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16 
Auxiliar Tècnic de 
Sanitat, Salut pública 
i consum  

SP C2 14 AG Aux. 44 F CO 
Graduat escolar, FP de 
primer grau o C.F.G.M. 

C1   9.395,26   
Jornada 
estàndard 

42 
Auxiliar tècnic/a 
d'Ensenyament 

SP C2 14 AG Aux.   L CO 
Graduat escolar, FP de 
primer grau o C.F.G.M. 

    9.395,26   
Jornada 
estàndard 

38 
Auxiliar adm. d'escola 
de música 

SP C2 14 AG Aux. 46 L CO 
Graduat escolar, FP de 
primer grau o C.F.G.M. 

C1   6.475,14   
Jornada 
estàndard 

18 Auxiliar adm. d'OAC SG C2 14 AG Aux. 13 F CO 
Graduat escolar, FP de 
primer grau o C.F.G.M. 

C1   6.475,14   
Jornada 
estàndard 

39 
Auxiliar administratiu 
Biblioteca 

SP C2 14 AG Aux. 42 L CO 
Graduat escolar, FP de 
primer grau o C.F.G.M. 

C1   6.475,14   
Jornada 
especial  

37 
Auxiliar tècnic/a de 
cultura 

SP C2 12 AG Aux. 55 L CO 
Graduat escolar, FP de 
primer grau o C.F.G.M. 

C1   10.064,74   
Jornada 
estàndard 

41 
Auxiliar tècnic/a 
d'obres i serveis 

ST C2 12 AE Aux. 22 F CO 
Graduat escolar, FP de 
primer grau o C.F.G.M. 

B2 C.C. 13.356,84   
Jornada 
estàndard 

58 
Agent Policia Segona 
Activitat 

G C2 12 AE SE 22 F CO 
Graduat escolar, FP de 
primer grau o C.F.G.M. 

B2   13.356,84   
Jornada 
estàndard 

  
Cap d'àrea de 
Serveis Generals  

SG A1/A2 24 AG   58 F LL.D. 
Llicenciatura, grau / o 
diplomatura 
universitària 

C1       
pendent de 
jornada 

  
Cap d'àrea de 
Serveis Territorials 

ST A1/A2 24 AG   12 F LL.D. 
Llicenciatura, grau / o 
diplomatura 
universitària 

C1       
pendent de 
jornada 

43 Cap de Brigada ST C2 11 AE SE 23 L CE 
Graduat escolar, FP de 
primer grau o C.F.G.M.   

B2 C.C. 19.475,68   
Jornada 
estàndard 

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

C1   16.108,96   
Jornada 
estàndard 

  Caporal G C2 17 AE SE 50 F CE 

Graduat escolar, FP de 
primer grau o C.F.G.M. 
Mínim de 2 anys 
d'antiguitat en la 
categoria 

B2 C.C.  17.968,02   Torns rotatius  
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immediatament inferior 
i haver  superat el curs 
específic impartit per 
l'E.P.C. 

13 
Caporal- Cap de 
policia local  

G C2 18 AE SE 16 F CO 

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

B2 C.C.  20.147,12   Torns rotatius  

53 Conserge d'escoles SP AP 12 AE Sub 48 L CO 
Certificat d'escolaritat o 
equivalent  

B1   6.851,32   
Jornada 
especial  

52 
Conserge 
d'instalꞏlacions 
municipals 

SP AP 12 AE Sub 47 L CO 
Certificat d'escolaritat o 
equivalent  

B1   6.851,32   
Jornada 
especial  

23 
Conserge-
Notificador/a 

ST AP 2 AE Sub. 14 F CO 
Certificat d'escolaritat o 
equivalent  

B1   7.465,36   
Jornada 
estàndard 

  
Coordinador/a de 
Serveis personals 

SP A1/A2       59   LL.D. 
Llicenciatura, grau /o 
diplomatura 
universitària 

C1       
pendent de 
jornada 

30 Director/a Biblioteca SP A2 24     41 L CO 
Diplomatura o grau en 
Biblioteconomia i 
Documentació 

C1   7.505,40   
Jornada 
especial  

62 
Mestre/a Escola 
bressol 

SP A2 26     61 L Rotatiu  
Diplomatura o grau en 
Magisteri especialitat 
en Educació Infantil. 

C1   5.773,46 
Compleme
nt Direcció: 
4.530,48 

Jornada 
especial  

24 
Director/a Escola de 
música  

SP A2 22     60 L Rotatiu  
Diplomatura o grau en 
Magisteri especialitat 
en educació musical. 

C1   15.072,82 
Compleme
nt Direcció: 
3.341,13 

Jornada 
especial  

32 
Educador/a Escola 
bressol 

SP C1 12     35 L CO 
FP de segon grau, 
C.F.G.S. educació 
infantil  

C1   10.425,38   
Jornada 
especial  
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27 Educador/a social SP A2 18 AG Tec. 38 L CO 
Diplomatura o grau en 
Educació social  

C1 C.C. 8.881,18   
Jornada 
estàndard 

  Enginyer/ tècnic/a  ST A2 20 AE Tec. 61 F  CO Enginyeria tècnica  C1 C.C. 15.455,44   
Jornada 
reduïda 

2 Interventor/a SG A1 26 HN Int 62 FH 
Concurs 
habilitació  

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

*   19.647,88   
Jornada 
especial  

33 Monitor/a d'esports SP C1 14     63 L CO 
Batxillerat, FP de segon 
grau o C.F de grau 
superior 

C1   8.840,44   
Jornada 
reduïda 

33 
Dinamitzador Cau 
Jove  

SP C1 14     63 L CO 
Batxillerat, FP de segon 
grau o C.F de grau 
superior 

C1   8.840,44   
Jornada 
reduïda 

44 Oficial 1a Jardineria ST C2 10 AE SE 25 L CO 
Graduat escolar, FP de 
primer grau o C.F.G.M. 

B2 C.C. 12.755,68   
Jornada 
estàndard 

45 
Oficial 1a 
Manteniment elèctric 

ST C2 10 AE SE 24 L CO 
Graduat escolar, FP de 
primer grau o C.F.G.M. 

B2 C.C./ C.I.E. 12.776,26   
Jornada 
estàndard 

46 
Oficial 2a conductor/a 
vehicles brigada 

ST C2 9 AE SE 26 L CO 
Graduat escolar, FP de 
primer grau o C.F.G.M. 

B2 C.C. 10.223,78   
Jornada 
estàndard 

47 Oficial 2a Pintura ST C2 9 AE SE 27 L CO 
Graduat escolar, FP de 
primer grau o C.F.G.M. 

B2 C.C. 10.223,78   
Jornada 
estàndard 

49 
Operari/ària 
polivalent 

ST C2 9 AE SE 30 L CO 
Certificat d'escolaritat / 
o Graduat escolar 

B1 C.C. 7.983,08   
Jornada 
estàndard 
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50 
Operari/ària Brigada 
Municipal 

ST AP 9 AE SE   L CO Certificat d'escolaritat B1 C.C. 6.397,72   
jornada 
estàndard 

25 
Professor/a de 
música 

SP A2 22     64 L CO 
Diplomatura o grau en 
Magisteri especialitat 
en educació musical. 

C1   15.072,82   
Jornada 
reduïda 

59 
Responsable de 
magatzem 

ST C2 9     29 L CO 
Graduat escolar, FP de 
primer grau o C.F.G.M. 

B2 C.C. 7.983,08   
Jornada 
estàndard 

1 Secretari/ària SG A1 26 HN Sec 65 FH 
Concurs 
habilitació  

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

*   23.573,34   
Jornada 
especial  

54 
TAG  de Serveis 
Territorials  

SG A1 24 AG Tec. 15 F  CO 

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

C1   19.728,38   
Jornada 
estàndard 

4 TAG de Secretaria SG A1 24 AG Tec. 2 F CO 

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

C1   19.728,38   
Jornada 
estàndard 

12 
Tècnic/a auxiliar 
d'informàtica 

SG C1 22 AE Tec. 9 F CO 
Batxillerat, FP de segon 
grau o C.F de grau 
superior 

C1   14.215,18   
Jornada 
estàndard 
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29 
Tècnic/a mitjà/ana 
d'esports  

SP A2 18   Tec. 66 L CO Diplomatura o grau  C1   11.710,72   
Jornada 
especial  

31 
Tècnic/a mitjà/ana 
Promoc.eco. i 
Inserció laboral 

SP A2 18   Tec. 32 L CO Diplomatura o grau  C1   5.456,36   
Jornada 
reduïda  

34 Treballador/a familiar SP C2 9 AG Aux. 39 L CO 
Graduat escolar, FP de 
primer grau o C.F.G.M. 

C1 C.C. 10.891,30   
Jornada 
estàndard 

26 Treballador/a Social SP A2 18   Tec. 37 L CO 
Diplomatura o grau en 
Treball social  

C1 C.C. 8.881,18   
Jornada 
estàndard 

3 Tresorer/a  SG A1 22 AG   3 F 
Concurs 
habilitació  

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

*   18.244,10   
Jornada 
estàndard 

22 Vigilant Zones blaves G C2 10 AE SE   F CO 

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.  5.925,01   
Jornada 
especial  

51 
Operari de medi 
ambient 

ST AP 9 AE SE 68 L CO 
Certificat d'escolaritat o 
equivalent  

B2 C.C.  6.573,00   
Jornada 
especial  

56 
Coordinador/a 
Activtats esportives 

SP C1 16     63 L CO 
Batxillerat, FP de segon 
grau o C.F de grau 
superior 

C1   8.840,44   
Jornada 
reduïda 
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57 

Tècnic Mitjà de 
Participació 
Ciutadana, Comerç i 
Turisme 

SP A2 18 AG Tec. 38 F CO Diplomatura o grau  C1   8.668,94   
Jornada 
estàndard 

55 
TAG de Serveis 
Econòmics 

SG A1 24 AG Tec. 2 F CO 

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

C1   19.728,38   
Jornada 
estàndard 
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Carrer Sant Antoni, 13 

08394 Sant Vicenç de Montalt 

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

http://www.svmontalt.cat 

 

TERCER. Exposar al públic la modificació de la Plantilla de 2019 així com la 
modificació  de la Relació de Llocs de treball de 2019 esmentades, durant el 
termini de quinze dies hàbils a comptar des del següent al de publicació del 
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant els quals els 
interessats podran examinar-la i presentar reclamacions davant el Ple. La 
modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball es considerarà 
definitivament aprovada si durant el citat termini no s'haguessin presentat 
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes per 
resoldre-les. 

QUART. Una vegada aprovada definitivament la citada modificació, la Plantilla 
de personal modificada i la Relació de Llocs de treball modificades es 
publicaran íntegrament en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el 
Butlletí Oficial de la Província, i es remetrà una còpia d'aquesta a 
l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació de la Generalitat. 

 
B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret  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 Miquel Àngel Martínez Camarasa, portaveu de Junts per Sant Vicenç, 
explica que la modificació de la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball és típic 
i normal. El govern té la facultat d’autoregular-se. Pregunta no obstant, al 
regidor de Gestió Econòmica, què vol dir a l’informe que no hi ha cap increment 
de cost. 
 
El regidor Cristian Garralaga Alonso, regidor de Gestió Econòmica, respon que 
només s’incrementa el que permet la llei. 
 
El senyor Martínez li respon que no li queda clara la resposta perquè 
s’incrementa el 0.30 i el 0.25. Que es modifiqui la plantilla i la RLLT és habitual. 
Fa dos anys ell mateix va demanar un projecte de valoració de llocs de treball. 
Demana veure la valoració i les negociacions. La pregunta és que pressuposa 
a nivell d’augment, si serà fraccionat durant alguns anys i en quin percentatge. 
Vol saber l’Oferta Pública que es farà. En relació als llocs de treball, també 
pregunta si s’aplicarà algun CPT a les persones que hagin sortit a la baixa. 
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Quant a la modificació de la plantilla, no té res més a dir. Li sobta que va haver-
hi una plaça que ha estat amortitzada, de tècnic d’educació infantil, per la qual 
va lluitar molt el 9SV en el seu moment. Es congratulen de l’augment de salaris. 
 
La senyora Maria Villalta pren la paraula i li manifesta que es confon. Li aclareix 
que un/a tècnic/a d’educació infantil és el nom tècnic amb el que es coneix a 
les educadores de l’Escola Bressol. El que es busca amb el canvi proposat és 
una alternança en la direcció i per tal de ser director/a és requisit indispensable 
comptar amb la titulació de mestre/a en Educació Infantil.  
 
El senyor alcalde, Javier Sandoval, manifesta que això donarà una mica 
d’ordre. Quan van entrar a l’Ajuntament es van trobar una situació precària dels 
treballadors. Van adquirir un compromís, que agafarien el document de la 
valoració de llocs de treball. Portava molt treballant-se i negociant-se. 
L’empresa encarregada per fer el treball era Marlli, qui abans treballava 
directament amb l’alcalde. Li va explicar que havia rebut l’ordre de pujar només 
un 1% lineal per a tota la plantilla. Van decidir treballar-la i la van negociar. Es 
va portar al Ple i es va aprovar a final de la legislatura passada. Se n’alegra que 
el senyor Martínez estigui content. També haguessin pogut estar contents tots 
els treballadors quan ell va ser alcalde. S’anirà aplicant tot com marqui la llei i 
com indiqui l’interventor, sempre negociant amb el comitè d’empresa. Tenim 
pocs treballadors però són bons i s’ha de reconèixer i ho fan amb ells, per això 
també estan contents. 
 
El senyor Martínez replica que quan ell era alcalde es va aprovar un 
organigrama, el conveni, la plantilla, la relació de llocs de treball i les fitxes de 
funcions i es va voler aprovar la valoració de llocs de treball i com la Diputació 
no en feia, va decidir contractar una empresa externa, després de demanar tres 
pressupostos. Ara els ha tocat negociar a ells. 
 
C.- VOTACIÓ  

Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  

 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

PSC 3 SÍ 

JUNTS 4 SÍ 
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PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

C’S 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

CUP 1 SÍ 

 

S’acorda, per unanimitat, aprovar els acords detallats anteriorment. 
 

 

Setè.- PRP2019/1358   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LA RESOLUCIÓ DE LES ALꞏLEGACIONS PRESENTADES I APROVACIÓ 
DEFINITIVA DE L'INVENTARI DE CAMINS.  
   
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA.  A continuació el Sr Robert Subirón 
Olmos,  portaveu del grup Municipal del PSC,  exposa l’assumpte. Explica de 
forma resumida com s’ha tramitat l’expedient i llegeix la part resolutiva de la 
proposta, que es transcriu íntegrament: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2018/500 56 PATRI  
Contingut: PROPOSTA AL PLE,  DE RESOLUCIO DE LES ALꞏLEGACIONS 
PRESENTADES I APROVACIO DEFINITIVA DE L'INVENTARI DE CAMINS 
 
Fets 
 
En relació a la solꞏlicitud presentada pel senyor JORDI FERRAN RIBAS, amb 
RE: 2019/4010 de data 06.05.19, instant al.legacions a l’aprovació inicial de 
l’inventari de camins de Sant Vicenç de Montalt aprovat pel Ple en data 
25.04.19. 
 
En data 29 d’agost de 2019, el perit Xavier Campillo Besses, ha emès el 
següent: 
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“RESPOSTA A LES ALꞏLEGACIONS PRESENTADES A L’APROVACIÓ 
INICIAL DE L’INVENTARI DE CAMINS MUNICIPALS DE SANT VICENÇ DE 
MONTALT 

 

Sant Vicenç de Montalt,  29 d’agost de 2019 

 

 

Dr. Xavier Campillo i Besses 

 

Geògraf colꞏlegiat núm. 861. 

 

 

 

Soci núm. 365 de l’Associació Catalana 

de Pèrits Judicials i Forenses 

 

Resum de les alꞏlegacions: 

 

Alꞏlegant Camí Resposta 

Jordi Ferran Ribas 6. Camí de la font de Desestimació 
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l'Avi 

 

Data de presentació: 6.5.2019 [Núm. Registre entrada: 2019/4010] 

Alꞏlegant: Jordi Ferran Ribas 

(6. Camí de la font de l'Avi)  

 

Motius alꞏlegats: 

L’alꞏlegació presentada defensa la naturalesa privada del camí inventariat 
d’acord amb la següent exposició: 

1.- Que el meu mandatari Sr. JORDI FERRAN és propietari de la finca 
denominada Pla de l'Oliva, de superfície 61 àrees, 20 centiàrees, 50 
milꞏliàrees, inscrita al Registre de la Propietat n° 4 de Mataró, al llibre 20 
de Sant Vicenç, foli 91, finca n° 20.  

2.- Que el meu mandatari ocupa aquesta finca destinant-la a hort que 
cultiva personalment.  

3.- Que aquesta finca té com accés un camí privat que neix del Camí del 
Montalt i que —figura tancat per una cadena des de fa més de 30 anys i- 
que dona accés tan -sols a la finca propietat del Sr. Ferran i dels seus 
contigus.  

4.- Que aquest camí sempre ha sigut privat i mai s'ha produït ni 
expropiació, ni l'accessió al domini públic per cap títol, raó per la qual 
demana davant els tràmits que actualment s'estan fent per l'Ajuntament i 
que sembla volen conduir a convertir en públics tots els camins del terme 
municipal, decisió en la que en tot cas ens oposem reservant-nos 
quantes accions ens pertoquin en dret per impedir aquest canvi d'ús.” 

 

Valoració de les alꞏlegacions: 

El camí inventariat ja figura a la planimetria de 1897 amb el nom de “Camino 
rural de servidumbre”, denominació que el mapa reserva a camins públics com 
ara el camí de Caldetes (21), el camí del Pedró (àmpliament documentat al 
llibres d’actes municipals) o el camí/torrent de Santa Maria del Balís (també 
documentat al llibre d’actes). Cal subratllar, a més, que en la segona meitat del 
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segle XX el terme “camí rural” s’aplicava en el llenguatge legal i administratiu 
als camins de titularitat municipal de categoria inferior als camins veïnals:1 

Art. 19: “Los Ayuntamientos han de cuidar de la construcción y 
conservación de los caminos rurales y de travesía en su territorio...” 
Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias de 2 de 
mazo de 1823. 

Art 72.3: “Es obligación de los ayuntamientos la composición y 
conservación de los caminos vecinales . En cuanto a los caminos 
rurales los ayuntamientos obligaran a los interesados a los mismos a su 
reparacion y conservación” Gaceta de madrid nº 277. Ley municipal 04-
10-1877. 

El camí és la continuació de l’antic camí del Rocar, àmpliament documentat als 
llibres d’actes municipals, i tingut sempre per públic tal com revela la carta 
adreçada per l’alcalde de Sant Vicenç de Montalt al director provincial de 
camins veïnals amb data 21 d’abril de 1881: 

En virtud de que algunos propietarios de este pueblo han solicitado de 
este Ayuntamiento el competente permiso para arreglar a sus costes el 
camino de este distrito municipal conocido con el nombre del “Rocá”, 
dicha corporación municipal ... acordó concederles dicho permiso: 
rogando a ese cuerpo provincial se sirva declarar vecinal el repetido 
camino... 

El camí figura complet a la planimetria municipal de Sant Vicenç de Montalt, 
elaborada pel Instituto Geográfico y Estadístico l’any 1920 amb el nom de “Cº 
d'en Batallé”,2 i, novament, al “catastrón” del Mapa Topográfico Nacional, de 
1949, i a la primera edició del Mapa Topográfico Nacional, de 1950, amb el 
mateix nom. 

L’existència i el traçat del camí estan documentats també fotogramètricament 
pels vols americans Sèrie A, de 1946-1947, i Sèrie B, de 1957-1958. 

                                                       

1 El terme “camí veïnal” s’usa en el llenguatge administratiu espanyol amb dues accepcions: 1. La 
primera es refereix als camins veïnals construïts, millorats o mantinguts amb el concurs de la  Diputació 
en el marc de la legislació de camins veïnals; 2. La segons s’usa com a sinònim genèric de “camí públic” 
arran del Real Decreto de Caminos Vecinales (1848), que estableix que: “Los caminos públicos que no 
están comprendidos en las clases de carreteras nacionales o provinciales se denominarán en los 
sucesivo caminos vecinales...” 

 
2 Si bé al Cuaderno del “Término de San Vicente de Llavaneras” del Instituto Geográfico y Estadístico, 
de l’any 1920, ja hi consta (tatxat) el nom de “Cº de la Font del Avi”. 
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Al cadastre topogràfic antic de l’any 1935-1943, el parcelꞏlari detalla el traçat 
del camí amb la denominació de “Camino de Batallé”. La titularitat cadastral del 
camí és pública, excepte la darrera secció, a causa de mancar la mateixa 
secció de la minuta municipal de 1920, malgrat que el camí ja existia, tal com 
acredita el “Plano parcelario” de 1897. 

Al cadastre el camí separa els polígons 2 i 14. En aquest sentit, cal recordar 
que al cadastre antic la delimitació de polígons es basava en les Instrucciones 
para la ejecución del catastro topográfico parcelario, de l’any 1933, que 
establien:  

Los límites de estos polígonos serán siempre líneas permanentes no 
expuestas a variaciones, como ríos, arroyos, caminos vecinales, 
carreteras, canales, etc. Se prescindirá, por tanto, de arroyos cuyo curso 
pueda variar, caminos rurales que no estén bien determinados y puedan 
asimismo cambiar de un año para otro, sendas, caminos de servidumbre 
que puedan perderse y, en general, de cuanto no presente garantía de 
inmutabilidad. (Capítol II, 11). 

El camí de la Font de l’Avi correspon, doncs, al camí veïnal de Sant Vicenç de 
Montalt al veïnat de Torrentbò, dins del terme municipal d’Arenys de Munt, on 
el camí acaba.  

Cal subratllar que abans de la construcció de l’actual carretera d’Arenys de 
Munt (BV-5031), el camí inventariat constituïa l’única via d’accés directe a 
Torrentbò des del nucli urbà de Sant Vicenç. 

Addicionalment, el camí s’usava tradicionalment per accedir a la Font de l’Avi, 
tal com recull el llibre d’actes municipal amb data 16.11.1938: 

“la font de l’Avi [...] que és una font coneguda i una de les més 
concorregudes per els caçadors i els excursionistes que passen per la 
població, ell hi posaria una geta [aixeta] que no regués sempre sinó 
quan es té de menester puguent disfrutar d’una cosa que la naturalesa 
ha posat amb la seva via immensa, la qual proposició és aprovada per 
unanimitat [...]” 

Car recordar, en aquest sentit, que ja el Costumari Català, publicat l’any 1921 
per l’Oficina d’Estudis Jurídics de la Mancomunitat de Catalunya, recull que 
són públics: 

“Els camins rals, els veïnals, els que segueixen el jaç d’un riu o riera, o 
canal públic, i els que van a una església, cementiri, o a una font 
pública, són camins públics.” P. 37. 
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El camí forma part d’un itinerari intermunicipal senyalitzat, d’ús públic, 
anomenat “Xarxa de les tres viles”, que comprèn el camí inventariat, el camí 
del Montalt (1), el camí d’Arenys de Munt o del Remei (13), el camí del Turó de 
l’Oriola (15), el camí de la Vinya d’en Pei (18), i el camí de la riera de Caldes 
(19). 

Front a aquest corpus documental que avala la destinació a l’ús públic del camí 
des de temps immemorial, l’alꞏlegant no aporta elements objectius que 
contradiguin aquesta realitat factual: 

1. Que l’alꞏlegant cultivi la pròpia finca no contradiu la naturalesa demanial 
de les vies públiques que puguin travessar-la. 

2. No consta que la cadena instalꞏlada disposi d’autorització municipal, i si 
bé aquesta impedeix l’accés amb vehicle al camí, no impedeix el pas de 
la resta d’usuaris no motoritzats. No s’ha acreditat ni l’origen privat de la 
via ni el seu ús privatiu (tampoc el caràcter immemorial d’aquest). 

3. El títol d’adquisició al qual remet l’inventari és la prescripció immemorial 
que acredita el corpus documental descrit. 

 

Resposta a les alꞏlegacions: 

Desestimació: L’alꞏlegació presentada no contradiu de manera substancial ni 
objectiva els elements objectius que fonamenten la inclusió del camí a 
l’inventari municipal.” 

 
 
Es PROPOSA AL PLE de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Desestimar les alꞏlegacions presentades, segons l’informe del perit de 
data 29 d’agost de 2019 transcrit a la part expositiva i notificar aquest acord a 
l’interessat. 
 
Segon.- Aprovar definitivament l’inventari de camins de Sant Vicenç de 
Montalt, elaborat per part del Doctor en Geografia i pèrit especialitzat en 
camins, servituds de pas i termenals, Xavier Campillo Besses. 

Tercer.- Publicar l’acord d’aquest edicte al B.O.P. a la pàgina web d’aquest 
Ajuntament i al tauler d’edictes de la Corporació.  

Quart.-  Incorporar a l’Inventari General de Béns i Drets municipals i procedir a 
la inscripció de cada un dels camins al Registre de la Propietat. 
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Cinquè. Remetre còpia íntegra d'aquest a l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya, al departament de Governació i Relacions Institucionals. 
 
 
B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret  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 Miquel Àngel Martínez Camarasa, portaveu de JxSVM, pren la 
paraula per indicar que es tracta d’un document fonamental. El senyor Campillo 
és un gran professional i li mereix tots els respectes. Ara el que es fa és 
resoldre unes alꞏlegacions d’un particular. No obstant, s’abstindran. Ja veuran 
exactament el què. Deu haver-hi més camins d’ús públic contemplats en 
aquesta resolució. Voldria saber, tot i que sap que aquí no toca, com està el 
tema del Montalt, que el portava l’advocada Sílvia Requena. 
 
L’alcalde, Javier Sandoval, li explica que el document ja va passar pel ple. Es 
va sotmetre dos mesos a exposició pública, un termini ampli perquè tothom 
pogués presentar les alꞏlegacions que considerés oportunes i només n’hi ha 
hagut una, que cal resoldre. Si no, l’inventari ja estaria aprovat definitivament. 
Pel que fa al tema del Montalt, el judici està assenyalat per al proper gener. Es 
va retardar l’expedient per mort d’una de les parts. 
 
 
C.- VOTACIÓ  

Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  

 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

PSC 3 SÍ 

JUNTS 4 ABST 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 
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C’S 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

CUP 1 SÍ 

 

S’acorda, per majoria absoluta, aprovar els acords detallats. 
 

 
 
Vuitè.- PRP2019/1362   PROPOSA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4/2019    
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA.  A continuació el Sr Robert Subirón 
Olmos,  portaveu del grup Municipal del PSC  exposa l’assumpte. Fa una 
explicació detallada de l’expedient, argumentant a què es destinarà la despesa 
i el motiu de la modificació. Es transcriu tot seguit la proposta d’acord: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: REGIDORIA DE GESTIO ECONOMICA 
Expedient:  2019/1705 23 GENSVM  
Contingut: PROPOSA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4/2019 
 
 
Vista la necessitat de realitzar un expedient de suplements de crèdits i crèdits 
extraordinaris solꞏlicitats per diverses regidories. 

En data 13 de setembre de 2019, 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: 
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ACORD 

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 4/2019 
del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdits extraordinaris que s’adjunta 
annexada. 

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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Carrer Sant Antoni, 13 

08394 Sant Vicenç de Montalt 

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

http://www.svmontalt.cat  

 

ESTAT DE DESPESES 

              BAIXES ALTES   

        Crèdit Modificacions Crèdit Per Per Per Crèdit 

Org Prog Econòmica Descripció Inicial Exercici Definitiu Transferència Suplement Crèdit Extraordinari Definitiu 

01 132 22104 Vestuari i equip personal Policia Local 6.500,00 0,00 6.500,00   7.500,00   14.000,00 

18 171 21005 Conservació zones verdes i ajardinaments 20.000,00 20.000,00 40.000,00   20.000,00   60.000,00 

18 15322 21304 Reparació i manteniment maquinària pesada Brigada 15.000,00 0,00 15.000,00   10.000,00   25.000,00 

02 2313 2279923 Organització Casal Arts escèniques per joves 9.000,00 0,00 9.000,00   12.000,00   21.000,00 

14 241 2269909 Actuacions foment ocupació 5.000,00 0,00 5.000,00   7.000,00   12.000,00 

05 3380 2260906 Organització altres festes i actes populars 31.000,00 30.925,15 61.925,15   10.000,00   71.925,15 

21 338 2269922 Despeses dinar de la gent gran 4.500,00 0,00 4.500,00   6.000,00   10.500,00 

06 32310 21207 Manteniment Escola Bressol 3.000,00 0,00 3.000,00   4.000,00   7.000,00 

06 32310 2269901 Despeses funcionament operatiu Escola Bressol 6.000,00 0,00 6.000,00   6.000,00   12.000,00 

04 491 2260200 Despeses Ràdio Municipal 3.000,00 20.000,00 23.000,00   25.000,00   48.000,00 

01 912 22601 Atencions protocolꞏlàries i representatives 12.000,00 0,00 12.000,00   13.000,00   25.000,00 

01 920 21200 Conservació edificis diversos 23.000,00 0,00 23.000,00   8.000,00   31.000,00 

01 920 2270602 Prevenció de riscos i accidents laborals 7.000,00 0,00 7.000,00   8.000,00   15.000,00 

13 920 21600 Manteniment equips i aplicacions per a processos informació 30.000,00 0,00 30.000,00   15.000,00   45.000,00 

10 920 22102 Gas 28.000,00 0,00 28.000,00   5.000,00   33.000,00 

09 011 91316 Crèdit BBVA, 0182.6035.895.00000045513752 70.703,00 0,00 70.703,00   247.460,46   318.163,46 

09 011 91314 Crèdit BBVA 0182.6035.895.00000043026020 80.759,96 0,00 80.759,96   50.240,76   131.000,72 

01 132 15100 Gratificacions personal funcionari Seguretat 25.000,00 4.000,00 29.000,00   25.000,00   54.000,00 

01 920 15100 Gratificacions personal funcionari Administració 4.000,00 6.000,00 10.000,00   6.000,00   16.000,00 

20 150 15100 Gratificacions personal funcionari Urbanisme 3.000,00 0,00 3.000,00   3.000,00   6.000,00 

01 132 62309 Sistema videovigilància 30.000,00 0,00 30.000,00   14.000,00   44.000,00 

18 171 60009 Adequació Parcs i Jardins 0,00 0,00 0,00     10.000,00 10.000,00 

18 171 62508 Adquisició mobiliari urbà per parcs públics 12.000,00 0,00 0,00   5.000,00     

      Totals 428.462,96 80.925,15 497.388,11 0,00 507.201,22 10.000,00 1.009.589,33 
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Carrer Sant Antoni, 13 

08394 Sant Vicenç de Montalt 

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

http://www.svmontalt.cat   

 

ESTAT D' INGRESSOS        

       BAIXES ALTES   
    Crèdit Modificacions Crèdit Per Per Per Crèdit 
  Econòmica Descripció inicial Exercici Definitiu Anulꞏlació Suplement Crèdit 

Extraordinari 
Definitiu 

  87000 Incorporació de romanent per a despeses generals 
RTDG 

0,00 544.361,92 544.361,92 0,00 507.201,22 10.000,00 1.061.563,14

   Totals 0,00 544.361,92 544.361,92 0,00 507.201,22 10.000,00 1.061.563,14
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Carrer Sant Antoni, 13 

08394 Sant Vicenç de Montalt 

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

http://www.svmontalt.cat 

B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret  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 Miquel Àngel Martínez Camarasa, portaveu de JxSVM, pren la 
paraula per manifestar que menys mal que el govern anterior va fer bona gestió 
econòmica, estalviant, deixant 5.023.000 euros a 31 de desembre de 2018. 
Suposa que les partides vinculades estan petades per tots costats, no s’acaba 
d’entendre perquè d’aquí no res s’han d’aprovar pressupostos. Aquesta 
modificació de crèdit és d’una quantia molt elevada i això deu ser perquè o bé 
van pressupostar molt malament, o bé s’ha gastat molt. Que el suplement sigui 
del doble del pressupost inicial, Déu n’hi do. Hi ha dos partides que els sobten 
molt, les festes populars amb 72.000 euros i la despesa de protocol, que és 
exagerada. Record que ell havia tingut 25.000 i l’havia rebaixada a 12.000 
euros. 
Pel poble volta que quan vas a l’Ajuntament a demanar, ara t’ho donen tot. No 
sap si és cert, ja es veurà el què. El que està clar és que si hi hagués una 
donació complementària, l’hauria d’aprovar el ple. L’estat obliga a les 
administracions públiques que tenen superàvit a amortitzar endeutament, això 
ho troben normal i lògic. Recorda que el seu govern va tenir mala sort, perquè 
van patir una crisi econòmica, hi havia decrets de l’Estat que limitaven molt, 
demanaven un gran rigor pressupostari per complir amb la regla de la despesa 
i la d’estabilitat pressupostària. Vol felicitar el treball dels tècnics com el tresorer 
i l’interventor. La modificació ve determinada per la voluntat política, hi ha 
partides amb les quals no hi estan d’acord. 
 
El senyor alcalde respon que ells fan política rigorosa i del dia a dia per a la 
gent del  poble. Posaran a disposició dels vilatans els diners que calgui. Si creu 
que és bona gestió tenir els diners al banc, endavant. Els diners han d’estar al 
camp i no al banc. Sempre fent política rigorosa i seguint el que marqui la llei i 
el que digui l’interventor. Aprofita per explicar quines despeses van a la partida 
de protocol: les flors per les defuncions de gent del poble, les banderes i pals, 
els pica pica que celebri l’ajuntament, les dietes pels membres dels processos 
selectius, les dietes pels membres de mesa de les eleccions, l’aigua pels 
treballadors de l’Ajuntament, etc. L’alcalde fa el que ha de fer i no serveix per 
anar de “parranda” amb els diners municipals. Pel que fa a les festes, han 
tingut les festes que el poble es mereix. Queda la festa del dia 28, està molt 
content, perquè serà una festa pels joves del municipi i espera que estigui ple 
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el Parc dels Germans Gabrielistes. Els nostres joves han de marxar sempre a 
altres municipis i per això es prepara aquesta festa.  
Es tracta d’una modificació de crèdit que no està ajustada a la realitat i ha estat 
perquè han hagut de gastar molt en neteja. Han ajudat empreses del poble. 
Amb els mitjans que hi havia, no s’arriba, l’alcalde “apreta” molt. S’ha d’estar 
contents de la Brigada municipal i s’ha de millorar. S’ha d’analitzar els serveis i 
intentar millorar-los. Repeteix que els diners s’han de tenir al poble i no al banc, 
perquè si no, no es fa una bona gestió. El dia a dia del municipi és la seva 
prioritat. 
 

El senyor Sergi Rabat Fajardo, portaveu de Primàries, pren al paraula per 
exposar que hi ha dues versions antagòniques. Tots dos manifesten tenir la 
veritat absoluta. Des del seu punt de vista, com una força que no hi era abans, 
entenen que hi ha un interès comú, general, que és fer el millor pel municipi, 
tots hi estan d’acord. Pot entendre que hi hagi desviacions del pressupost, fins 
a cert punt no li sorprèn. El que sí que els sorprèn és que el problema està en 
la manca de previsió, malgrat les explicacions rebudes. Si les desviacions son 
tan altes, cal plantejar-se la previsió. Hi ha certes partides que els costen. No hi 
votaran a favor. No tant per les magnituds en concret, sinó perquè el 
procediment es va fer amb certes anomalies.  

L’alcalde li dóna tota la raó, reconeix que es va fer el pressupost molt ràpid, 
perquè si no, no donava temps d’executar-lo, deixant les partides com estaven 
l’any anterior. Afegeix que una gran part de l’expedient consisteix en eixugar 
crèdit, que no té a veure amb la despesa del dia a dia de l’Ajuntament, per 
recomanació de la intervenció. No es fan coses anòmales, és normal, se n’han 
fet moltes de modificacions sempre. Estan fent coses normals. Té raó, cal 
adequar les partides a la realitat i ajustar-les al màxim. 

El senyor Rabat replica dient que el vilatà el que vol és que els seus diners 
s’inverteixin al camp i amb cap. No cal estar fent la comparativa amb el que uns 
i altres van fer. Falta previsió. Aquest partit de tennis constant fa un flac favor a 
la població. 

L’alcalde li torna a donar la raó. Només diu la veritat, no intoxica. 

La senyora Laia Sorribes Valls, portaveu d’Esquerra, manifesta que sembla que 
aquests pressupostos es fessin només per abans de les eleccions i no per tot 
l’any. La despesa en zones verdes s’ha triplicat per exemple. Hi votaran en 
contra. 
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El senyor Francesc Guillem Molins, portaveu del PP, es sent una mica 
culpable. Gran part de la despesa que es proposa és per a l’àrea de 
Governació, uns 40.000 euros. La motivació principal és poder tenir més 
presència policial. Des del canvi de govern s’ha incrementat la despesa en 
seguretat, ell ha sigut uns dels promotors d’augmentar la seguretat al poble. Li 
sobta que l’anterior alcalde no volgués dotar el poble de la seguretat adequada. 
Esperen tenir sort per seguir amb les detencions i seguir fent una bona feina. 
En seguretat no es pot escatimar, els diners han d’estar al carrer al servei dels 
vilatans. 

El senyor Miquel Rovira Mariné, portaveu de CUP-AMUNT, està d’acord amb el 
senyor Rabat però a vegades es poden aplicar polítiques valentes o menys 
valentes. L’empresa AUMA va fer un informe pel POUM, es troba penjat a la 
web, on parla de la vertebració sociocultural, en ell ja es deixava paleses les 
mancances del poble i des de l’Ajuntament s’ha de pensar què es pot fer de 
forma valenta. Es destaca que manquen espais de connexió i interrelació i la 
individualitat sense cohesió. Manifesta que es mereixen un poble cohesionat, 
per la qual cosa cal portar a terme polítiques valentes, cal intentar-ho. 

El senyor Martínez manifesta que van fer cas a aquest estudi, per això van 
construir llocs d’interrelació com el Centre Cívic, un espai lúdic i educatiu, el 
camp de Futbol, el bar de la piscina, llocs d’interrelació de tots els vilatans. 
Després s’ha apostat per un altre lloc de cohesió i relació que és el Parc dels 
Germans Gabrielistes, per això s’hi van destinar molts diners. Amb la seguretat 
no s’hi juga, hi estan d’acord. El seu grup no ha criticat que s’augmentés la 
despesa en seguretat ni en hores extres. Si s’eradica la violència, millor. La 
Junta de Seguretat dirà si el resultat de la inversió és bona o no. Ja es veu que 
no hi ha mala intenció. Ells no ho han criticat. L’únic que estan dient és que el 
pressupost ha sigut una mala previsió i s’ha de reconèixer, perquè les 
necessitats d’aquell moment no són les d’ara. Els dóna la impressió que abans 
de les eleccions es van gastar molts diners i ara per això s’ha de fer la 
modificació, és la seva percepció. 

El senyor alcalde li pregunta si recorda què va dir en una reunió de la Junta de 
Seguretat quan se li demanava que augmentés la despesa de la policia. 

El senyor Martínez respon que no. 

El senyor alcalde li recorda que va dir-li que no en tenia ni punyetera idea. 

Tots els municipis fan modificacions de crèdit. Abans de les eleccions el poble 
estava malament i el que es  va fer és posar-lo en ordre. 
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El senyor Guillem està content que aprovi la part de seguretat de la modificació 
de crèdit. És molt maco dir-ho a “toro passat”, li pregunta per què no ho va fer 
ell quan podia, veient els problemes que hi havia. El 15 d’octubre de 2018 es va 
posar en marxa la nova patrulla i li pregunta per què no ho va fer ell. 

El senyor Martínez respon que explica que la situació que es va viure el 2018 
era per tot el Maresme i a tot arreu, tal i com van explicar el Conseller i el 
Secretari de Governació, que van venir a exposar les actuacions que estaven 
portant a terme.  

El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, vol fer una apunt. 
Aquesta modificació de crèdit és molt elevada perquè inclou també amortització 
de crèdits. Aquests crèdits són antics, vénen de l’any 2002. Per això l’import és 
tan elevat. 

 
 
C.- VOTACIÓ  

Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  

 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

PSC 3 SÍ 

JUNTS 4 NO 

PRIMÀRIES 1 NO 

ERC 1 NO 

C’S 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

CUP 1 SÍ 

 

S’acorda, per majoria absoluta, aprovar els acords detallats. 
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Novè.- PRP2019/1370   DONAR COMPTE DEL MANIFEST PRESENTAT PEL 
GRUP DE TREBALL DE L'ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN "XURRAVINS" 
PER IMPULSAR QUE ES FACIN ELS EQUIPAMENTS NECESSARIS PER A 
LA GENT GRAN.    
 
A.- PRESENTACIÓ DEL MANIFEST.  A continuació el Sr. Benito Pérez 
González, regidor de la Gent Gran i portaveu de Ciudadanos, exposa 
l’assumpte. Dóna lectura íntegra al manifest, que es transcriu tot seguit. En 
finalitzar la legislatura, es va crear la comissió informativa per infraestructures. 
Al nou cartipàs també s’hi va incloure. La intenció és convocar-ne una el mes 
d’octubre, com a proposta inicial llança la data del 9 d’octubre a les 20h. 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2019/1721 33 GENSVM  
Contingut: DONAR COMPTE DEL MANIFEST PRESENTAT PEL GRUP DE 
TREBALL DE L'ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN "XURRAVINS" PER 
IMPULSAR QUE ES FACIN ELS EQUIPAMENTS NECESSARIS PER A LA 
GENT GRAN. 
 
En data 4 de setembre de 2019 mitjançant registre d’entrada ENTRA 2019-
7575 EL Sr. Antoni Jose Casas, actuant en representació de la Plataforma 
d’equipaments pel futur de Sant Vicenç ha presentat el manifest que es 
transcriu a continuació: 

“MANIFEST 
 
Des del nou grup de treball de l’Associació de la Gent Gran “Els Xurravins”, 
aprovat per unanimitat a l’Assemblea General del 2 de Febrer del 2019, s'ha 
presentat un avantprojecte global i provisional, per impulsar que es facin els 
equipaments necessaris per la Gent Gran de Sant Vicenç, reivindicats en el 
resultat de la consulta feta el mes de Febrer del 2018. 
 
La gent gran necessiten, a la darrera etapa, disposar de tots els serveis 
necessaris per tenir una bona qualitat de vida. A Sant Vicenç hi viuen a 1 de 
Gener de 2018, 1.059 persones de més de 65 anys. 
 
PENSEM QUE ARA ÉS L'HORA! 
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La Plataforma de “Els Xurravins”, oberta a tothom, anomenada 
d’Equipaments pel Futur de Sant Vicenç, vol ser un grup de pressió 
imprescindible que empenyi endavant i el Grup de Treball, el fil conductor 
entre les forces polítiques i el poble, que vetlli per intentar aconseguir i fer 
realitat un gran projecte amb totes les infraestructures d’equipaments 
necessàries per la Gent Gran del present i del futur de Sant Vicenç. 
 
DEMANEM: 
1. Que es faci realitat aquest projecte global residencial d’acollida per a la gent 
gran, format per: 
L'Habitatge Tutelat, que és l'eina ideal per la gent gran que arriba a una edat 
on l’espai on ha viscut mitja vida, on ha gaudit durant l’època de treball, on ha 
pujat els fills, on ha sentit totes les experiències, se l’hi ha quedat gran, i el que 
abans l'hi era imprescindible, ara l’hi representa un problema o un esforç 
innecessari; a aquesta gent els cal un espai més petit, més acollidor, on amb la 
seva autonomia i estones de relax pugui gaudir amb més intensitat. 
 
La Residència Assistida és una molt bona opció per la gent amb necessitats 
especials, és el lloc on saben que tindran al seu abast tot el necessari per rebre 
en tot moment una atenció que a casa seva no obtindrien i poder passar 
estones de lleure amb els que havien viscut com a veïns, com amics, gent del 
poble. 
 
Una altre peça clau és el Centre de Dia, un espai on la gent gran pot gaudir 
durant tota la jornada, parlar d'experiències i no passar el dia sols i allunyats de 
tot... 
 
I el Menjador Social per la gent gran, que és un servei imprescindible per 
compartir amb altres persones i un espai que ofereix i assegura una 
alimentació equilibrada i saludable diària. 
 
2. Volem que des del nostre Ajuntament es prenguin decisions valentes, 
encaminades a aconseguir aquests projectes globals d'infraestructures per a la 
gent gran. Si s’ha tingut la capacitat de fer tota classe d’infraestructures: 
escolars, esportives, culturals... inversions milionàries, pensem que ara toca les 
de la Gent Gran! 
 
3. Volem que en aquests moments en que s’està redactant el nou POUM, 
s’afecti urbanísticament i es doni prioritat a tot el sòl de l’entorn del Centre 
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Cívic i la parcelꞏla del carrer de Can Rams (on hi havien hagut el barracons 
escolars), i que el seu ús sigui exclusiu per infraestructures 
d’equipaments per a la gent gran, procurant que l'edificabilitat s’adapti al 
projecte proposat. 
 
4. Volem que l’Ajuntament es posi a treballar i faci els tràmits pertinents 
per iniciar totes les gestions i planificar tots els treballs per dur a terme aquest 
gran projecte, fent els corresponents estudis de finançament, projecte de 
construcció, solꞏlicituds de possibles subvencions de la Generalitat i 
Diputació...També cal estudiar la possibilitat de fer una concessió 
administrativa del dret de superfície, sempre pensant amb la reserva de llits, 
d’espais i serveis per els empadronats, al igual que els llocs de treball dels 
nous centres hi tinguin prioritat els empadronats. Tenim com a mostra el poble 
de Taradell que des de fa ja 20 anys que gestionen totes les infraestructures 
per la gent gran a través d’una Fundació, en que l’ajuntament hi forma part, 
tanmateix i amb la mostra d'estudis econòmics de gestió, decidirem quina és la 
opció administrativa més adient per Sant Vicenç. 
 
5. Volem que se’ns doni participació en la pressa de decisions, creant una 
comissió mixta de treball entre La Plataforma i l'Ajuntament en aquest gran 
projecte, i a tothom que hi vulgui participar a través d'aquesta plataforma 
oberta. 
 
6. Volem assolir el més ampli consens possible i de forma transversal, Sant 
Vicenç som totes i tots! 
FINALMENT: 
Demanem al Consistori de Sant Vicenç de Montalt el compromís d’impulsar i fer 
realitat el contingut d’aquest manifest el més aviat possible, contribuint a que la 
Gent Gran del present i també del futur tinguin les seves necessitats millor 
cobertes i que aquesta fita, suposi la satisfacció i benestar de totes les 
persones que viuen a la nostra població. 
 
Entreguem a aquest Ajuntament, telemàticament per e -TRAM amb arxiu PDF, 
el llistat amb noms, cognoms i DNI de les 641 signatures rebudes recolzant tot 
el què es demana en aquest Manifest. 
 
També s’ha adjuntat un arxiu PDF amb còpia de tots els documents signats, 
per tots els partits polítics locals, que ara formeu part del consistori que 
inicia la legislatura del 2019 al 2023, on hi consta l’adhesió i el compromís per 
treballar perquè aquest projecte sigui una realitat. 
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Tots aquests documents estan custodiats pels components del grup de treball 
de la Plataforma d’Equipaments pel Futur de Sant Vicenç de Els Xurravins 
(Toni Buch Puig amb DNI: xxx i Antoni José Casas amb DNI: xxx). 
 
Per tant, ja que tots els partits polítics que representen a la gran majoria dels 
vilatans han entès aquest compromís i han vist que el què és proposa es una 
necessitat prioritària pel present i pel futur del nostre poble, cal que ens posem 
tots plegats a treballar per buscar la millor fórmula i assolir l’objectiu el més 
aviat possible. 
 
Des de la Plataforma estem disposats a treballar per ajudar a iniciar 
aquest repte que si tots volem podrem! 
 
 
B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret  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 alcalde afirma que es posa fil a l’agulla amb el tema. Ja es pot 
començar a treballar, però no van de buit, ja han començat a mirar assumptes. 
És necessària aquesta reunió i és important trobar consens. S’ha d’estudiar.  
 
 

El Ple es dóna per assabentat del manifest a dalt transcrit.  

 

 
Desè.- PRP2019/578   PROPOSTA AL PLE, DE RATIFICACIO SI ESCAU, DE 
L'APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL 
SERVEI DE DEIXALLERIA. 
     
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA.  A continuació el Sr Robert Subirón 
Olmos,  portaveu del grup Municipal del PSC, exposa l’assumpte fent un resum 
de la tramitació de l’expedient. Es transcriu íntegrament la proposta d’acord: 
 
Identificació de l’expedient :  



 

 - 59 - 

 
Departament/ Solꞏlicitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2019/754 66 GENSVM  
Contingut: PROPOSTA AL PLE, DE RATIFICACIO SI ESCAU, DE 
L'APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL 
SERVEI DE DEIXALLERIA  
 
Fets 
Atès que mitjançant conveni de colꞏlaboració interadministrativa entre els 
Ajuntaments de Caldes d’Estrac, Sant Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç de 
Montalt, signat en data de 13 de febrer de 2007, es va acordar l’execució del 
projecte de les obres de construcció d’una deixalleria, per la prestació de servei 
als municipis esmentats i la gestió posterior del servei. 

Vist que a la Clàusula segona de l’esmentat conveni consta, per part dels 
Ajuntaments de Caldes d’Estrac i de Sant Vicenç de Montalt, la delegació a 
favor de l’Ajuntament de Sant Andreu la construcció de la deixalleria i posterior 
gestió integral del servei. 

Vist el contracte administratiu signat, en data 13 de maig de 2011, amb l’Arca 
del Maresme Empresa d’Inserció, SLL, CIF B61517439, per a la gestió de la 
deixalleria municipal que dóna servei a Caldes d’Estrac, Sant Vicenç de Montalt 
i Sant Andreu de Llavaneres, mitjançant concessió administrativa.                          
Atès que el termini inicial del contracte és de 8 (vuit) anys compresos entre el 
dia 1 de juny de 2011 i el 31 de maig de 2019, ambdós inclosos. 

Atès que la Clàusula 8, que regula la durada del contracte, del Plec de 
Clàusules Administratives, preveu la possibilitat de prorrogar-lo per períodes 
d’un any, fins a un màxim de 10 anys, pròrrogues incloses. 

Atès que el propi contracte, preveu que es pugui prorrogar previ acord e Ple de 
l’Ajuntament i amb la conformitat de la concessionària amb una antelació 
mínima de tres mesos respecte de la data de finalització del contracte. 

Atès que, d’acord amb les clàusules del contracte i el Plec de Clàusules 
Administratives particulars que van servir per a la seva adjudicació, es 
considera adient aprovar la pròrroga d’un any per al període comprés entre l’1 
de juny de 2019 i el 31 de maig de 2020, ambdós inclosos. 

Vist que en data de 3 de maig de 2019, per acord del Ple municipal de Sant 
Andreu de Llavaneres, es va aprovar la pròrroga d’un any del contracte 
administratiu entre l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres i l’Arca Serveis 
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Ambientals, SLU, CIF B61517439, per a la gestió de la deixalleria mancomuna 
que dona servei als ajuntaments de Caldes d’Estrac, Sant Andreu de 
Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt, mitjançant concessió administrativa, per el 
període comprés entre l’ 1 de juny de 2019 i el 31 de maig de 2020, ambdós 
inclosos. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat, PROPOSAR AL PLE,  

Primer.- Donar conformitat i Ratificar la pròrroga d’un any del contacte 
administratiu signat el 13 de maig de 2011 entre l’Ajuntament de Llavaneres i 
l’ARCA Servei Ambientals Empresa Inserció, SLU, amb CIF B61517439, per a 
la gestió de la deixalleria municipal que dóna servei als municipis de Caldes 
d’Estrac, Sant Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt, mitjançant 
concessió administrativa.  

Segon.- La durada de la pròrroga anirà de l’1 de juny de 2019 a 31 de maig de 
2020.  

Tercer.- Notificar el present acord a l’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres i donar-ne trasllat a la Tresoreria Municipal. 

 
B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret  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 Miquel Àngel Martínez Camarasa, portaveu de Junts per Sant Vicenç, 
pren la paraula per afirmar que es referma que hi ha una falta de previsió. El 
ple de juliol es podia haver celebrat. No tenen un estudi econòmic, no tenen 
informes mediambientals ni econòmics. No saben com s’aprovarà. Es podia 
haver buscat una alternativa. Si es mancomunen esforços normalment 
l’economia d’escala funciona. Es deixa damunt la taula perquè ara ja no hi són 
a temps. De cara a l’any següent, que es demani un estudi econòmic del retorn 
i s’estudiïn altres possibilitats. 

L’alcalde manifesta que hi està d’acord. Aclareix que la pròrroga la fa 
Llavaneres i que Sant Vicenç s’hi adhereix. És el moment de treballar-ho per 
quan toqui per veure si continuem o canviem de sistema. En el moment que 
s’acabava la vigència del conveni, s’acabava la legislatura i no es va procedir a 
fer cap estudi, es va deixar perquè ho abordés el futur consistori. 
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Pren tot seguit la paraula la portaveu d’Esquerra, senyora Laia Sorribes Valls, 
qui assegura que li va sorprendre que no s’hagués pensat si es volia canviar de 
sistema. Molts municipis han implementat altres sistemes de recollida de 
residus. Ara ja està fet. Demana que s’estudiïn altres alternatives de cara a 
exercicis futurs. Explica el tema dels impropis i manifesta que són necessàries 
campanyes de conscienciació. 

El senyor Sergi Rabat Fajardo, portaveu de Primàries, afirma que atribuir la 
demora a la situació política és parcialment cert. L’estudi podia haver servit pels 
qui vinguessin, no li serveix l’argument. 

 La senyora Maria Villalta Morro, portaveu de 9SV, pren la paraula per aclarir 
què es tracta en aquest punt. No és el sistema de recollida i tractament de 
residus, es tracta del servei que ofereix la deixalleria on les persones dipositen 
els electrodomèstics per exemple. Clar que es podria implantar un servei de 
recollida, però esdevindria caríssim. Es tracta d’un tema complex que demana 
la colꞏlaboració ciutadana. 

 

C.- VOTACIÓ  

Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  

 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

PSC 3 SÍ 

JUNTS 4 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

C’S 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

CUP 1 SÍ 
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S’acorda, per unanimitat, aprovar els acords detallats. 
 

 
Onzè.- PRP2019/721   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L'APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PERI NUCLI 
HISTÒRIC EN CORRECCIÓ ERRADES D'ALINEACIONS ILLA 8 (C DE BAIX 
- TO DEL GORG). 
   
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA.  A continuació el Sr Robert Subirón 
Olmos,  portaveu del grup Municipal del PSC,  exposa l’assumpte tot resumint 
el procediment seguit. Es transcriu íntegrament la proposta d’acord: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: REGIDORIA D'URBANISME 
Expedient:  2018/1666-5 PLANE  
Contingut: APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR NUCLI HISTÒRIC EN CORRECCIÓ 
ERRADES D’ALINEACIONS ILLA 8 (CARRER DE BAIX – TORRENT DEL 
GORG) 
 
Fets 
 
I. El Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, en sessió ordinària de 
data 28 de febrer de 2019, va aprovar inicialment la MODIFICACIO PUNTUAL 
DEL PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR NUCLI HISTORIC EN 
CORRECCIÓ ERRADES D’ALINEACIONS ILLA 8 (CARRER DE BAIX – 
TORRENT DEL GORG) . 
 
II. 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 5 d’abril de 2019 (número CVE2019011849) i al diari “El Punt” en data 2 
d’abril de 2019, així com a la pàgina WEB municipal, tal i com s’estableix a 
l’article 23.1.b) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
III. Es va concedir simultàniament audiència als ajuntaments l’àmbit 
territorial dels quals confina amb el municipi de Sant Vicenç de Montalt. 
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IV. 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. 
 
V. D’acord amb el que estableix a l’article 80 c) del TRLU, en relació a 
l’aprovació definitiva per les comissions territorials d’urbanisme de figures de 
planejament i realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa al Ple 
l’adopció del següent 
 
 
ACORD 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR NUCLI HISTORIC EN CORRECCIÓ 
ERRADES D’ALINEACIONS ILLA 8 (CARRER DE BAIX – TORRENT DEL 
GORG) . 
  

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). 

 
B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret  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 Miquel Àngel Martínez Camarasa, portaveu de Junts per Sant Vicenç, 
explica el que el PERI es va aprovar per preservar el Nucli Històric. És una 
cosa bona. Si cal corregir alineacions s’ha de fer. Veuran si el Departament de 
Territori dóna l’aprovació definitiva. Hi votaran a favor. 
 
C.- VOTACIÓ  

Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  

 
GRUP Nº VOT 
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vots 

PSC 3 SÍ 

JUNTS 4 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

C’S 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

CUP 1 SÍ 

 

S’acorda, per unanimitat, aprovar els acords detallats. 
 

 

Dotzè.- PRP2019/1376   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LA MOCIÓ EN SUPORT A LA 3ª VAGA PEL CLIMA DEL 27S I 
L'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA 
    
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA.  A continuació, la Sra. Eulàlia 
Sorribes Valls,  portaveu del grup Municipal del d’ERC,  exposa l’assumpte. 
Llegeix la moció íntegrament. Creu que ha quedat ben clar què s’hi demana. 
Proposa que el Consistori s’hi adhereixi. Pel que fa a la vaga és una vaga 
estudiantil i de consum a Barcelona. 

Es transcriu la proposta d’acord tot seguit: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: ALCALDIA 
Expedient:  2019/1732 32 GENSVM  
Contingut: PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ EN 
SUPORT A LA 3ª VAGA PEL CLIMA DEL 27S I L'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA 
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En data 11 de setembre de 2019 i registre d’entrada ENTRA 2019/7704 la Sra. 
Eulalia Sorribes Valls en representació del Grup Municipal ERC ha presentat la 
moció que es transcriu a continuació: 

 
“MOCIÓ EN SUPORT A LA 3a VAGA PEL CLIMA DEL 27S I PER 
L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA 
  
En un planeta on els recursos naturals són finits i el canvi climàtic és un fet, 
hem d’avançar cap a un model que aposti decididament per la sostenibilitat, la 
minimització i la transformació dels residus, que impulsi el desenvolupament de 
les energies renovables i l’autoconsum, que implanti una nova cultura de l’aigua 
i dugui a terme una política integral de gestió del territori que possibiliti 
l’explotació racional i sostenible dels seus recursos naturals. 
  
Davant de l’emergència climàtica que estem vivint, ens cal donar una resposta 
ferma que impliqui polítiques energètiques, ambientals i de sostenibilitat 
decidides des de totes les institucions. Hem de passar del compromís a l’acció i 
apostar per aquelles accions que ens permetin generar canvis reals. 
  
El proper 27 de setembre el moviment “Friday for future”, amb el suport de més 
de 100 entitats i colꞏlectius, ha convocat una jornada de mobilització que es 
planteja com a vaga estudiantil, vaga de consum, i mobilitzacions en suport de 
la lluita climàtica. Els signants demanen que es declari de manera immediata 
l’emergència climàtica i la posada en marxa urgent de concretes per reduir 
ràpidament a zero les emissions netes de gasos d’efecte d’hivernacle.  
 
El món local com a administració més pròxima a la ciutadania, hi juga un paper 
clau, especialment en la conscienciació i canvi d’hàbits de la ciutadania. Però 
també com a institució exemplificadora apostant per la sostenibilitat, la millora 
de la qualitat de l’aire i l’energia verda. Per aquest motiu és necessari que ens 
sumem a les mobilitzacions convocades com a mostra del compromís 
municipal davant l’emergència climàtica.  
Per tots aquests motius, Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
de Sant Vicenç de Montalt PROPOSA AL PLE d’aquest Ajuntament l’aprovació́ 
dels següents: 
 
ACORDS  
 
PRIMER.- Donar suport a la jornada de mobilitzacions pel clima convocada per 
més de 100 colꞏlectius, que demanen que es declari de manera immediata 
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l’emergència climàtica i la posada en marxa urgent de concretes per reduir 
ràpidament a zero les emissions netes de gasos d’efecte d’hivernacle. 
  
SEGON.- Promoure sistemes de recollida eficients a nivell municipal, que 
garanteixin un % de recollida selectiva neta mínim del ordre del 70% i que 
posin el focus en la recollida de la matèria orgànica de qualitat amb un nivell 
d’impropis inferior al 3%.  
 
TERCER.- Desenvolupar estratègies i propostes orientades a millorar i 
incrementar els espais verds al municipi.  
 
QUART.- Fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica dels edificis municipals i 
posar a disposició localitzacions per facilitar el desenvolupament de l’energia 
solar i eòlica.  
 
CINQUÈ.- Promoure la mobilitat sostenible, fomentant el transport públic i 
millorant els carrils bici.  
 
SISÈ.- Exigir al govern espanyol el compliment de la normativa europea sobre 
la qualitat de l’aire per les emissions de diòxid de nitrogen (NO2)  
 
SETÈ.- Exigir al govern espanyol el compliment dels compromisos vigents en el 
marc de la normativa europea sobre clima i energia 2030 que demana:  
 

-Mínim del 40% de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle 
en relació als nivells de 1990  
-Mínim el 27% de millora d’eficiència energètica  
-Mínim el 27% de quota d’energies renovables  

 

VUITÈ.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, i als promotors 
de la convocatòria, “Friday for future”. 

  

B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret  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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El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, manifesta que 
sembla que s’hagi d’aprovar això perquè no es fa res. No està d’acord en donar 
suport a una vaga perquè no soluciona res. Tota la resta sí, com incrementar 
les zones verdes al municipi, ja ho porten al programa. Pel que fa al tema 
municipal, els objectius de Catalunya es van marcar fa ja temps, pregunta si 
nosaltres estem dins d’aquests objectius, si ho sap. No pot recolzar la vaga, tot 
i que estigui d’acord en la resta de la moció. És el típic tema del relat actual. Si 
no hi votes a favor, és políticament incorrecte. Cal parlar amb coneixement de 
causa, saber on s’està i on es vol arribar. Considera que és una moció trampa. 

La senyora Sorribes li respon que es tracta d’una vaga estudiantil i de consum i 
el que es volia que l’Ajuntament s’hi sumés. Demà és una jornada de 
mobilitzacions per recordar el que tothom ja sap. Que ens ajustem als 
compromisos que tots sabem i s’oblida. El que es pretén és promoure i 
conscienciar. Es vol demanar al govern que es compleixi la normativa europea 
actual i els acords del 2030.  I que l’Ajuntament pugui aportar el que pugui 
reduint consums. Tant de bo no calgués recordar. 

La senyora Maria Villalta Morro, portaveu de 9SV, pren la paraula per afirmar 
que les dades són dolentes. La mitjana de residus que produïm a l’any baixa 
d’una manera molt és molt minsa. Justifica l’adhesió a qualsevol cosa que es 
pugui fer per visibilitzar el tema. Votaran a favor de l’assumpte. 

El senyor Francesc Guillem Molins, portaveu del PP, pot estar d’acord amb el 
fons de la moció però no amb les formes. No està d’acord amb les vagues en 
un país amb tant fracàs escolar, tampoc està d’acord amb el boicot al consum 
d’energia. No són maneres. En general no està d’acord amb cap tipus de vaga.  

C.- VOTACIÓ  

Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  

 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

PSC 3 SÍ 

JUNTS 4 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 
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C’S 1 ABST 

9SV 1 SÍ 

PP 1 NO 

CUP 1 SÍ 

 

S’acorda, per majoria absoluta, aprovar la moció transcrita. 
 

 

Tretzè.- PRP2019/1377   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LA MOCIÓ DE SUPORT A LES ONG QUE TREBALLEN EN EL RESCAT I 
SALVAMENT AL MEDITERRANI. 
    
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA.  A continuació la Sra. Eulàlia Sorribes 
Valls, portaveu del grup Municipal  d’ERC, exposa l’assumpte. Dóna lectura 
íntegra a la moció. Es transcriu la proposta d’acord tot seguit: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: ALCALDIA 
Expedient:  2019/1733 32 GENSVM  
Contingut: PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ DE 
SUPORT A LES ONG QUE TREBALLEN EN EL RESCAT I SALVAMENT AL 
MEDITERRANI 
 
En data 12 de setembre de 2019 mitjançant registre d’entrada ENTRA 
2019/7769, La Sra. Eulalia Sorribes Valls, en representació del Grup Municipal 
ERC ha presentat la moció que es transcriu a continuació: 

“MOCIÓ EN SUPORT A LES ONG QUE TREBALLEN EN EL RESCAT I 
SALVAMENT AL MEDITERRANI  
 
El Mediterrani s’ha convertit en la frontera més perillosa del món, amb més de 
14.000 persones mortes des del 2014, una catàstrofe humanitària de 
dimensions equiparables a les d’un genocidi. 859 persones hi han perdut la 
vida aquest 2019, segons l’OIM. Tot i que probablement la xifra real de morts 
és molt més elevada.  
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És urgent l’establiment de corredors humanitaris segurs i els programes de 
reassentament i reubicació, així com de vies legals i segures, com l’expedició 
de visats humanitaris segurs i visats acadèmics, per a solucionar el problema.  
 
Davant aquesta situació, diverses ONGs com Open Arms, Sos Méditeranée, 
Metges Sense Fronteres i Sea Watch, entre d’altres, naveguen pel mediterrani 
buscant vaixells a la deriva per rescatar persones i salvar vides. Una tasca que 
és responsabilitat directa de les institucions europees i dels estats membres, 
però que aquests no sols incompleixen amb el seu deure, sinó que en dificulten 
la tasca de les organitzacions de rescat que fan el que haurien de fer els estats. 
  
Aquestes organitzacions estan patint una forta onada de criminalització per part 
de molts estats europeus, impedint que atraquin als seus ports, amb la 
immobilització dels vaixells, amb l’amenaça de multes i amb acusacions de 
tràfic de persones i organització criminal, que ha portat a detencions com la de 
la capitana del Seawatch 3 Carola Rackete. Diversos països tenen previstes 
multes, com per exemple l’Estat Espanyol, de fins a 900.000 euros en cas que 
s'intenti rescatar persones.  
Cal recordar que l’article 98 de la Convenció de las Nacions Unides sobre el 
Dret del Mar respecte als deures de prestar auxili implica directament els 
estats:  
 
1.- Tot Estat exigirà al capità d'un buc que enarbori el seu pavelló que, sempre 
que pugui fer-ho sense greu perill per al buc, la seva tripulació o els seus 
passatgers:  

a) Presti auxili a tota persona que es trobi en perill de desaparèixer en el 
mar.  
b) Es dirigeixi a tota la velocitat possible a prestar auxili a les persones 
que estiguin en perill, quan sàpiga que necessiten socors i sempre que 
tingui una possibilitat raonable de fer-ho.  
c) Cas d'abordatge, presti auxili a l'altre buc, a la seva tripulació i als seus 
passatgers i, quan sigui possible, comuniqui a l'altre buc el nom del seu, el 
seu port de registre i el port més pròxim en què farà escala.  

2.- Tot Estat riberenc fomentarà la creació, el funcionament i el manteniment 
d'un servei de cerca i salvament adequat i eficaç per a garantir la seguretat 
marítima i aèria i, quan les circumstàncies ho exigeixin, cooperarà per a això 
amb els Estats veïns mitjançant acords mutus regionals.  
 
El Govern de la Generalitat ha expressat en diverses ocasions la voluntat 
d’acollir declarant Catalunya com a port segur, oferint els ports gestionats per 
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l'empresa pública Ports de la Generalitat per a l'arribada de vaixells que 
realitzen tasques de salvament a la Mediterrània. L'acord inclou també la 
creació d'una comissió Interdepartamental Ports Segurs, que ha de vetllar per 
l'acolliment d'aquests vaixells, coordinar l'assistència i gestionar també les 
actuacions per assegurar l'acolliment.  
 
El Parlament de Catalunya també ha expressat el seu suport amb les entitats 
no governamentals que treballen per rescatar persones al mediterrani, a través 
de diverses mocions, com l’aprovada el 25 de juliol. A més, va aprovar donar la 
Medalla d’Honor a Òscar Camps, fundador d’Open Arms i Carola Rackete, 
capitana del Seawatch 3, com a mostra de suport a la seva tasca.  
 
Des del món municipal, s’ha reiterat el compromís amb mocions i declaracions 
a favor de l’acollida, posant a disposició de les ONGs i govern recursos per 
acollir a les persones refugiades.  
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya 
de Sant Vicenç de Montalt, PROPOSA AL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT 
l’aprovació dels següents  
 
ACORDS  
 
PRIMER.- Expressar el suport amb les ONGs que naveguen pel mediterrani 
per rescatar persones i salvar vides al mediterrani i denunciar la persecució 
política que reben.  
 
SEGON.- Reiterar el compromís local com a municipi d’acollida, posant a 
disposició del Govern de la Generalitat de Catalunya i les entitats socials que 
treballen amb persones refugiades els recursos materials i econòmics 
necessaris.  
 
TERCER.- Exigir al Govern de l’Estat el compliment de la sentència del 
Tribunal Suprem que el condemna a l’execució dels compromisos de reubicació 
i reassentament acordats que obliguen a tramitar les solꞏlicituds d’asil de 
19.500 persones.  
 
QUART.- Exigir al Govern de l’Estat el compliment de les divuit sentències del 
Tribunal Constitucional, del Tribunal Suprem, de l’Audiència Nacional i del 
Tribunal Superior de Justícia de Madrid que l’obliguen a transferir a la 
Generalitat, al llarg del 2019, la competència i els recursos per a l’acollida de 
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les persones immigrades, solꞏlicitants d’asil, refugiades i beneficiàries de 
protecció internacional.  
 
CINQUÈ.- Instar la UE a donar suport econòmic, logístic i legal a les ONG que 
treballen al mediterrani rescatant i salvant persones; que dugui a terme 
polítiques de cooperació, reconstrucció, econòmiques, de desenvolupament 
amb els països d’origen que actuïn sobre l’arrel del problema del drama 
migratori i que apliqui, també, polítiques d’acollida inclusives que garanteixin la 
subsistència i els drets més bàsics de tothom.  
 
SISÈ.- Instar al Govern de Catalunya, que en el marc de la política exterior, 
prengui les mesures necessàries per tal de defensar els interessos i l’activitat 
que estan desenvolupant les ONGs catalanes que treballen en el rescat i 
salvament al mediterrani. 
VUITÈ.- Comunicar aquests acords a la l’ONG Proactiva Open Arms, a la 
Conselleria d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència del govern 
català, al Parlament de Catalunya i al govern Espanyol” 

 
B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret  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, portaveu del grup municipal de C’s, afirma 
que aquest tipus de mocions són mocions instrumentals polítiques. No està 
d’acord amb com està plantejada. Evidentment està d’acord amb què es 
recullin la gent que naufraga al mar, però la resta, sobra. També considera que 
és una moció trampa, i que si no hi votes a favor seràs durament criticat. 

C.- VOTACIÓ  

Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  

 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

PSC 3 SÍ 

JUNTS 4 SÍ 
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PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

C’S 1 NO 

9SV 1 SÍ 

PP 1 NO 

CUP 1 SÍ 

 

S’acorda, per majoria absoluta, aprovar la moció transcrita. 
 
 

 

Catorzè.- PRP2019/1383   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DE LA MOCIÓ PRESENTADA PER A LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ 
INFORMATIVA DE MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA.  
   
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA.  A continuació, el Sr Sergi Rabat 
Fajardo,  portaveu del grup Municipal de Primàries Catalunya,  exposa 
l’assumpte. Llegeix íntegrament la proposta d’acord. Fa referència a l’article 
124.2 del ROF, que regula les Comissions Informatives i diu textualment 
“procurando, en lo posible, su correspondencia con el número y denominación 
de las grandes áreas en que se estructuren los servicios corporativos.” És una 
recomanació, n’és conscient. No pretenten envair cap esfera competencial del 
govern. Ja han manifestat que creuen que el seu president hauria de ser el 
regidor de Medi Ambient o bé el de Gestió Energètica. No diuen que no 
s’estiguin fent coses, però faria de nexe amb les entitats. Cal fer polítiques a 
llarg termini perquè tinguin els seus fruits. L’alcalde hi podria convidar a qui 
considerés perquè hi assistís.  
Exposa que durant el 2017 es va dur a terme campanya, a través d’una 
subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya i amb una inversió total de 
30.000€, destinada a la millora de la recollida selectiva de la fracció orgànica ja 
que els nivells d’impropis penalitzaven molt a l’hora de calcular el cànon. El 
2017 es va millorar la qualitat del residu baixant en 10,67 punts el percentatge 
de materials impropis respecte l’any anterior. El 2017 el retorn del cànon va ser 
de 46.859,16€ un 47% més que al 2016, que va ser de 24.599,61€, en canvi, el 
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retorn del cànon de 2018 ha estat de 36.533,67€ (22% menys respecte el 
2017). Està seguríssim que es fan coses, però cal que tots, inclosos els 
ciutadans, com a garants de l’interès general, encapçalin el tema 
mediambiental, seria un gran pas. Hi ha un llarg camí per recórrer, no és un 
retret, no pretén criticar, pretén sumar. S’hauria d’oferir un espai de debat del 
Consistori amb el poble. Cal emfatitzar el compromís amb el Medi Ambient i 
l’eficiència energètica.  

Es transcriu la proposta d’acord íntegrament: 

 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2019/1740 33 GENSVM  
Contingut: PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ 
PRESENTADA PER A LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ INFORMATIVA DE 
MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. 
 
En data 27 de juliol de 2019 mitjançant registre d’entrada ENTRA 2019/6613, el 
Sr. Sergi Rabat Fajardo, com a portaveu del Grup Municipal PRIMÀRIES 
CATALUNYA presenta la moció que es transcriu a continuació: 
 
“Exposició de motius:  
 
La qualitat i riquesa dels paratges naturals, és, sens dubte, un dels actius més 
valuosos del nostre municipi. Tenir cura del medi ambient esdevé 
imprescindible per seguir gaudint d’aquests privilegis i garantir, en la mesura 
del possible, un poble en condicions òptimes a les generacions futures.  
 
Atès que de manera constant apareixen estudis on queden palesos els riscos 
que haurem d’afrontar, degut a l’actuació urbanística (necessària, però 
descontrolada) que ha contribuït decisivament a malmetre el patrimoni natural, 
a banda dels problemes fruit del canvi climàtic.  
 
Atès l’acord adoptat per la Unió Europea, conegut com a “Paquet hivern” pel 
qual l’any 2030 s’hauran de complir els requisits necessaris per assolir un nivell 
d'eficiència energètica del 32,5%.  
 
Ateses les modificacions legislatives per les quals es pot acumular excedent 
d’electricitat fotovoltaica.  
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Atès que la concessió del subministrament i gestió de l’aigua potable no 
contempla aspectes com la identificació, ordenació i estudi de les fons pròpies 
(mines i pous), la possibilitat d'explotar-los en cas de necessitat, o l'anàlisi del 
consum municipal per intentar aconseguir un major estalvi.  
 
Atesos els problemes en matèria de recollida de residus que afecten el nostre 
poble i pels quals ha d’afrontar sancions econòmiques.  
 
Atesa la voluntat expressada fefaentment per aquest consistori d’aconseguir un 
creixement orgànic, sostenible i respectuós amb el patrimoni natural del nostre 
poble.  
 
Per tot el que hem exposat, SOM-HI Sant Vicenç - Primàries Catalunya 
solꞏlicita: al ple de la corporació l’adopció dels següents  
 
ACORDS  
 
1: Inclusió de la proposta de resolució a l’ordre del dia del proper ple de la 
corporació per a sotmetre-la a votació.  
2: creació, amb caràcter urgent, d’una comissió informativa de Medi ambient, 
sostenibilitat i eficiència energètica, amb fonament jurídic als articles 20.1 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 123 a 126 i 
134 a 137 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
reunint-se amb periodicitat trimestral, per analitzar, valorar i establir polítiques 
medi ambientals, vetllar per a la seva implementació efectiva i avaluar-ne els 
resultats, comptant amb la presència de totes les forces polítiques amb 
representació al consistori, els tècnics encarregats del funcionament diari de les 
regidories afectades i les entitats municipals que contribueixen a la conservació 
del patrimoni natural i l’optimització dels recursos.  
 
B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret  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 Robert Subiron Olmos, portaveu del PSC, manifesta que hi ha molts 
aspectes amb què estan d’acord i hi ha moltes coses que ja s’estan fent. 



 

 - 75 - 

Creuen que la comissió no és necessària, ja que ja hi ha dues regidories que 
aborden tots els temes mediambientals i d’eficiència energètica, que treballen 
amb el personal municipal. Moltes accions ja s’estan fent des de fa més de 
dues legislatures. Explica les accions i polítiques que s’han anat executant. Hi 
ha hagut alguns anys en què hi ha hagut problemes, com en l’època de crisi, 
que desapareixia el vidre i el cartró dels contenidors i es va notar molt. Es posa 
a la disposició dels regidors per treballar propostes per avançar, estan oberts 
per parlar. Però no creuen necessari que calgui una comissió. Treballaran amb 
el suport de tots els regidors i regidores que vulguin aportar.  

El senyor Rabat li respon que els arguments cauen pel seu propi pes. Hi ha 
regidories de Participació i d’Urbanisme i tenen comissió pròpia. La idea és 
aglutinar aquestes àrees i complir les recomanacions que es recullen en 
l’esperit legislatiu. Hi ha comissions que no són obligatòries i en canvi, s’ha 
considerat que eren necessàries, com la d’Urbanisme i la d’Infraestructures. No 
plantegen que el govern no estigui fent el que ha de fer, però creuen que cal un 
òrgan que marqui les directrius, que cal trobar un espai comú. 

El senyor alcalde pren la paraula per manifestar que ho entén perfectament. 
Explica que l’àrea d’Urbanisme té unes necessitats per la seva especialitat. 
Crear  una comissió no és el millor. La de Participació ho engloba tot, per 
exemple el Medi Ambient. Ara no és el moment de crear comissions, ja hi ha la 
gestió directa de les regidories.  

 
C.- VOTACIÓ  

Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  

 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

PSC 3 NO 

JUNTS 4 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

C’S 1 NO 
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9SV 1 NO 

PP 1 NO 

CUP 1 ABST 

 

Com que s’ha produït empat, d’acord amb l’article 100.2 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, decideix el vot de qualitat 
de l’alcalde. Per tant, s’acorda, per majoria absoluta, desestimar la proposta 
presentada. 

 

 

Abans del torn de precs i preguntes, el senyor alcalde pregunta als assistents si 
tenen alguna moció a presentar. 

El senyor Miquel Rovira Mariné, portaveu de CUP-AMUNT, manifesta que té 
una moció de suport als detinguts perquè es voti la seva urgència i si s’aprova, 
que es debati al ple. 

D’acord amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es 
pot ampliar l’ordre del dia de les sessions ordinàries, en cas d’urgència, si el 
Ple així ho acorda, per majoria absoluta, a proposta del president, d’una quarta 
part dels membres o d’algun dels seus portaveus.  

VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA MOCIÓ 

Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  

 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

PSC 3 SÍ 

JUNTS 4 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 
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C’S 1 NO 

9SV 1 SÍ 

PP 1 NO 

CUP 1 SÍ 

 

S’acorda, per majoria absoluta, passar a debatre la moció. 

El senyor Miquel Rovira Mariné, portaveu de CUP-AMUNT, dóna lectura a la 
moció que tot seguit es transcriu: 

Moció de suport a les 9 detingudes del passat 23 de setembre de 2019 

Aquest passat dilluns 23 de setembre de 2019 hem vist com el braç repressor 

de l’estat, comandat per l’Audiencia Nacional i la Guardia Civil, ha detingut a 

nou activistes dels Comitès per la Defensa de la República, creant un fals relat 

de terrorisme i filtrant informació interessadament als mitjans tot i haver-se 

decretat secret de sumari. 

Dos d’ells han quedat en llibertat amb càrrecs i els altres set se’ls han endut a 

la Caserna de Tres Cantos a Madrid per declarar, vulnerant el seu dret a 

defensa, dificultant el contacte amb els seus advocats, evitant comunicar-los on 

eren els detinguts o bé donant informacions contradictòries. Els advocats no 

han pogut posar-s’hi en contacte fins passades 36 hores, exceptuant dos dels 

detinguts a qui se’ls ha impedit contactar i se’ls ha assignat un advocat d’ofici. 

Aquesta tarda, després de declarar i les peticions desorbitades de la fiscalia, 

hem sabut que el jutge de l’Audiencia Nacional ha decretat presó sense fiança 

per a les 7 persones. 
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És per això que el grup municipal CUP-AMUNT a l’Ajuntament de Sant Vicenç 

de Montalt proposem al Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 

l’adopció dels següents acords: 

 

ACORDS 

 

PRIMER. Donar tot el suport i recolzament a les nou persones detingudes, i a 

les seves famílies. 

SEGON. Denunciar que els aparells de l’Estat estan construint a través de la 

‘caverna mediàtica’ un fals relat de terrorisme que vol encausar a activistes per 

la seva ideologia política. 

TERCER. Denunciar la vulneració del dret a defensa de les set persones 

traslladades a la caserna de Tres Cantos de Madrid per part de la Guardia Civil, 

demorant, dificultant o impedint el contacte amb els seus advocats. 

QUART. Denunciar la filtració interessada a la premsa per a crear un relat fictici 

de terrorisme i criminalitzar el moviment independentista, i el dret a la 

dissidència i la protesta.  

CINQUÈ. Exigim l’aixecament immediat de les mesures cautelars, i l’arxivament 

del cas per la naturalesa desmesurada de les acusacions. 

SISÈ. Defensem com a forma d’acció política absolutament legítima, la 

protesta, les mobilitzacions, la desobediència civil resistent i no violenta, pròpia 

d’una democràcia madura. 
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SETÈ. Comunicar aquests acords als grups polítics i a la mesa del Parlament 

de Catalunya, al President de la Generalitat, al Conseller d’Interior de la 

Generalitat, al president del govern de l’Estat espanyol i als afectats i 

afectades. 

B.- VOTACIÓ  
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  

 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

PSC 2 ABST 

PSC (R. Subiron) 1 SÍ 

JUNTS 4 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

C’S 1 NO 

9SV 1 SÍ 

PP 1 NO 

CUP 1 SÍ 

 

S’acorda, per majoria absoluta, aprovar els acords detallats. 

 

Quinzè.- PRECS I PREGUNTES. 

https://www.svmontalt.cat/fitxes.php?categoria=231 
 

 

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. 
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La Secretària              Vist i plau, 

    L’alcalde president 

 


