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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 PLE2019/14 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 
SANT VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1a. CONVOCATÒRIA EL 24 
D'OCTUBRE DE 2019  
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2019/14 
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 24 d'octubre de 2019 
Horari: de 20.00 a 23.21 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 l’ordre 
del dia següent.  
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No obstant, abans, en mostra de dol i manifestant el condol a les famílies de les 
víctimes dels aiguats de la nit del 22 al 23 d’octubre de 2019, es fa un minut de 
silenci. 
 
Tot seguit, es reprèn la sessió. 
 
 

O R D R E   D E L   D I A 
 
Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR. 

 PLE2019/11 EXTRAORDINÀRIA 18/09/2019 
 PLE2019/12 ORDINÀRIA 26/09/2019 
 PLE2019/13 EXTRAORDINÀRIA 15/10/2019 

 

Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 

Tercer.- PRP2019/1455   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ 
PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LES ORDENANCES GENERALS DE L'ANY 
2020. 

Quart.- PRP2019/1457   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ PROVISIONAL, 
SI ESCAU, DE LES ORDENANCES FISCALS DE L'ANY 2020. 

Cinquè.- PRP2019/1467   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ 
PROVISIONAL, SI ESCAU, DELS PREUS PÚBLICS DE L'ANY 2020. 

Sisè.- PRP2019/1509   PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ SI ESCAU, DEL 
CONVENI DE DELEGACIÓ PARCIAL DE COMPETÈNCIES AL CONSELL 
COMARCAL DEL MARESME DELS PROJECTES ANOMENAT PROJECTE 
PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ (JARDINER I PINTOR) 
CONVOCATÒRIA 2019. 

Setè.- PRP2019/1487   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LA MOCIÓ PEL RECONEIXEMENT DE LES DONES DEPORTADES ALS 
CAMPS DE CONCENTRACIÓ NAZIS. 

Vuitè.- PRP2019/1527   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LA MOCIÓ DE RESPOSTA A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM I 
PER DEMANAR L'AMNISTIA PER A LES PERSONES PRESES 
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POLÍTIQUES CATALANES I EN DEFENSA DEL DRET 
D'AUTODETERMINACIÓ. 

Novè.- PRECS I PREGUNTES. 

 

 
Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR. 

 PLE2019/11 EXTRAORDINÀRIA 18/09/2019 
 PLE2019/12 ORDINÀRIA 26/09/2019 
 PLE2019/13 EXTRAORDINÀRIA 15/10/2019 

 
El senyor alcalde pregunta si els assistents estan d’acord amb el contingut de 
les actes esmentades.  
 
PLE2019/11 EXTRAORDINÀRIA 18/09/2019. 

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 

C’S 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

CUP 1 SÍ 
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S’acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió extraordinària celebrada 
en data 18 de setembre de 2019.  
 
 
PLE2019/12 ORDINÀRIA 26/09/2019. 

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 

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 26 de setembre de 2019.  
 
 
PLE2019/13 EXTRAORDINÀRIA 15/10/2019. 

VOTACIÓ  

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

 
GRUP Nº 

vots 
VOT 
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PSC 3 SÍ 

JUNTS 4 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

C’S 1 SÍ 

9SV 1 ABST 

PP 1 SÍ 

CUP 1 SÍ 

 

S’acorda, per majoria absoluta,  aprovar l’acta de la sessió extraordinària 
celebrada en data 15 d’octubre de 2019.  
 

 
Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
 

 Publicació a la plataforma de contractació el 25/09/2019 de l’anunci de 
licitació del Plec de clàusules administratives particulars per a la 
contractació del servei per procediment obert simplificat 
d’assessorament jurídic en matèria d’urbanisme. 

 Publicació al BOPB el 27/09/2019 anunci d’aprovació de l’Oferta Pública 
d’Ocupació de l’any 2019. 

 Publicació al BOPB el 27/09/2019 exposició pública durant 15 dies del 
Compte General corresponent a l’exercici 2018. 

 Publicació a la plataforma de contractació el 27/09/2019 de l’anunci de 
licitació del Plec de clàusules administratives particular per a 
l’adjudicació del contracte anomenat Projecte de consolidació i 
substitució de la coberta i adaptació de l’última planta de la casa de la 
vila. 

 Publicació al DOGC el 30/09/2019 de l’anunci d’aprovació de l’Oferta 
Pública d’Ocupació de l’any 2019. 

 Publicació al BOE el 30/09/2019 anunci de notificació de diversos 
expedients sancionadors. 
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 Publicació al BOPB el 3/10/2019 anunci d’informació pública durant vint 
dies hàbils de l’expedient per a la desafectació de bens comunals 
(vehicle Toyota Hilux i remolc Comanche). 

 Publicació al BOPB el 8/10/2019 anunci d’aprovació inicial de la 
modificació de crèdit 4/2019. 

 Publicació al BOPB el 8/10/2019 anunci d’aprovació definitiva de 
l’inventari de camins de Sant Vicenç de Montalt. 

 Publicació al BOPB el 8/10/2019 anunci aprovació inicial de la 
modificació de la plantilla de Personal i la relació de llocs de treball de 
l’any 2019. 

 Publicació al BOPB el 22/10/2019 del text íntegre i convocatòria de les 
Bases reguladores per a l’accés, mitjançant concurs oposició lliure d’una 
plaça d’agent de la Policia Local i constitució de borsa de treball. 

 
Així mateix, es dóna compte de la relació de decrets signats des del darrer Ple 
ordinari que van del número 1288 al 1423,  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 
2019/1288 20/09/2019 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19047683 
 
2019/1289 

 
20/09/2019 

APROVACIÓ PLECS ADMINISTRATIUS I TÈCNICS LICITACIÓ PEL SERVEI 
D'ASSESSORAMENT  JURÍDIC  D'URBANISME 

 
2019/1290 

 
20/09/2019 

RESOLUCIO EXP. SANCIONADOR 2019/1146 56 SANCTA CIRCULAR AMB
EL GOS A LA PLATJA 

 
2019/1291 

 
20/09/2019 

APROVACIO I PAGAMENT COTITZACIONS DEL PERSONAL MES 
D'AGOST  2019 

2019/1292 20/09/2019 RESOLUCIO ALꞏLEGACIONS DENUNCIA EXP. 6115 
2019/1293 20/09/2019 RESOLUCIÓ ARXIU RELACIÓ Nº 19047042 
2019/1294 23/09/2019 GRATIFICACIO PER ANTIGUITAT 
2019/1295 23/09/2019 RESOLUCIÓ RECURS REPOSICIÓ 
 
2019/1296 

 
23/09/2019 

INCENTIUS PER TASQUES EXTRAORDINÀRIES DE LA BRIGADA PER LA 
FESTA MAJOR 2019 

2019/1297 23/09/2019 CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI 26 DE SETEMBRE DE 2019 
 
2019/1298 

 
23/09/2019 

GRATIFICACIO EXTRAORDINARIA PER VACANCES DE 2019 NO 
GAUDIDES 

2019/1299 23/09/2019 LIQUIDACIÓ PER HORES EXTRAORDINÀRIES 
2019/1300 23/09/2019 INCENTIUS MANTENIMENT PISCINA SETEMBRE 2019 
2019/1301 23/09/2019 GRATIFICACIONS  PER ANTIGUITAT 
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2019/1302 

 
 
 
 
 
 
23/09/2019 

DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA (AVAL) PER LIQUIDACIÓ 
CONTRACTE SUBMINISTRAMENT, INSTALꞏLACIÓ, MANTENIMENT I 
RETIRADA DEL BALISAMENT, CANAL D’ENTRADA I SORTIDA 
D’EMBARCACIONS, LINIES DE VIDA I MUNTATGE, MANTENIMENT I 
DESMUNTATGE DE PLATAFORMA FLOTANT A LA PLATJA DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT 

2019/1303 25/09/2019 PROPOSTA SANCIÓ RELACIÓ Nº 19048279 
 
2019/1304 

 
25/09/2019 

 
APROVACIO LLOGUER LLETRES LLUMINOSES CAMPAMENT REIAL 2020 

2019/1305 25/09/2019 INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ RELACIÓ Nº 19048281 
2019/1306 25/09/2019 GRATIFICACIONS PER DIES DE VACANCES DE 2019 NO GAUDITS 
2019/1307 25/09/2019 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19048004 
 
2019/1308 

 
25/09/2019 

AVANÇAMENT DE 1.000 EUROS A DESCOMPTAR DE LA PAGA 
EXTRAORDINARIA DE NADAL 

 
2019/1309 

 
25/09/2019 

GRATIFICACIONS PER TASQUES EXTRAORDINARIES PER DIVERSOS 
CONCEPTES 

2019/1310 25/09/2019 INCENTIUS SUBSTITUCIÓ CAP DE LA BRIGADA 
 
2019/1311 

 
25/09/2019 

AVANÇAMENT DE 1.000 EUROS DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DE
NADAL 

 
2019/1312 

 
25/09/2019 

APROVACIÓ LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS 1 PLAÇA 
PEÓ BRIGADA 

 
2019/1313 

 
26/09/2019 

INCENTIUS PER TASQUES EXTRAORDINÀRIES DE COORDINACIÓ I 
LOGÍSTICA A LES ESTADES ESPORTIVES D'ESTIU 

 
2019/1314 

 
26/09/2019 

INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 2019/1804 56 SANCRES US 
INCORRECTE CONTENIDORS RECOLLIDA SELECTIVA 

2019/1315 26/09/2019 RESOLUCIO ALꞏLEGACIONS DENUNCIA 4290 
 
2019/1316 

 
26/09/2019 

INICI EXP. SANCIONADOR 2019/1806 56 SANCCI MUSICA VIA PUBLICA 
PERTORBA DESCANS VEÏNAL 

 
2019/1317 

 
26/09/2019 

INICI EXP. SANCIONADOR 2019/1807 56 SANCCI CONDUCTA ATEMPTA
CONTRA CONVIVENCIA CIUTADANA 

2019/1318 26/09/2019 RESOLUCIO ALꞏLEGACIONS DENUNCIA EXP. 5979 
 
2019/1319 

 
26/09/2019 

INICI EXP. SANCIONADOR 2019/1805 56 SANCCI US FRAUDULENT
TARGETA ESTACIONAMENT DISCAPACITATS 

2019/1320 26/09/2019 LLICÈNCIA DE GUAL CARRER DEL ROCA 20 
 
2019/1321 

 
26/09/2019 

ADJUDICACIÓ SERVEIS D'ESPECTACLE MUSICAL FLAIX CLUB A SANT 
VICENÇ DE MONTALT 

 
2019/1322 

 
26/09/2019 

DELEGACIÓ DE CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS CIVILS EN ELS 
REGIDORS MIQUEL ROVIRA I ROBERT SUBIRÓN 

2019/1323 26/09/2019 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19048635 
 
2019/1324 

 
26/09/2019 

APROVACIÓ CONCESSIÓ SEGONA BESTRETA SUBVENCIÓ 2019 
ASSOCIACIÓ GENT GRAN ELS XURRAVINS 

 
 

2019/1325 

 
 

26/09/2019 

CONCESSIÓ DEMANIAL D’UN ESPAI DINS UN DELS LOCALS DE 
TITULARITAT MUNICIPAL SITUAT AL CARRER PICA D’ESTATS, PER A LA 
UBICACIÓ DEL CAIXER AUTOMÀTIC 

 
2019/1326 

 
26/09/2019 

APROVACIÓ CONTRACTE GRUP MUSICAL KARAOKE BAND 
(SANTVIFEST  2019) 

 
 

2019/1327 

 
 

26/09/2019 

APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PER A 
L'ADJUDICACIÓ DE L'OBRA DE CONSOLIDACIÓ I SUBSTITUCIÓ DE LA 
COBERTA I ADAPTACIÓ DE L'ÚLTIMA PLANTA DE LA CASA DE LA VILA 

 
2019/1328 

 
27/09/2019 

DELEGACIONS EN ELS REGIDORS DE LA CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS 
CIVILS 

2019/1329 27/09/2019 LLICÈNCIA PER LA COLꞏLOCACIÓ DE DUES LONES PUBLICITARIES 
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2019/1330 

 
27/09/2019 

INCENTIUS PER TASQUES EXTRAORDINARIES DE COORDINACIO I
LOGISTICA DEL CAMPUS DE DANSA CELEBRAT EL MES DE JUNY 

 
2019/1331 

 
27/09/2019 

PROPOSTA DESFAVORABLE A LA INSTALꞏLACIO DE PANCARTES A 
MONTALNOU 56 

2019/1332 27/09/2019 APROVACIO I PAGAMENT NOMINA SETEMBRE 2019 
 
2019/1333 

 
27/09/2019 

APROVACIÓ ATORGAMENT SUBVENCIONS A ENTITATS ESPORTIVES 
DE SANT VICENÇ DE MONTALT 

 
2019/1334 

 
01/10/2019 

PROPOSTA FAVORABLE A LA DEVOLUCIO DE LA FIANÇA CP OBRES
MINIMES LLEDONERS 46 

 
2019/1335 

 
01/10/2019 

PROPOSTA FAVORABLE A LA DEVOLUCIO DE LA FIANÇA CP OBRES 
MINIMES PMCR 10 5 2 

 
2019/1336 

 
01/10/2019 

PROPOSTA FAVORABLE A LA DEVOLUCIO DE LA FIANÇA CP OBRES 
MINIMES MELIES 6 CASA C 

 
2019/1337 

 
01/10/2019 

PROPOSTA FAVORABLE A LA DEVOLUCIO DE LA FIANÇA CP OBRES
MINIMES MONTANT 5 

 
2019/1338 

 
01/10/2019 

LIQUIDACIO DE PAGAMENT DE LA TAXA DE LLICENCIA D'OBRES 
MAJORS 

 
2019/1339 

 
01/10/2019 

EMPLAÇAMENTS CARTELLS I ESPAIS CAMPANYA ELECTORAL 
ELECCIONS GENERALS 10 DE NOVEMBRE DE 2019. 

2019/1340 02/10/2019 APROVACIO FACTURES SETEMBRE 2019 
2019/1341 02/10/2019 APROVACIO RELACIO DE PAGAMENTS T/2019/10 
 
2019/1342 

 
02/10/2019 

INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 2019/1841 56 SANCTA GOS SENSE 
ANAR ACOMPANYAT D'UNA PERSONA A LA VIA PUBLICA 

 
2019/1343 

 
02/10/2019 

DECRET INICI EXP. SANCIONADOR 2019/1842 56 SANCTA GOS
DESLLIGAT A LA VIA PUBLICA 

2019/1344 02/10/2019 INCENTIUS PER SUPORT A LA BRIGADA MUNICIPAL 
2019/1345 02/10/2019 RESOLUCIO ALꞏLEGACIONS DENUNCIA EXP. 4736 
2019/1346 02/10/2019 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19049041 
2019/1347 02/10/2019 PROPOSTA SANCIÓ RELACIÓ Nº 19049319 
2019/1348 02/10/2019 INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ RELACIÓ Nº 19049320 
 
2019/1349 

 
02/10/2019 

DECRET INICI EXP. SANCIONADOR 2019/1836 GOS PERILLOS 
DESLLIGAT I SENSE MORRIO VIA PUBLICA 

2019/1350 03/10/2019 CONTRACTACIO D'UN PEO PER A LA BRIGADA MUNICIPAL 
 
2019/1351 

 
03/10/2019 

DECRET INICI EXP. SANCIONADOR 2019/1850 56 SANCTA GOS A LA 
PLATJA I SENSE CENSAR 

2019/1352 03/10/2019 RESOLUCIÓ ARXIU RELACIÓ Nº 19049074 
2019/1353 03/10/2019 CESSIÓ GRATUÏT 2 PORTÀTILS A L'ESCOLA SOT DEL CAMP 
2019/1354 03/10/2019 OCUPACIO AMB UNA TERRASSA SENSE AUTORITZACIO C MONTSENY 1 

 
 
2019/1355 

 
 
03/10/2019 

DELEGAR EN ELS REGIDORS SRS. SUBIRÓN, ROVIRA I GUILLEM LA 
DECELBRACIÓ DE DIVERSOS MATRIMONIS CIVILS DURAN EL MES 
D'OCTUBRE DE 2019 

2019/1356 03/10/2019 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19049759 
 
 
 
2019/1357 

 
 
 
07/10/2019 

ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE SERVEI PER A LA PRODUCCIÓ D'ESPAIS 
I PROGRAMES DE L'EMISSORA DE LA RÀDIO MUNICIPAL I 
L'ADMINISTRACIÓ DE LES TASQUES DIÀRIES OPERATIVES DE 
FUNCIONAMENT SOTA GESTIÓ DIRECTA DE L'AJUNTAMENT. 

2019/1358 09/10/2019 PROPOSTA SANCIÓ RELACIÓ Nº 19050462 
 
2019/1359 

 
09/10/2019 

PROPOSTA FAVORABLE A LA DEVOLUCIO DE LA FIANÇA CP OBRES 
MINIMES LLEDONERS 46 

 
2019/1360 

 
09/10/2019 

PROPOSTA FAVORABLE DEVOLUCIO FIANÇA OBRES MINIMES 
MONTSANT 5 

2019/1361 09/10/2019 RESOLUCIO ALꞏLEGACIONS DENUNCIA 5370 
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2019/1362 

 
09/10/2019 

PROPOSTA FAVORABLE A LA DEVOLUCIO DE LA FIANÇA CP OBRES
MINIMES C PANISSERA 6 

 
2019/1363 

 
09/10/2019 

PROPOSTA FAVORABLE A LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA CP OBRES
MÍNIMES MÈLIES 6 CASA C 

2019/1364 09/10/2019 MIRALL SORTIDA GARATJE 
2019/1365 09/10/2019 RESOLUCIO RECURS REPOSICO DENUNCIA EXP. 3089 

2019/1366 09/10/2019 DUPLICAT PLACA DE GUAL 
2019/1367 09/10/2019 BAIXA GUAL PER ERROR EN LA TITULARITAT 
2019/1368 09/10/2019 Proposta procediment genèric simplificat 
2019/1369 09/10/2019 BAIXA GUAL PER ERROR EN LA TITULARITAT 
2019/1370 09/10/2019 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19050212 
2019/1371 09/10/2019 PROVISIO VEHICLE POLICIA LOCAL EN MODALITAT DE RENTING 
2019/1372 09/10/2019 BAIXA GUAL PER ERROR EN LA TITULARITAT 
 
2019/1373 

 
09/10/2019 

FIXACIÓ DATA OBERTURA SOBRE A I NOMENAMENT MESA DE 
CONTRACTACIÓ 

2019/1374 09/10/2019 BAIXA GUAL PER ERROR EN LA TITULARITAT 
2019/1375 09/10/2019 APROVACIO BASES INSCRIPCIONS CAVALCADA DE REIS 2020 
 
2019/1376 

 
09/10/2019 

RESOLUCIO DEFINITIVA EXP. SANCIONADOR 2019/1600 56 SANCRES 
ABANDONAMENT RESIDUS AREA CONTENIDORS 

2019/1377 09/10/2019 LLICÈNCIA DE GUAL 
 
2019/1378 

 
09/10/2019 

APROVACIÓ CONVENI PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2019 
(JARDINER I PINTOR) 

 
2019/1379 

 
09/10/2019 

FIXACIÓ DATA OBERTURA SOBRE A, NOMENAMENT DE LA MESA DE 
CONTRACTACIÓ 

2019/1380 09/10/2019 RENUNCIA RESERVA D'ESTACIONAMENT MOBILITAT REDUIDA 
 
2019/1381 

 
09/10/2019 

PROPOSTA FAVORABLE A LA DEVOLUCIO DE LA FIANÇA CP OBRES
MINIMES HIBISCUS 6 

2019/1382 09/10/2019 APROVACIO BESTRETA SUBVENCIO GRUP FOTOGRAFIC ANY 2019 
2019/1383 09/10/2019 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19050913 

 
2019/1384 

 
10/10/2019 

PROPOSTA FAVORABLE A LA CONCESSIO DE CANON D'AIGUA CAMI MIG 
1-3 APARTAMENT ARIES 17 

2019/1385 10/10/2019 AVANÇAMENT DE 300 EUROS DE LA NOMINA D'OCTUBRE 
2019/1386 10/10/2019 RESOLUCIO ALꞏLEGACIONS DENUNCIA EXP. 5419 
 
2019/1387 

 
10/10/2019 

APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA D'UNA PLAÇA AGENT DE POLICIA 
LOCAL MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE I CONSTITUCIÓ BORSA 
DE TREBALL

2019/1388 10/10/2019 CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI 15/10/2019 
2019/1389 11/10/2019 APROVACIO AJUT ECONÒMIC PER MUDANÇA 
 
2019/1390 

 
11/10/2019 

RETORN IMPORT DE GARANTIA DINGRESSADA A CANVI DE L'AVAL
PRESENTAT PEL MATEIX IMPORT I CONCEPTE 

2019/1391 11/10/2019 LIQUIDACIÓ PER HORES EXTRES 
2019/1392 14/10/2019 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL CARRER LA TORRASSA 36 
2019/1393 14/10/2019 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL CAMI DEL CEMENTIRI 5 
 
2019/1394 

 
14/10/2019 

PERMIS OBERTURA RASA ENDESA DISTRIBUCIO ELECTRICA 
MONTSENY 1 

 
2019/1395 

 
14/10/2019 

RESOLUCIO FAVORABLE OBERTURA DE RASA GAS NATURAL - COMA
DE BO 77 

 
2019/1396 

 
14/10/2019 

AUTORITZACIO DE VIA PUBLICA PER A LA VENDA DE CASTANYES I 
MONIATOS TORRENT CAN RAMS 2019 

2019/1397 14/10/2019 GUAL D'OFICI CRTA. DE SANT VICENÇ 45 
2019/1398 14/10/2019 GUAL D'OFICI CARRER SANTIAGO RUSIÑOL, 3 
2019/1399 14/10/2019 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL CARRER DE LA COMA DE BO 93 
2019/1400 14/10/2019 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL CARRER LA TORRASSA 20 
2019/1401 14/10/2019 CONVOCATÒRIA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PLE 17/10/2019. 



 

10 
 

2019/1402 16/10/2019 PROPOSTA SANCIÓ RELACIÓ Nº 19051651 
2019/1403 16/10/2019 GRATIFICACIONS PER 25 ANYS D'ANTIGUITAT 
2019/1404 16/10/2019 INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ RELACIÓ Nº 19051652 
 
2019/1405 

 
16/10/2019 

APROVACIÓ COMPRA AGREGADA VEHICLE KIA NIRO 1.6 DRIVE A 
TRAVÉS DE L'ACORD MARC DE MOBILITAT SOSTENIBLE DE L'ACM 

2019/1406 16/10/2019 APROVACIO I PAGAMENT COTITZACIONS SETEMBRE 2019 
2019/1407 16/10/2019 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19051398 
2019/1408 16/10/2019 APROVACIO PADRO QUOTES ESCOLA DE MUSICA OCTUBRE 2019 
 
2019/1409 

 
16/10/2019 

SOLꞏLICITUD PRÒRROGA AJUT PUNTUAL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE 
DADES (DPD) AMB CODIFICACIÓ 18/Y/259396 

2019/1410 16/10/2019 DECRET SERVEIS MÍNIMS VAGA GENERAL 18 D'OCTUBRE DE 2019 
2019/1411 17/10/2019 APROVACIO PADRO QUOTES ESCOLA BRESSOL NOVEMBRE 2019 
2019/1412 17/10/2019 INICI EXP. SANCIONADOR 2019/1936-2537 GOS A LA PLATJA 
 
2019/1413 

 
17/10/2019 

AJUT ECONÒMIC PER PAGAMENT MATERIAL ESCOLAR, SORTIDES I 
LLIBRES 

 
2019/1414 

 
17/10/2019 

APROVACIO PADRO QUOTES ESCOLA ESPORTIVA D'OCTUBRE I 
NOVEMBRE  2019 

2019/1415 17/10/2019 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19052218 
2019/1416 17/10/2019 PROPOSTA ANULꞏLAR DECRET DUPLICAT (NÚMERO 1360) 
2019/1417 17/10/2019 PROPOSTA ANULꞏLAR DECRET DUPLICAT (NÚMERO 1359) 
 
2019/1418 

 
18/10/2019 

PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA EN PROPIETAT D'UNA 
PLAÇA VACANT A LA PLANTILLA D'AUXILIAR ADMINISTRATIU 

2019/1419 21/10/2019 MODIFICACIÓ DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ ANY 2019 
2019/1420 21/10/2019 PROPOSTA FAVORABLE A LA CONCESSIÓ DE CÀNON D'AIGUA 
2019/1421 21/10/2019 ADJUDICACIO LLOGUER D'UNA PISTA DE GEL SINTETIC 
2019/1422 21/10/2019 ADJUDICACIÓ DISSENY I IMPRESSIÓ CALENDARI 2020 
2019/1423 21/10/2019 SOLꞏLICITUD FORMACIO EN HORARI LABORAL 

 

Tercer.- PRP2019/1455   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ 
PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LES ORDENANCES GENERALS DE L'ANY 
2020. 
   
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Robert Subirón 
Olmos,  portaveu del grup Municipal del PSC, exposa l’assumpte. Explica totes 
les novetats previstes per al 2020 a cada una de les Ordenances Generals que 
es proposa modificar. Es transcriu tot seguit la proposta d’acord: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2019/1833 33 GENSVM  
Contingut: PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LES 
ORDENANCES GENERALS DE L'ANY 2020 
 



 

11 
 

APROVACIÓ INICIAL PER A LA MODIFICACIÓ ORDENANCES GENERALS 
ANY 2020. 
 
El Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves 
competències pot promoure tot tipus d’activitats i prestar tots aquells serveis 
que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. 
 
Com a administracions públiques, corresponen als ens locals territorials de 
Catalunya, en l’àmbit de els seves competències i en els termes establerts per 
la legislació de règim local, la potestat reglamentària i la d’autoorganització. 
 
L’instrument adequat per a regular les matèries de competència municipal és a 
través de l’aprovació de les ordenances que els regulen, disposició 
administrativa de rang inferior a la llei, d’exclusiva i millor aplicació en aquest 
municipi, que completi la llei corresponent, donada la seva peculiaritat i la seva 
diferenciació respecte a les esmentades lleis i reglaments d’àmbit d’aplicació 
més ampli. 
 
ATÈS que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència 
atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 
22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local; 
 
ATÈS que, en no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del 
Reglament orgànic de la corporació, aquesta Ordenança només requereix  
l’aprovació per la majoria simple, sense que calguin quòrums qualificats, per 
aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril; 
 
ATÈS que l’article 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim 
local de Catalunya, disposa que les ordenances s’entendran aprovades 
definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni 
alꞏlegació durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a 
l’aprovació inicial; 
 
VIST l’informe favorable de la Secretària accidental, 
 
Es PROPOSA AL PLE de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de les Ordenances Generals 2020 
que a continuació es relacionen, tot aprovant el text refós: 
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a) ORDENANÇA NÚMERO 62. 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” 

b) ORDENANÇA 36. ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA 
D’ANIMALS.  

c) ORDENANÇA NÚMERO 28: REGULADORA DE CIVISME I 
CONVIVÈNCIA CIUTADANA. 
 

d) ORDENANÇA NÚMERO 25. ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ  

 
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA els presents acords i el text 
de les modificacions i les noves Ordenances pel termini mínim de trenta dies, a 
fi que s’hi puguin presentar alꞏlegacions i reclamacions, mitjançant la inserció 
dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província, el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i el diari El Punt Avui i al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des del dia 
de la darrera de les publicacions. 

L’expedient restarà exposat al públic a la Secretaria de la Corporació, i el text 
de l’ordenança també en la pàgina web municipal, a fi que s’hi puguin presentar 
reclamacions i/o alꞏlegacions. 
 
Tercer.- Transcorregut el període d’informació pública, sense havent-se’n 
presentat cap alꞏlegació ni reclamació, l’acord d’aprovació inicial s’entendrà 
elevat a definitiu sense l’adopció d’acord exprés, procedint a la publicació del 
text íntegre de les modificacions i de les noves ordenances en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, i entraran en vigor quan hagi transcorregut el 
termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
 
MODIFICACIONS (GROC MODIFICACIONS I VERD ELIMINAR) 
ORDENANÇA NÚMERO 62                     

REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI PÚBLIC D’ESTACIONAMENT DE 
VEHICLES A MOTOR EN ZONES ESPECIALS I DETERMINADES DE LA VIA 
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PÚBLICA, SOTA CONTROL HORARI LIMITAT  “ZONA BLAVA” I RESERVA 
D’ESTACIONAMENT PER VEÍNS “ZONA VERDA”  

                                                                                      

Article 2  

ZONES BLAVES: 

Amb l'objectiu de garantir la necessària rotació en la utilització dels 
espais d'estacionament a determinades hores a les zones de la vila amb 
una major concentració de comerços o serveis públics o privats, es 
podran establir limitacions horàries d'aquests, mitjançant parquímetres o 
altres sistemes de control amb o sense pagament. La senyalització 
horitzontal que delimiti aquests estacionaments serà de color blau. 

a) Passeig Marquès Casa Riera (inclòs accés sense sortida Apart. Clipper) 

b) Carrer de la Costa Brava 

c) Carrer de la Costa Daurada, en el tram comprès entre els locals 49 al 64 
i en el tram comprès entre els números 4 al 10 i 5 al 17 

d) Carrer del Mediterrani  

e) Carrer de la Torrassa, entre els números 2 i 42 

f) Plaça de l’Església 

g) Tram de carrer i aparcament de la zona comercial del carrer de la 
Ginesta 

h) Aparcaments de l’Avinguda Toni Sors ( Riera del Gorg i Montaltnou ) 

i) Carrer de Can Rams (zona lateral del Centre Cívic) 

j) Riera del Gorg (entre els carrers del Xaloc i de la Ginesta) 

k) Carrer La Pau (extrems de carrer zones urbanitzades) 

 

ZONES VERDES:  
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Amb l'objectiu de facilitar l'aparcament als veïns dins la seva zona de 
residència, es podran establir restriccions d'estacionament als no 
residents a la vila, que poden consistir a:  

 - Places exclusives per a veïns - Places preferents en les que hi poden 
estacionar tots els vehicles amb la diferència que els veïns ho fan de 
forma gratuïta o paguen tarifes preferencials, i els no residents paguen 
les tarifes generals i poden estar subjectes a limitació horària.  

La senyalització horitzontal que delimiti aquests estacionaments serà de 
color verd. 

e) Carrer de la Pau (zona senyalitzada reservada a Residents) 
f) Carrer de la Pica d’Estats 
g) Carrer de la Costa Daurada (entre els números 1 i 17, blocs apartaments 

VI i XII) 
h) Riera de Torrentbó 
i) Carrer de la Torrassa (entre els núm. 61 i 63) 
j) Carrer de Can Valls 
k) Avinguda del Parc 
l) Avinguda del Parc entre els carrers de la Costa Daurada i de la 

Torrassa. 
  
2. La precedent relació té caràcter enunciatiu i no limitatiu. Caldrà acord exprés 
de la Junta de Govern Local per a l’aplicació efectiva del servei a la zona que 
consideri convenient, així com a l’ampliació  de les zones segons necessitats.  
Article 5  

1. La utilització de les zones blaves requerirà indicar l’hora d’arribada 
mitjançant un tiquet subministrat per qualsevol dels aparells automàtics 
instalꞏlats a l’efecte, convenientment senyalitzats i seguint les instruccions d’ús 
establertes a les màquines expenedores, o en el seu cas, tiquet subministrat 
per personal autoritzat per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt.  

2. L’usuari haurà de colꞏlocar el tiquet a la part davantera de l’interior del 
vehicle de forma llegible des de l’exterior. 

3. Els tiquets justificatius del pagament de la taxa hauran de contenir les 
següents dades com a mínim:  

a) Identificació del servei.  
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b) Import pagat.  

c) Data i hora límit autoritzada per estacionar.  

d) NIF del responsable del servei.  

4. Esgotat el temps màxim d’estacionament indicat al tiquet hauran de retirar el 
vehicle de la plaça ocupada, per tal de no incórrer en infracció d’aquest 
Reglament.  

5. No obstant tot l’esmentat, les persones que compleixin les següents 
condicions podran adquirir uns abonaments especials d’estacionament en 
zones blaves i verdes que tindran validesa per un any, els quals es detallen a 
continuació: 

Distintius gratuïts 

Tenen dret  a l’obtenció d’un distintiu gratuït els/les veïns/es empadronats/des 
al municipi que siguin titulars d’un o més vehicles pels quals s’aboni l’IVTM a 
Sant Vicenç de Montalt o bé que acreditin la solꞏlicitud de canvi de domiciliació 
fiscal del/s vehicle/s per a l’exercici següent. En aquest supòsit, es podran 
obtenir tants distintius com vehicles domiciliats a Sant Vicenç de Montalt pels 
quals es pagui l’impost esmentat. 

Així mateix, tenen dret a l’obtenció d’un distintiu gratuït aquelles persones 
empadronades que utilitzin regularment vehicles de rènting o vehicles 
d’empresa (tindran dret a un distintiu per persona). Caldrà que l’empresa titular 
del vehicle acrediti que el/la conductor/a habitual és la persona empadronada a 
Sant Vicenç de Montalt. 
 
Els distintius seran enviats per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per via 
postal o bé es lliuraran a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de la Policia Local, 
prèvia presentació del distintiu de l’any anterior o del comprovant de pagament 
del darrer IVTM, acompanyat del document d’identificació del titular del vehicle 
(DNI, passaport, tarja de residència o carnet de conduir), com també presentant 
l’acreditació del titular del vehicle conforme el/la conductor/a habitual és la 
persona empadronada a Sant Vicenç de Montalt. 
Els titulars dels distintius podran estacionar gratuïtament a totes les zones 
blaves i verdes sense limitació horària amb l’única excepció de la zona blava 
situada al Passeig del Marquès Casa Riera i tram de carrer la Pau urbanitzat i 
assenyalat, durant el període comprès entre els dies 1 de maig al 31 d’octubre. 
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Distintius de pagament: 

Certs titulars o usuaris de determinats vehicles podran adquirir distintius 
d’aparcament en zones de limitació horària, Zona Blava, d’acord amb els 
criteris i tarifes establerts a l’Ordenança Fiscal número 19, reguladora de la 
Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques 
municipals  

L’interessat haurà d’aportar la documentació acreditativa del seu dret i serà 
valorada per l’Ajuntament. 

Els distintius es podran adquirir a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de la Policia 
Local. 
Convenis de colꞏlaboració amb el pobles veïns de Caldes d’Estrac i Sant 
Andreu de Llavaneres 

L’Ajuntament promourà la signatura de convenis de colꞏlaboració en l’àmbit de 
Les Tres Viles que facilitin l’aparcament dels veïns i veïnes en les zones de 
limitació horària dels tres municipis. Aquestes zones quedaran detallades en 
els respectius convenis. 

 

 

ORDENANÇA 36: ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA 
D’ANIMALS 
 

Article 21 

 Accés dels animals a llocs de pública concurrència 

a) L’entrada de gossos, gats o altres animals a tota mena de locals 
destinats a la fabricació, emmagatzematge, transport, venda o 
qualsevol tipus de manipulació d’aliments queda expressament 
prohibida. 

És obligatori que les persones titulars d’aquests establiments 
senyalitzin de forma visible a l’exterior aquesta prohibició. 

b) A les piscines públiques, rius, llacs i altres llocs públics de bany com 
el mar, queda prohibit el bany d’animals domèstics. Igualment queda 
prohibida la circulació o permanència d’animals a les platges. En cas 
que es produeixi la infracció d’aquesta norma, els agents de l’autoritat 
municipal poden requerir que el propietari o la persona que condueixi 
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l’animal procedeixi a retirar-lo del lloc amb independència de la 
notificació de la sanció corresponent.  
   
Aquestes prohibicions no són aplicables a la zona de la platja delimitada 
on es permet la circulació, l’estada i el bany tots els dies de l’any. 
 
Aquestes prohibicions no són aplicables als gossos pigall que 
acompanyin les persones a qui serveixen, sense perjudici de la 
responsabilitat d’aquestes d’adoptar les mesures adients per evitar 
molèsties o riscos per a la resta d’usuaris. 

b) Encara comptant amb la seva autorització, s’exigirà que els gossos 
portin morrió, si s’escau, i que vagin subjectes amb la corretja o 
cadena. 

c) No es permet l’accés d’animals domèstics als parcs infantils. 

d) Les anteriors limitacions i prohibicions no seran aplicables als 
gossos pigalls de les persones invidents. 

e) No es permet rentar els animals a la via pública ni a les fonts, rius o 
llacs del terme municipal, ni fer-los beure aigua en contacte amb els 
sortidors de les fonts públiques. 

f) Es prohibeix fixar anuncis a la via pública sobre transaccions 
d’animals on no consti el número de nucli zoològic del centre 
venedor o donant. En especial es prohibeixen els anuncis de 
persones particulars per la cria i/o venda o qualsevol transacció de 
llurs animals de companyia. 

  

Article 24  

Control de deposicions 

a) Les persones que passegen un gos pel carrer han d’adoptar les 
mesures necessàries perquè aquest no embruti amb les seves 
deposicions fecals o alimentàries les voravies, zones de vianants, 
parterres, zones verdes, zones terroses, parcs o indrets d’ús general 
de trànsit, estança o joc dels ciutadans. 

No han de permetre a gossos i gats dipositar les seves deposicions 
en els parcs i jardins d’ús per a infants. 
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b) La persona que porti un animal està obligada a retirar els excrements 
o restes alimentàries de forma immediata i convenient, netejant, si fos 
necessari la part de la via, espai públic o mobiliari que hagués 
resultat afectat. 

c) Les deposicions fecals s’han de dipositar higiènicament i de forma 
correcta (amb bosses o altres embolcalls impermeables) a les 
papereres específiques per a aquesta finalitat. En cas de no disposar 
de papereres especifiques s’hauran de llençar als contenidors de 
rebuig. 

d) Així mateix, es prohibeix que els animals orinin als parcs infantils, 
zones d’esbarjo i façanes d’edificis, havent de realitzar les seves 
necessitats en tot cas als embornals de la xarxa de clavegueres, a la 
part inferior de la vorada de la vorera o als escocells dels arbres. 

e) En qualsevol cas, l’orina s’haurà de diluir amb aigua per tal 
d’assegurar la salubritat de la via i espais públics i evitar la 
degradació del mobiliari urbà. La persona que porti un animals està 
obliga a portar una ampolla o recipient similar amb aigua per netejar 
els orins. 

 

Article 62 

Infraccions lleus  

Són infraccions administratives lleus d’aquesta ordenança, de la Llei de 
protecció dels animals i la Llei sobre la tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, les accions o les omissions següents: 

 

1. La possessió d’un gos, d’un gat o un altre animal subjecte a registre, 
no inscrits en el registre censal del municipi. 

2. No portar un arxiu amb les fitxes clíniques dels animals objecte de 
vacunació i/o tractament obligatori, d’acord amb l’establert a la Llei de 
protecció dels animals 

3. Vendre animals de companyia a persones menors de setze anys i a 
persones incapacitades sense l’autorització dels qui en tenen la 
potestat o la custòdia. 

4. Fer donació d’un animal com a premi o recompensa. 
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5. Transportar animals que incompleixin els requisits establerts per 
l’article 8 de la llei de protecció dels animals. 

6. No dur identificats els gats, els gossos i els altres animals que s’hagin 
d’identificar d’acord amb el reglament, o incomplir els requisits 
establerts la Llei de protecció dels animals i la normativa que la 
desenvolupa amb relació a aquesta identificació. 

7. No posseir, el personal dels nuclis zoològics que manipuli animals, el 
certificat corresponent al curs de cuidador o cuidadora d’animals, 
reconegut oficialment. 

8. Filmar escenes fictícies de crueltat, maltractament o sofriment 
d’animals, sense l’autorització administrativa prèvia. 

9. Usar coles o substàncies enganxoses com a mètode de control de 
poblacions d’animals vertebrats. 

10. No tenir en lloc visible l’acreditació de la inscripció en el Registre de 
Nuclis Zoològics. 

11. No tenir actualitzat el llibre de registre oficial establert per als nuclis 
zoològics i per a les institucions, els tallers i les persones que 
practiquen activitats de taxidèrmia, o no tenir-lo diligenciat per 
l’administració competent. 

12. Exhibir animals als aparadors dels establiments de venda d’animals. 

13. Tenir espècies incloses en l’annex de la llei de protecció dels 
animals, amb la categoria D, i també parts, ous, cries, o productes 
obtinguts a partir d’aquests exemplars, llevat dels casos reglamentats 
o autoritzats 

14. Fer exhibició ambulant d’animals com a reclam. 

15. Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en 
instalꞏlacions inadequades des del punt de vista higiènico-sanitari, de 
benestar i de seguretat, si no els comporta un risc greu per a la salut. 

16. No evitar la fugida d’animals. 

17. Maltractar animals, si no els produeix resultats lesius. 

18. Subministrar a un animal substàncies que li causin alteracions lleus 
de la salut o del comportament, llevat dels casos emparats per la 
normativa vigent. 
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19. No donar als animals l’atenció veterinària necessària, si això no els 
causa perjudicis greus. 

20. Vendre o fer donació d’animals per mitjà de revistes de reclam o 
publicacions assimilables sense la inclusió del número de registre del 
nucli zoològic. 

21. No comunicar a l’Ajuntament la defunció o la desaparició d’animals 
de companyia, o els canvis de dades que hagin de tenir accés en el 
registre 

22. No senyalitzar les instalꞏlacions que allotgin a gossos considerats 
potencialment perillosos. 

23. Transportar animals que incompleixin els requisits establerts per 
l’article 20 d’aquesta Ordenança. 

24. Fixar anuncis que no compleixin amb el previst a l’article 21 
d’aquesta Ordenança. 

25. Alimentar els animals a les vies o espais públics, excepte en els 
casos previstos l’article 22 d’aquesta ordenança 

26. No aportar els certificats veterinaris oportuns quan així ho requereixi 
l’Ajuntament. 

27. Rentar animals a la via pública, parcs, solars o altres espais,  
incloses les vies urbanes, i/o deixar-los beure aigua amorrats als 
brolladors o a les fonts públiques. 

28. La inobservança de les obligacions d’aquesta ordenança que no 
tinguin transcendència greu per la higiene, seguretat i/o tranquilꞏlitat 
dels ciutadans i ciutadanes. 

29. No disposar del rètol que adverteixi de l’existència d’un gos de 
guarda o vigilància. 

30. L’entrada de gossos i gats en establiments als quals tenen prohibit 
l’accés, i l’admissió d’aquest accés. 

31. No complir amb les normes de conducció de l’article 19 d’aquesta 
Ordenança. 

32. Qualsevol altra infracció d’aquesta Ordenança o de la normativa 
aplicable que no hagi estat tipificada de greu o molt greu. 

33. No portar bosses o altres embolcalls impermeables per la recollida i 
dipòsit dels excrements i una ampolla i/o recipient similar amb aigua. 
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34. No diluir amb aigua les miccions que realitzin els animals. 

  

 

ORDENANÇA NÚMERO 28: REGULADORA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA 
CIUTADANA. 
 
Disposicions Generals 
1.- Marc legal 
Aquesta Ordenança es dicta en virtut de les competències de policia conferides 
per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local així com 
el 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 i de la capacitat de regulació que, 
amb caràcter general, atribueixen la potestat normativa i sancionadora al 
municipi. 
 
Així mateix, la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de 
seguretat, i la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, de protecció de la 
seguretat ciutadana, i també la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de 
Catalunya, la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i les activitats recreatives, juntament amb el Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives aprovat per Decret 112/2010, de 31 
d’agost, i la Llei 16/91, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya, 
constitueixen el marc específic habilitador de l’actuació municipal en l’àmbit de 
la via pública i de la convivència ciutadana, així com el Reial Decret 1398/1993, 
de 4 d’agost, del Reglament del Procediment per a l’Exercici de la Potestat 
Sancionadora i la Llei 30/1992, de 30 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, sense 
perjudici de les normes de rang i àmbit diversos que també afecten aquesta 
matèria. 
 
Per últim, cal assenyalar que l’estat confereix als ens locals la capacitat 
normativa per mitjà de les ordenances a l’article 2 del Reglament per a l’exercici 
de la potestat sancionadora, anteriorment esmentat. 
 
2.- Àmbit d’aplicació 
El terme municipal de Sant Vicenç de Montalt és l’àmbit territorial d’aplicació 
d’aquesta Ordenança. 
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3.- Principis bàsics de convivència 
3.1 Els principis bàsics de la convivència ciutadana són el respecte mutu, la 
tolerància, la solidaritat, i la no discriminació́ per raó́ de sexe, raça, creença 
religiosa i ideològica.  

3.2 L'autoritat municipal facilitarà, amb els recursos disponibles, l'exercici dels 
drets fonamentals de manifestació i expressió en l'àmbit del municipi, quan per 
a exercir-los s'hagi seguit el procediment de comunicació previ o autorització 
corresponent. L'autorització corresponent només s'atorgarà quan es garanteixi 
que es respectaran els drets i llibertats aliens. A aquest efecte, l'acció de la 
policia, a la qual es refereixen els articles anteriors i dins de les seves funcions, 
farà prevaler l'acció reparadora de qualsevol dany, impuresa, taca, desperfecte, 
runa, deslluïment, trencament o residu produït pels infractors, recorrent sense 
perjudici d'aquesta acció reparadora a la imposició de les sancions que puguin 
correspondre. 

Art. 10-. Medi ambient, neteja i salubritat. 
10.1 La pertorbació de la convivència ciutadana mitjançant la realització d’actes 
que incideixin negativament en el grau de neteja i salubritat mediambiental de 
les vies públiques, del patrimoni municipal i dels béns i espais que el formen ha 
de regir-se per la normativa específica aplicable, i també pel que s’estableix en 
l’Ordenança número 55 reguladora de la gestió de residus de Sant Vicenç de 
Montalt així com a l’Ordenança número 36 sobre la tinença d’animals. 
 
Tindrà especial consideració la manca de salubritat i neteja provocada per les 
actituds incíviques dels propietaris d'animals que no recullin les defecacions, 
amb els corresponents embolcalls i no netegin els orins que aquests produeixin 
a la via pública o en qualsevol indret d'ús del comú. Així com no portar bosses 
o altres embolcalls impermeables per la recollida i dipòsit dels excrements i una 
ampolla i/o recipient similar amb aigua. 
 
10.2 Són accions concretament prohibides, sense perjudici de les infraccions 
tipificades a altres ordenaments : 
 
10.2.1 Orinar o defecar als indrets no específicament destinats a aquest fi als 
llocs, vies i transport públics. 
 
10.2.2 Llançar, abandonar o deixar residus als llocs , vies i transports públics 
com entre d’altres embolcalls de paper o plàstic i xiclets, envasos de vidre, 
plàstics o metall. 
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Art. 15- Utilització dels espais, equipaments i béns públics  
Els espais, equipaments i béns públics s’han de fer servir de conformitat amb 
l’ús al qual són destinats i conforme a les regles i normativa que específicament 
puguin regular-los. 
 
L’ús privatiu de les vies o espais públics queda sotmès a llicència, que 
s’autoritzarà, previ pagament de la taxa corresponent, tot ponderant 
discrecionalment la utilitat pública de l’ocupació que es solꞏlicita i el perjudici 
que hom causa a altres usos o activitats. 
 
En l’ús dels espais, equipaments i béns públics, s’ha d’evitar: 
a) La comissió d’accions que puguin deteriorar-los o alterar-ne les qualitats o 
condicions de funcionament. Es prohibeix en concret : 
1. Colꞏlocar sense autorització municipal cartells, banderoles, pancartes, rètols i 
altres objectes destinats al suport publicitari o informació, sobre l’arbrat, 
senyalitzacions de trànsit, fanals i altres elements del mobiliari urbà no 
destinats a ser suport de mitjans de difusió de l’expressió. 
 
2. Manipular o modificar les condicions tècniques de les senyalitzacions de 
trànsit, dels elements destinats a l’enllumenat públic, al subministrament 
d’aigua, a la vigilància i control del trànsit i a la seguretat ciutadana, i a la 
comunicació entre els diferents serveis, els organismes públics i el seu 
personal. 
 
b) La comissió d’accions que puguin representar un ús abusiu dels béns o que, 
pel seu caràcter, suposin una limitació de l’ús general en igualtat d’altres 
usuaris o un risc per a les persones o béns. 
 
Via pública 
És prohibida i, en el seu cas, serà sancionada, tota acció́ que embruti, produeixi 
danys o sigui susceptible de produir-los en llocs d’ús o servei públic, amb 
independència de la reclamació dels perjudicis causats, si fossin procedents.  

És prohibit dibuixar o escriure, sigui quin sigui el mitjà, tant en els elements 
estructurals de la via pública, calçades, voreres i mobiliari urbà, com en murs i 
parets d’edificis.  
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6.-PLATJA 
La utilització i ús de les platges ha de fer-se en la forma i en les condicions que 
anualment assenyali el Pla d’usos municipal. 
 
En general, es prohibeixen les conductes següents: 
1. Dur a terme activitats esportives o lúdiques de manera que causin perjudicis 
als béns i a la integritat física de les persones. 
 
2. Fer servir sabó i altres productes de neteja a les dutxes i fonts públiques 
 
3. Fer fogueres a la platja. 
 
4. Banyar-se quan les banderoles que informen de l'estat de la mar són de 
color vermell. 
 
5. Desobeir les ordres dels socorristes per a prohibir banyar-se o perquè cessi 
l'exercici d’activitats que puguin generar un perill indegut per a la mateixa 
persona a qui s'adreça l'ordre o per a altres. 
 
6. Posar en perill la pròpia vida i la dels socorristes malgrat haver estat advertit 
del perill o de la prohibició de banyar-se. 
 
7. Realitzar activitats musicals o festives sense l’autorització corresponent. 
 
8. Llençar-se a l’aigua en zones de roques o des d’espigons. 
 
9. Desenvolupar activitats o accions que puguin causar perjudicis o molèsties a 
la resta d’usuaris. 
 
Així mateix, es regulen els següents aspectes a la platja: 
 
10. Estacionament i circulació de vehicles 
Es prohibeix l’estacionament i circulació no autoritzada de vehicles a la platja, 
llevat d’aquells vehicles destinats a la neteja i manteniment i vigilància de les 
platges, serveis d’urgències, seguretat o similars. 
 
Queden autoritzades per estacionar i circular per les platges les cadires per a 
minusvàlids, així com la utilització, en l’aigua de mar, d’aquells aparells 
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especialment dissenyats amb aquesta finalitat, sense perjudici de les 
precaucions que han d’adoptar els mateixos minusvàlids i persones que els 
assisteixen respecte a la seva seguretat i la de la resta de banyistes. 
 
Acampada i campaments 
11. Estan prohibits els campaments i les acampades a les platges. S’estén com 
acampada la instalꞏlació de tendes d’acampada, ombrelꞏles no diàfanes en els 
seus laterals o de vehicles o remolcs habitables. S’entén com a campament 
l’acampada organitzada dotada dels serveis establerts per la normativa vigent. 
S’assimila a acampar el fet d’instalꞏlar-se a la platja. 
 
12. Activitats esportives, culturals i jocs 
Resta prohibit, a la sorra i dins de l’aigua, durant tota la temporada de bany, la 
realització de qualsevol activitat i joc que pugui molestar la resta d’usuaris. En 
el corresponent títol habilitant o en el Pla d’Usos s’han de marcar les zones 
destinades de manera permanent a les activitats esportives, culturals i als jocs. 
Aquestes zones han d’estar emmarcades dins de les platges i en els llocs on es 
minimitzi aquesta molèstia i sempre a una distància superior a 6 metres 
respecte a la resta d’instalꞏlacions. 
 
13. Tinença d’animals domèstics 
Queda prohibit el bany d’animals domèstics al mar. Igualment queda prohibida 
la circulació o permanència d’animals a les platges. A excepció de la zona de la 
platja delimitada on es permet la circulació, l’estada i el bany tots els dies de 
l’any.  
En cas que es produeixi la infracció d’aquesta norma, els agents de l’autoritat 
municipal poden requerir que el propietari o la persona que condueixi l’animal 
procedeixi a retirar-lo del lloc amb independència de la notificació de la sanció 
corresponent. 
Aquestes prohibicions no són aplicables als gossos pigall que acompanyin les 
persones a qui serveixen, sense perjudici de la responsabilitat d’aquestes 
d’adoptar les mesures adients per evitar molèsties o riscos per a la resta 
d’usuaris. 
 
14. Residus 
Amb caràcter general a la zona de platja es dóna compliment a allò establert en 
els ordenances Municipals de residus urbans i neteja viària del municipi. 
Concretament i respecte al domini públic marítim terrestre: 
a) Resta prohibit dipositar a la sorra de la platja o dins de l’aigua qualsevol tipus 
de residus com papers, fulletons o materials de publicitat, restes de menjar, 
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vasos, llaunes, botelles, puntes de cigarretes, etc., així com deixar 
abandonades cadires de platja, ombrelꞏles, roba, sabates, etc. 
b) Els residus s’han de deixar dins de les papereres o contenidors que amb 
aquesta finalitat estan distribuïts al llarg de les platges. 
c) Es prohibeix netejar en la sorra de la platja o en l’aigua de mar qualsevol 
tipus de recipient que hagi estat utilitzat per portar aliments i/o altres matèries 
orgàniques. 
A efectes de recollida de residus, l’Ajuntament ha de realitzar les gestions 
perquè els residus siguin lliurats al servei municipal de recollida, a 
transportistes o a gestors autoritzats. 
 
15. Nudisme. Només es podrà realitzar nudisme a la platja a les zones 
expressament autoritzades com a nudistes, amb els corresponents rètols 
indicatius. 
 
 
 

 
 
ORDENANÇA NÚMERO 25: ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT 
 
Article 1.- Aquesta Ordenança es dicta a l'emparament de la legislació vigent 
en matèria de circulació urbana i seguretat viària. 

 

Legislació sobre procediment sancionador 

 Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.  

 Reial decret 1398/1993, de 4 d’agost, que aprova el Reglament del 
procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora.  

 Reial decret 320/1994, de 25 de febrer, que aprova el Reglament de 
procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles de 
motor i seguretat viària.  
 

 Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
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 Reial decret 137/2000, de 4 de febrer, pel qual es modifica el Reglament 
de Procediment Sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles 
de motor i seguretat viària, aprovat per Reial decret 320/1994, de 25 de 
febrer. 

 
 
 
Article 3r.- Queda prohibida la parada i l'estacionament, fins i tot de 
motocicletes i ciclomotors a més dels llocs especificats al Reglament 
General de Circulació, en els següents com a regla general  
 
- A les voreres, passeigs i resta de zones destinades al trànsit de vianants.  
- A les zones excloses a la circulació de vehicles 
- Als llocs reservats per a determinats vehicles, serveis o organismes oficials 
 
Es podrà senyalitzar alguna excepció a aquesta norma, quan així ho consideri 
l’Ajuntament. En el cas que es permeti l’estacionament de motocicletes i 
ciclomotors en alguna vorera o passeig, únicament es podrà utilitzar la força del 
motor per salvar el desnivell de la vorada. 
 
En aquest sentit, les motocicletes i ciclomotors, NO podran fer ús de les zones 
d’estacionament reservades per a vehicles, i únicament podran estaciones en 
les zones habilitades per motocicletes i ciclomotors, amb excepció del tipus 
quadricicles lleugers, que obligatòriament faran ús de les zones reservades per 
a vehicles, degut a les seves dimensions. 
 
Article 4t  
a.- Així mateix, queda prohibit estacionar el vehicle en sentit contrari al de la 
circulació en una via d’un sol sentit. 
b.- Resta prohibida la circulació de vehicles en sentit contrari al de la circulació 
en una via d’un sol sentit.  
 
 
Article 6è.- Queda prohibit l'estacionament i la circulació de camions amb una 
MMA superior a 3.500 kg que no disposin de la pertinent autorització, a les vies 
urbanes, excepte quan estiguin realitzant operacions de càrrega i descàrrega 
en les zones i horaris autoritzats. 
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Així mateix queda prohibit l'estacionament en les vies urbanes o espais 
adjacents a aquestes del terme municipal, excepte en les zones específicament 
indicades per aquesta finalitat, dels següents tipus de vehicles:  
 
Vehicles amb una MMA superior a les 12 tones, remolcs de qualsevol tipus, 
vehicles articulats, semiremolcs, camions tractors, tractors i maquinària per 
obres i serveis, tractors agrícoles, caravanes, autocaravanes i similars. 
 
Els vehicles ressenyats en el paràgraf anterior podran ser autoritzats per 
l’Alcaldia per estacionar per un període de temps concret, en vies o espais 
determinats, per a la realització d'una determinada activitat o servei. 
 
 
 
Article 25è.  
(...) 

4) Les infraccions previstes en aquesta ordenança i a la normativa 
vigent esmentada sense determinació de sanció concreta es 
sancionaran amb multa de 90 Euros.  

 
(…) 
 
 
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. 
 
ORDENANÇA 62:  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” I RESERVA D’ESTACIONAMENT PER VEÏNS “ZONA 
VERDA”  
 
El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, portaveu de JxSVM, pregunta si 
els residents i no empadronats podran aparcar gratuïtament en totes les zones 
verdes sense pagar cap taxa i si només podran aparcar en la seva àrea 
d’influència. Se li respon que aquest tema no canvia, els no empadronats el 
podran comprar. Així mateix, pregunta si tenen algun càlcul sobre quants 
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vehicles d’empresa o rènting hi ha al municipi. El senyor Subiron li respon que 
es té el càlcul total de recaptació de distintius, caldrà passar aquest exercici per 
saber exactament quants empadronats amb vehicles d’empresa o rènting 
demanen el distintiu. 
El senyor Martínez manifesta que s’implanta abans de fer l’estudi econòmic. 
També pregunta pels convenis amb els municipis veïns, com queden. 
El senyor alcalde li respon que es volen millorar, però encara no n’han parlat. 
El senyor Martínez respon que si aconsegueixen més, millor pels 
santvicentins/nes. 
 
La senyora Laia Sorribes Valls, portaveu d’ERC, té un parell de dubtes. 
Pregunta sobre les zones blaves, l’ordenança deixa obert que n’hi pot haver 
amb i sense pagament. També si les zones verdes tindran control horari. Vol 
que quedi clar que a l’Ordenança està oberta la possibilitat. 
L’alcalde li respon els dubtes. La regulació està oberta, però la intenció és que 
la zona verda funcioni com fins ara havia funcionat la zona blava de residents, 
per evitar confusions. No obstant, veient l’evolució, es podran senyalitzar les 
zones perquè hi hagi limitacions horàries o de temporada. 
 
ORDENANÇA 36: ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA 
D’ANIMALS.  

El senyor Miquel Àngel Martínez, portaveu de JxSVM, se n’alegra que es reguli 
una zona d’esbarjo i socialització de gossos a la platja, ells també ho portaven 
en el programa. Es brinda a colꞏlaborar. S’ha de demanar permís a Costes. 
Proposa que cal fer una campanya de sensibilització. Que es doni un termini de 
carència abans de sancionar. Veu un cert problema en el control. Suposa que 
es farà campanya informativa. Hi votaran a favor. 
 
La senyora Maria Villalta Morro, portaveu de 9SV i regidora de Salut Pública, 
explica que està previst fer-ho en aquesta línia. S’està pensant en facilitar un 
recipient que inclogui un missatge. Confien en la bona convivència ciutadana 
per intentar millorar tot el que té relació amb la neteja viària. 
 
El senyor Sergi Rabat Fajardo, portaveu de Primàries, està d’acord amb 
l’Ordenança però vol emfatitzar que encara no és segur que el projecte es 
pugui dur a terme, perquè encara no té aprovació de Costes. Li agradaria que 
les ordenances es complissin, o que es posessin tots els mitjans per complir-
les, malauradament si es passeja pel carrer encara hi ha molt incivisme. 
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Apelꞏlar a la voluntat ciutadana sí, però cal posar-hi mitjans perquè es puguin 
complir. 
 
La senyora Laia Sorribes Valls, portaveu d’ERC, se n’alegra, manifesta que feia 
falta i que hi votarà a favor, també era un dels seus projectes perquè creu que 
feia falta. 
 
El senyor alcalde exposa que el projecte es portarà a Costes. S’ha de reflectir 
al pla d’usos. Assegura que evidentment que es farà una campanya de civisme. 
Potser fins ara els resultats no han estat fructífers, però és farà informació 
pròxima durant més d’un mes. S’està estudiant la possibilitat de treballar amb 
agents cívics per explicar les novetats que hi pugui haver. Seran rigorosos. 
 
El senyor Robert Subiron Olmos, primer tinent d’alcalde, afegeix que s’ha fet la 
petició a Costes i s’ha previst al Pressupost de 2020. 
 
ORDENANÇA NÚMERO 28: REGULADORA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA 
CIUTADANA. 
 
El senyor alcalde manifesta que és una aposta que tots porten al programa. És 
una prova. Es veurà com actua la gent per veure la seva continuïtat.  
 
El senyor Miquel Àngel Martínez, portaveu de JxSVM, afirma que es troben en 
bipolaritat. Primer es parla de la zona per a gossos, però després s’introdueix 
un paràgraf que ells consideren que coarta la llibertat d’expressió. Si el govern 
retira el fragment, tindran el vot a favor. Si no, el seu vot serà en contra.  
 
El senyor Sergi Rabat Fajardo, portaveu de Primàries, manifesta que veu una 
voluntat de cert equilibri necessari quan es reuneixen ideologies tan dispars en 
el Consell. La prohibició expressa de dibuixar i escriure, aquest paràgraf va ser 
un aspecte de debat electoral i aquí està el resultat. Consideren que en aquests 
moments, introduir aquest paràgraf pot simbolitzar cert rebuig a la llibertat 
d’expressió recollida a la Constitució Espanyola, que tan defensen alguns. Li 
crida l’atenció que pel que fa a la manifestació sigui una persona qui amb 
potestat discrecional pugui determinar si la manifestació resulta lesiva pels 
drets dels tercers, quan una manifestació és de caire reivindicatiu. També la 
introducció referida és coartar en certa manera el dret de manifestació. 
 
La senyora Laia Sorribes Valls, portaveu d’Esquerra, apunta que no es podrà ni 
pintar amb guix la paret. És molt restrictiva, no li agrada coartar la llibertat 
d’expressió. Ni el que es pugui embrutar i després escombrar? Pregunta també 
si la zona tancada per als gossos ho estarà tot l’any i si caldrà que els gossos 
estiguin identificats. 
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El senyor Subiron respon que sí, però que serà una prova pilot. Tots els usuaris 
hauran de complir la normativa. 
 
El senyor Martínez comenta que a Arenys es va aprovar que a la zona 
delimitada només hi entressin gossos censats. Seria bo que es fes una 
campanya de sensibilització i que la Policia passés el lector del gossos per 
saber els gossos censats, abans de delimitar la zona. 
 
El senyor alcalde i senyor Subiron prenen nota i ho valoraran. 
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, explica que per 
entrar-hi no cal que estiguin censats, també hi ha gent de fora que vol passejar 
els gossos. 
 
El senyor Martínez li respon que a Arenys es va limitar. 
 
El senyor Miquel Rovira Mariné, portaveu de la CUP,  només vol recordar que 
hi ha una llei estatal que ja regula aquestes conductes i que el que es pretén és 
donar un instrument a la Policia, ja que ja podia sancionar i de forma més dura. 
Només es volia deixar-ho clar.  
 
ORDENANÇA NÚMERO 25: ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ  

El senyor Miquel Àngel Martínez, portaveu de JxSVM, pregunta si hi haurà 
aparcament per totes les motos. Si les zones estan saturades què es farà? El 
parc de motos cada cop és més gran. Cal posar-hi remei. El tema de les 
autocaravanes considera que és un perill, al Passeig, carrer Lledoners i 
passeig dels Pins hi havia zones on acampaven. Creu que és millor habilitar 
zones. També al pàrquing del Padró cada vegada hi aparquen més 
autocaravanes. Pot crear un efecte crida perquè a la majoria d’ajuntaments 
està prohibit que hi aparquin, veuran el resultat. 
 
La senyora Laia Sorribes Valls, portaveu d’ERC, li preocupa que algú tingui 
moto i no tingui a prop una zona d’estacionament de motos. Considera que les 
zones de motos són insuficients. A Barcelona es deixa estacionar a les voreres, 
però no a Sant Vicenç. 
 
L’alcalde pren la paraula per aclarir que a la zona de la platja hi ha zones de 
vorera habilitades i senyalitzades per a motos. Està obert a escoltar usuaris de 
motos per ampliar si cal les zones. Si hi ha mancança s’actuarà en 
conseqüència. El que es vol és regular els espais, que cadascú aparqui on 
toca. 



 

32 
 

 
El senyor Francesc Guillem Molins, portaveu del PP i regidor de Mobilitat, 
explica que l’objectiu és l’optimització dels espais. S’ha encarregat un estudi de 
les zones blaves i verdes, també de les zones de càrrega i descàrrega i també 
la mobilitat de les motos. Es veuran les mancances. Pel que fa a les 
autocaravanes, apunta que si ocupen més d’una plaça tindran sanció i tampoc 
se’ls permet treure els elements a l’exterior, ara bé, si només estacionen, 
s’equiparen a un vehicle. 
 
El senyor alcalde apunta que s’equiparen perquè ho diu la normativa. 
 
C.- VOTACIONS I ACORD 
 
Cada proposta de modificació d’ordenances generals va ser votada de forma 
independent, amb el següent resultat:  
 
GRUP Nº 

vots 
Ordenança 62 Ordenança 36 Ordenança 28 Ordenança 25 

  VOT VOT VOT VOT 

PSC 3 SÍ SÍ SÍ SÍ 

JUNTS 4 NO SÍ NO NO 

PRIMÀRIES 1 NO SÍ NO SÍ 

ERC 1 NO SÍ NO ABST 

C’S 1 SÍ SÍ SÍ SÍ 

9SV 1 SÍ SÍ SÍ SÍ 

PP 1 SÍ SÍ SÍ SÍ 

CUP 1 SÍ SÍ SÍ SÍ 

 
Per tant, s’acorda, per majoria absoluta, aprovar els acords anteriorment 
detallats. 
 

 
Quart.- PRP2019/1457   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ PROVISIONAL, 
SI ESCAU, DE LES ORDENANCES FISCALS DE L'ANY 2020. 
 



 

33 
 

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  El senyor alcalde aclareix que aquest 
expedient es vota com cada any de forma conjunta.  
A continuació el Sr Robert Subirón Olmos, portaveu del grup Municipal del 
PSC, exposa l’assumpte. Exposa totes les modificacions i novetats de les 4 
Ordenances Fiscals que es proposa modificar. 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2019/1835 33 GENSVM  
Contingut: PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE 
LES ORDENANCES FISCALS DE L'ANY 2020 
 
ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 
REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS 2020 (APROVACIÓ 
PROVISIONAL) 
 
 

D I C T A M E N 

 

El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals 
reguladores dels tributs locals. 

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

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

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals 
resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de 
complir  la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió 
dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
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Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General 
Tributària, i  l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa 
tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, 
previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb 
les modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a 
l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local. 

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

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

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es 
modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, 
del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu 
l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

Vista la Memòria de l’Alcaldia i els informes de la Secretaria i la Intervenció, es 
PROPOSA AL PLE l’adopció dels següents: 

 

A C O R D S 

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2020 i següents la 
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com 
el seu text refós:  

 ORDENANÇA NÚM. 01 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. 

 ORDENANÇA NÚM. 03 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA. 

 ORDENANÇA NÚM. 5 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL.LACIONS I OBRES. 
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 ORDENANÇA NÚM. 19 TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE 
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES VIES PUBLIQUES 
MUNICIPALS 

 

Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació 
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2020, així com el text refós aprovat, 
seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals 
aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, 
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un 
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició 
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 

 

MODIFICACIONS 

ORDENANÇA NÚM. 01 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES 

1 - S'adequa el paràgraf segon de l'article 2.2 a allò establert en el Real Decret-
Llei 7/2019, d'1 de març, de mesures urgents en matèria de habitatge i lloguer 
al afegir que no haurà repercussió de l'impost en els immobles que pertanyin a 
les administracions públiques o organismes gestors dels BICES en els supòsits 
de lloguer d'immobles d'us residencial amb renda limitada per una norma 
jurídica. 

Textos alternatius: 

2 - En l'article 5, al referir-se als beneficis fiscals de concessió potestativa s'ha 
ha afegit la regulació del benefici fiscal de famílies nombroses vinculat a un 
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component econòmic en la seva concessió. En concret, valor cadastral de 
l'immoble més la suma dels ingressos que figuren en la base liquidable anual a 
efectes de l'impost sobre la renda de les persones físiques de tots els membres 
que figurin en el carnet de família nombrosa. 

3 - S'ha clarificat el redactat de la bonificació referent als habitatges on s'hagin 
instalꞏlat sistemes per l'aprofitament tèrmic de l'energia provinent del sol per a 
l'autoconsum, en relació als colꞏlectors i la seva homologació. 

4 - Hem afegit, com a nova bonificació, d'acord amb el Real Decret-Llei 7/2019, 
la dels immobles destinats al lloguer d'habitatges amb renda limitada per una 
norma jurídica. 

5 - Hem clarificat el redactat de l'article 7, en el supòsit de que es regulin els 
tipus de gravamen diferenciats, fent menció, de forma expressa, a la 
determinació del valor cadastral mínim a partir del qual seran d'aplicació els 
tipus diferenciats. 

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

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

2. El tipus de gravamen serà el 0,447 per cent quan es tracti de béns 
urbans i el 0,712 per cent quan es tracti de béns rústics. 

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

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

 

6 - En el supòsit que s'estableixi el recàrrec en la quota de l'IBI dels habitatges 
residencials desocupats, hem adequat el text a la regulació de dit recàrrec en la 
corresponent ordenança fiscal reguladora del recàrrec sobre l'impost sobre 
béns immobles d'us residencial que es trobin desocupats amb caràcter 
permanent, aprovada per l'Ajuntament. 

7 - En l'article 8 (normes de gestió) hem afegit un nou redactat de l'apartat 2.4 
sobre la bonificació de famílies nombroses en aquells casos on els requisits 
estiguin vinculats a un component econòmic de la renda de persones físiques, 
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sobre tot pel que fa relació a quina és la documentació que s'ha de presentar 
per l'interessat. 

8 - En l'apartat 2.5 de l'article 8, es clarifica la documentació que els interessats 
hauran de presentar per a gaudir de la bonificació per energia solar, 
diferenciant aquells casos de sistemes d'aprofitament tèrmic dels elèctrics. 

 

ORDENANÇA NÚM. 03 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES 
DE TRACCIÓ MECÀNICA 

Article 4.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa 

Nova redacció de l’article 4.1, g): es suprimeix l’equiparació de les persones 
que tenen resolucions d’incapacitat o classes passives al reconeixement del 33 
per cent del grau de discapacitat (article 4.1 del Text refós de la Llei general de 
drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat per 
Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre) atès que des de l’4 d’abril de 
2019 tot aquell que solꞏliciti el reconeixement de la discapacitat de l’òrgan 
competent de la Generalitat ha de passar per l’equip de valoració mèdica. 

Arran de la sentència del Tribunal Suprem 4446/2018, de 29 de novembre de 
2018, el Departament de Treball, Afers socials i Família de la Generalitat, ha 
modificat els criteris d’actuació respecte les solꞏlicituds de reconeixement del 
grau de discapacitat per homologació del RDL 1/2013, de 29 de novembre. 

Des de l'entrada en vigor del RDL 1/2013, de 29 de novembre, pel qual 
s'aprova el text refós de la llei general de drets de les persones amb 
discapacitat i de la seva inclusió social, la Generalitat, en interpretar que el 
reconeixement de persona amb discapacitat ho era a tots els efectes, va 
implementar un sistema per reconèixer el grau de discapacitat igual al 33% als 
pensionistes a què fa referència l'article 4.2 del RDL 1/2013 (incapacitat 
permanent i de classes passives), sense necessitat de passar la valoració dels 
equips de valoració de la discapacitat (els que qualifiquen el grau de la 
discapacitat d’acord amb els barems establerts). 

Però, la STS 4446/2018 conclou que l’art. 4.2 del RDL 1/2013 ha incorregut en 
un excés dels límits de la delegació legislativa per no haver respectat la 
redacció de les lleis 26/2011, d'adaptació normativa a la Convenció 
Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat, i 51/2003, 
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les 
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persones amb discapacitat, ja que va alterar el text que havia de refondre en 
modificar la frase "a los efectos de esta ley" por la de "a todos los efectos". 

El Tribunal Suprem determina així que l'equiparació al 33% del grau de 
discapacitat ha de fer-se únicament als efectes del RDL 1/2013, però no a tots 
els efectes. 

La Sub-direcció General d'Atenció i Promoció de I'Autonomia Personal 
(Direcció General de Protecció Social del Departament de Treball, Afers socials 
i Familia de la Generalitat), a partir de la STS 4446/2018, ha adoptat els 
següents canvis aplicables amb efectes des de l'1 d'abril de 2019: 

- Tot aquell que solꞏliciti el reconeixement de la discapacitat a partir de l'1 d'abril 
de 2019, haurà de ser valorat pels equips multidisciplinaris d'acord amb els 
barems del RD 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al 
reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat. Per tant, la 
Generalitat deixa de reconèixer la discapacitat en grau igual al 33% per 
homologació del RDL 1/2013 als pensionistes de l'INSS per incapacitat 
permanent i als pensionistes de classes passives. 

- Tot aquell que tingui reconegut el grau de discapacitat igual al 33% per 
homologació del RDL 1/2013 amb anterioritat a l'1 d'abril de 2019, o que l'hagi 
solꞏlicitat amb anterioritat a aquesta data, continua mantenint aquesta condició, 
atès que la Generalitat NO revocarà les resolucions de reconeixement de la 
discapacitat per homologació del RDL 1/2013, expedides anteriorment. 

En conseqüència, des de l’1 d’abril de 2019, els pensionistes de l’INSS que 
percebin una pensió per incapacitat permanent en grau de total, absoluta o 
gran invalidesa, i els pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda 
una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o 
inutilitat, deixen de tenir el reconeixement “automàtic” de persones 
discapacitades en grau igual al 33% a tots els efectes. Així doncs, per obtenir el 
grau de discapacitat (que podrà ser inferior, igual o superior al 33%), hauran de 
passar per la valoració dels Equips de Valoració de la discapacitat. 

 

ORDENANÇA NÚM. 5 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE 
CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES 

Annex. S'ha canviat l’import del mòdul bàsic del COAC per posar-hi el més 
actual. 
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ORDENANÇA NÚM. 19 
 
TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
EN LES VIES PUBLIQUES MUNICIPALS 
 
 
2. Abonaments: 
 
Per als supòsits d'estacionament de vehicles sense limitació en la seva durada 
s’estableix un sistema d’abonaments anuals que es facilitarà a aquells qui ho 
solꞏlicitin i que reuneixin aquestes condicions:  
 

-Tarifa 1a................................. 70,00 euros anuals per vehicle.  
a) -Vehicles de persones que són titulars d’un bé immoble o ho és la seva 

parella o algun familiar de primer grau. 
b) -Vehicles de persones que són arrendatàries d’algun bé immoble o ho és la 

seva parella o algun familiar de primer grau. 
c) -Vehicles de persones que acreditin tenir el seu lloc de treball a Sant Vicenç 

de Montalt 
-Vehicles d’empresa o rènting utilitzats per persones empadronades al 
municipi. (eliminar apartat) 

d) - Activitats empresarials amb domicili fiscal a Sant Vicenç de Montalt poden 
adquirir un màxim de dos distintius sense que hi consti la matrícula del 
vehicle, on hi figurarà el nom de l’activitat.  

 
-Tarifa 2a................................. 140,00 euros anuals per vehicle.  
a) -Vehicles de visitants habituals no inclosos a la tarifa 1ª. 
 
 
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, manifesta que si 
s’haguessin votat una a una, n’haguessin aprovat alguna. També hagués agraït 
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que algú els hagués explicat la pujada del tipus de gravamen del 3% de l’IBI. 
Concretament el 3,04%. Pregunta quants habitatges pugen i quants rebuts 
baixen. 
 
L’alcalde li respon que mai s’han votat les ordenances fiscals de forma 
independent. Li afegeix que es fa una pujada del tipus de l’IBI i això comporta 
que pugin tots els rebuts. La recaptació que s’aconsegueix de 100.000 euros 
amb la pujada i és el que s’ha fet els darrers 3 anys, s’han de pujar el nivell 
d’ingressos per incrementar la neteja i la seguretat del municipi, que puja molt 
la despesa. 
 
El senyor Martínez torna a preguntar quants habitatges pugen i quants baixen 
els rebuts. Pregunta també si la carència de deu anys després de la valoració 
cadastral ha finalitzat. Si s’ha acabat ja, el govern podria haver decidit no apujar 
els rebuts, no augmentar el 3%, podia haver estat un altre percentatge. Han 
anivellat el nivell d’ingressos al que han considerat. Recorda les xifres d’anys 
anteriors, on el que es feia era abaixar el tipus, amb motiu de la valoració 
cadastral. Ara es podria haver baixat el tipus perquè la gent pagués menys IBI. 
Quant a l’Ordenança de l’Impost  de Vehicles, res a dir, perquè hi ha una 
sentència. Quant a l’Ordenança de l’ICIO pregunta a quant estaven els imports 
del COAC l’any passat, si el mòdul puja o baixa.  
 
El senyor Subiron li respon que ja li mirarà. Fan el que els recomana la 
Diputació. 
 
Pel que fa a la Taxa per estacionament a la via pública, eliminen els 70 euros 
que pagaven els vehicles d’empresa o rènting i com ja els han dit a l’altre punt 
no tenen les dades de quants vehicles afecta. 
Per tot l’exposat, votaran en contra de l’acord d’aprovació de les ordenances 
fiscals. 
 
El senyor Robert Subiron Olmos, portaveu del PSC, argumenta que a la 
Comissió Informativa es van resoldre els dubtes i es van donar explicacions i ell 
no hi era. El que feia abans ell com alcalde era emmascarar una baixada de 
tipus, que feia pujar la recaptació. L’import que augmentarà la recaptació és el 
mateix que ara. 
 
El senyor Martínez respon que quan es pugen i baixen els tipus de gravamen 
es fa una reunió. Demanen que se’ls convidi a aquella reunió.  
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El senyor alcalde afegeix que és una pujada treballada amb intervenció. Ells 
s’escolten els tècnics. Manifesta que no volia treure el tema però li diu al senyor 
Martínez que intenti no demanar explicacions quan va arribar una hora tard a la 
comissió informativa, on es va explicar tot. Demana rigor i es pot treballar 
conjuntament. Fan solꞏlicituds per instància i després no obren les notificacions 
de resposta. Aquest govern no ha dit mai que no, va demanar les Ordenances 
de 2018 en paper, amb tota la despesa en còpies i en personal fotocopiant i se 
li dóna, encara que ho tingui tot a la seva disposició en format electrònic. 
  
El senyor Martínez respon que qualsevol regidor té la potestat de demanar-li 
sigui en paper o com sigui. Li recorda que va deixar ben clar que a les 
comissions informatives es decidia si un punt anava a ple o no. 
 
El senyor alcalde li respon que explicava el funcionament als regidors nous, 
però també es poden explicar punts, encara que es voti què va a ple o no. Li 
recorda que es va votar una favor en defensa del Medi Ambient i va demanar 
1200 fotocòpies. 
 
El senyor Sergi Rabat Fajardo, portaveu de Primàries, s’havia fet la ilꞏlusió que 
s’havien acabat els retrets i no. Les tradicions s’han de conservar. Deu ser la 
tònica de Sant Vicenç de Montalt. No entraran a valorar les xifres, perquè els 
tècnics ho han recomanat. Però cal fer una reflexió de fons. Ja que s’ha fet 
esment a la Comissió Informativa, és cert que arribar una hora tard a la 
Comissió Informativa no és la millor pràctica però també es va viure una 
situació lamentable. Aquesta situació deixa palesa la bipolaritat contínua 
d’aquestes sessions, una constant guerra. Pel que fa als impostos, sobta que hi 
hagi aquest augment, seria bo actuar amb equilibri entre el que es feia abans i 
el que es vol ara, actuar de manera proporcional per aconseguir una 
consolidació més sostinguda. 
 
La senyora Laia Sorribes Valls, portaveu d’Esquerra, manifesta que no pot 
valorar massa el tema. S’abstindrà en la votació. En comptes d’un 3% també es 
podria haver aprovat un 2,5%, el govern i els seus tècnics els han recomanat 
això, per tant, no pot dir res.  
 
El senyor alcalde aclareix que els tècnics són de l’Ajuntament no del govern. 
 
El senyor Benito Pérez González, regidor de C’s, recorda que va ser ell qui va 
demanar la votació separada en les Ordenances Fiscals la legislatura passada i 
se li va dir que no i no es va fer. 
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C.- VOTACIÓ I ACORD 
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 

 
Per tant, s’acorda, per majoria absoluta, aprovar els acords anteriorment 
detallats. 
 

 
 
Cinquè.-PRP2019/1467 PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ PROVISIONAL, 
SI ESCAU, DELS PREUS PÚBLICS DE L'ANY 2020.    
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Robert Subirón 
Olmos,  portaveu del grup Municipal del PSC, exposa l’assumpte. Explica les 
modificacions que es proposen de cara al 2020 de tres ordenances que regulen 
Preus Públics. Es transcriu la proposta tot seguit: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2019/1843 33 GENSVM  
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Contingut: PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, 
DELS PREUS PÚBLICS DE L'ANY 2020. 
 
 
ACORD DE MODIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS 2020 (APROVACIÓ 
PROVISIONAL) 
 

D I C T A M E N 

 

L’aprovació de preus públics no ha d’estar necessàriament sotmesa a l’aprovació 
d’ordenança, encara que és una disposició de caràcter general i per la seva 
efectivitat, caldrà la publicació de l’acord, en compliment del disposat en l’art. 131 
de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. També caldrà donar recurs contenciós administratiu 
d’acord amb la llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció 
Contenciosa administrativa que diu que els actes que posen fi a la via 
administrativa no han de produir indefensió. 

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

Primer.-  APROVAR provisionalment per a l’exercici de 2020 i següents la 
modificació dels PREUS PÚBLICS que a continuació es relacionen, així com el 
seu text refós:  

 OF-8: REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA 
PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA PISCINA MUNICIPAL, EL PAVELLÓ 
POLIESTPORTIU I ZONA ESPORTIVA. 

 OF-14 PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS 
D’ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS. 
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA L’ORIOLA. 

 OF-22 PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
D’ESCOLA BRESSOL. 

Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació 
dels preus públics per a l’exercici de 2020, així com el text refós aprovat, seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, així com el text complet dels preus públics aprovats de nou 
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o modificats durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un 
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició 
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 

MODIFICACIÓ 

ORDENANÇA NÚM. 8  
 
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A 
LA PISCINA MUNICIPAL, EL PAVELLÓ POLIESPORTIU “TONI SORS” I A 
LA ZONA ESPORTIVA.  
 

Article 3. Espais i tarifes 
 
Piscina Municipal 
 
a) Tiquets 
 
1.1  Tiquets d’ús diari      5 euros 
 Tiquets d’ús diari menors 3 a 8 anys  2 euros 
 
 Tiquet de cap de setmana    8 euros 
 Tiquets de cap de setmana menors 3 a 8 anys 3 euros 
 
 
Obertures nocturnes:      2 euros 
 
1.3 Tiquets d’ús múltiple (10 entrades)    70 euros  
 
Els tiquets d’ús múltiple tindran la validesa de 10 entrades. Tindran deu 
requadres al dors; cada dia que se’n faci ús, el vigilant anotarà la data dins d’un 
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nou requadre, fins que el tiquet s’exhaureixi. Els tiquets d’ús múltiple 
s’expediran a l’Oficina d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament. 
 
b) Abonaments de temporada:  
 
- Persones en disposició del carnet vigent de resident, previst a l’Ordenança 
Fiscal número 17, reguladora de la TAXA PER L'EXPEDICIÓ I ÚS DE 
PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS.    20 euros 
 
- Menors de 3 a 8 anys en disposició del carnet vigent de resident, previst a 
l’Ordenança Fiscal número 17, reguladora de la TAXA PER L'EXPEDICIÓ I ÚS 
DE PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS.   gratuït 
 
c) Abonaments mensuals: 
 
- Persones que siguin titulars d’un habitatge a Sant Vicenç de Montalt o titular 
d’un contracte d’arrendament de vivenda de Sant Vicenç de Montalt amb 
vigència de contracte superior a un any tindran dret a adquirir un abonament 
mensual per cada membre de la unitat familiar (màxim 5 persones) 
       35 euros adults 
       17 euros menors de 3 a 8 anys 
 
 
Tots els abonaments s’expediran a l’Oficina d’atenció al ciutadà de 
l’Ajuntament. 
 
 
d) gandules 
Lloguer gandula 2 euros. Serà gratuïta per a aquelles persones que presentin 
un certificat mèdic que acrediti que per motius de salut es recomana que facin 
ús de gandula al recinte de la piscina (el certificat ha de tenir data de l’any en 
curs). 
 
* Els menors de 3 anys podran accedir al recinte de la piscina municipal de 
forma gratuïta. Els majors de 65 anys, pensionistes i jubilats amb carnet vigent 
de resident també podran accedir al recinte de la piscina municipal de forma 
gratuïta. 
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 O.F. NÚM. 14 PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS 
D’ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS. 
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA L’ORIOLA. 

 

S’elimina el següent paràgraf relacionat amb el curs escolar 2017-2018. 

CURS 2017-2018 
 

QUOTA 
MATERIAL 
EMPADRONAT
S 

QUOTA 
MATERIAL 
NO 
EMPADRONAT
S 

QUOTA 
MENSUAL 
EMPADRONAT
S 

QUOTA 
MENSUAL 
NO 
EMPADRONAT
S 

CORALETA  21  25  19  22  

MÚSICA 
MOVIMENT  42  50  74  87  

BÀSIC (nens 
adults)  42  50  88  103  

AVANÇAT  42  50  88  103  

INSTRUMENT SO42  50  77  91  

FORMACIÓ 
VOCAL 
INSTRUMENTAL 42  50  19  22  

INSTRUMENT 
COMPLEMENTAR
*  0  0  70  82  

TALLER CURT
DURADA 
SESSIÓ  0  0  12  14  

TALLER CURT
DURADA 
SESSIONS  0  0  35  41  
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O.F NÚM. 22 PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA 
BRESSOL. 
 
S’elimina el següent paràgraf: 
 
CURS 2018-2019 
       
Matrícula   175 €      
(inclou material escolar) 
 
Nadons (4 mesos-1 any) 200 € mensuals   
 
 
Caminants (1-2 anys)  175 € mensuals   
 
 
Parlants (2-3 anys)   175 € mensuals 
 

 
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. 
 
La senyora Laia Sorribes Valls, portaveu d’ERC, pren la paraula per explicar 
que aquest estiu hi ha hagut molts problemes a la piscina municipal perquè hi 
venia gent de fora, fent pic nic a les portes. Ja es va fer fa dos anys un canvi i 
es va crear l’abonament per als empadronats a idea del senyor Enric Pardo.  
La gent que ve entre setmana paga el mateix que el cap de setmana. La 
piscina ha de ser per la gent de Sant Vicenç. Creu que la gent de fora seguirà 
venint. Se’ls ha de fer pagar 10 euros entre setmana i 12 euros el cap de 
setmana, una mesura molt més restrictiva i efectiva que la proposada. El tema 
de les tumbones, creu que es podria ser més generosos tenir més cadires, 
bancs i altres llocs per seure. 
 
El senyor Robert Subiron Olmos, portaveu del PSC, confirma que els pics més 
alts de visitants eren els caps de setmana i el mes de juliol. Cal buscar una 
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compensació entre els ingressos i les despeses. Recorda les recaptacions 
històriques. Potser sí que el senyor Pardo va comentar alguna cosa, però qui 
ho va treballar i implementar va ser ell, juntament amb el tècnic d’esports i el 
govern del moment. La despesa anual és de 47.000 euros, s’ha de trobar 
equilibri i cal ajustar els petits pics de massificació de la piscina. 
 
La senyora Sorribes segueix dient que també hi ha problemes entre setmana i 
el mes d’agost. Un tiquet de 70 euros li sembla bé i 5 euros entre setmana ho 
troba barat. La gent de Sant Vicenç no se sent còmoda. Comparat amb altres 
municipis, els preus són barats. 
 
El senyor alcalde explica que es proposen aquests preus perquè es treballa 
conjuntament amb el tècnic. Si cal millorar l’any que ve, es farà. Es va pas a 
pas. 
 
El senyor Subiron explica que a l’informe de la gestió de la piscina fet pel tècnic 
d’esports es constata que els pics de màxima capacitat son els caps de 
setmana de juliol. 
 
El senyor Sergi Rabat Fajardo, portaveu de Primàries, demana respecte a 
l’ordre del torn de paraula. Li manifesta al senyor Subiron que fa referència a un 
informe del tècnic del qual no tenen constància. S’ha de trobar l’equilibri entre 
que la gent del poble vagi a la piscina i la gent forana. Però potser els preus 
són baixos de cara a la gent de fora. Pregunta sobre què comprèn la despesa 
de 2.000 euros del manteniment hivern que consta a l’estudi econòmic dels 
costos de la piscina. 
 
El senyor Subiron fa esment a l’informe del tècnic d’Esports. Li respon que ho 
podia haver preguntat  a la Comissió Informativa. Respon que als pressupostos 
no hi ha cap partida que es digui així. 
 
El senyor Rabat pregunta per què es contracta una empresa del Papiol per al 
manteniment de la piscina i per què no es fa una licitació. 
 
El senyor Subiron li respon que sempre s’ha fet  conjuntament entre l’empresa i 
la brigada. 
 
El senyor alcalde respon que si l’estudi econòmic és d’intervenció, estarà ben 
fet. 
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El senyor Rabat diu que només pregunta. 
 
El senyor Subiron s’ofereix a donar-li tantes explicacions com necessiti. 
 
El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, portaveu de JxSVM, confirma que 
pel que fa a les tarifes no s’hi ficaran gaire. Demana l’informe del tècnic 
d’esports. Explica que el contracte amb Suñé és un contracte menor. Els preus 
de l’Escola de Música i l’Escola Bressol s’han congelat, però no calia aprova-ho 
ara, creu que és un error, perquè els cursos escolars van en una direcció i els 
preus públics en un altre.  
Manifesta que creu que hi ha un error a la proposta perquè s’eliminen les refer 
 
La senyora Maria Villalta Morro, portaveu de 9SV i regidora d’Ensenyament, 
respon que es va aprovar fa dos anys una tarifa que arribés a ser igual per a 
tots els cursos de l’Escola Bressol de 185 euros. No es canvia. Es treu la 
referència al curs escolar 2018-2019 que és el passat, perquè aquest és el curs 
2019-2020. 
 
El senyor alcalde es sorprèn que un partit d’esquerres com és ERC no voti a 
favor perquè els preus són massa baixos. 
 
La senyora Sorribes li respon que el comentari és inadequat. 
 
 
C.- VOTACIÓ I ACORD 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

PSC 3 SÍ 

JUNTS 4 ABST 

PRIMÀRIES 1 ABST 

ERC 1 NO 

C’S 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 
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PP 1 SÍ 

CUP 1 SÍ 

 
Per tant, s’acorda, per majoria absoluta, aprovar els acords anteriorment 
detallats. 
 

 
Es fa un recés de 5 minuts de 21.45 a 21.50 hores. 
 
 

 
Sisè.- PRP2019/1509   PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ SI ESCAU, DEL 
CONVENI DE DELEGACIÓ PARCIAL DE COMPETÈNCIES AL CONSELL 
COMARCAL DEL MARESME DELS PROJECTES ANOMENAT PROJECTE 
PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ (JARDINER I PINTOR) 
CONVOCATÒRIA 2019. 
    
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Robert Subirón 
Olmos,  portaveu del grup Municipal del PSC, exposa l’assumpte. Explica en 
què consisteix el conveni i com ha anat la tramitació de l’expedient. 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2019/1890 33 GENSVM  
Contingut: PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ SI ESCAU, DEL CONVENI DE 
DELEGACIÓ PARCIAL DE COMPETÈNCIES AL CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME DELS PROJECTES ANOMENAT PROJECTE PROGRAMA 
TREBALL I FORMACIÓ (JARDINER I PINTOR) CONVOCATÒRIA 2019. 
 
Fets 
 
-El Consell Comarcal del Maresme participa en el Programa Treball i Formació 
que és una política activa d’ocupació del Servei d’ocupació de Catalunya 
regulada per l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven 
les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al programa 
treball i formació, i la resolució TSF/2232/2019, d’1 d’agost, per la qual s’obre la 
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convocatòria per a l’any 2019 per a la concessió de subvencions per al 
programa treball i formació. 

-L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt  és titular de les competències pròpies 
en matèria de Governació i Obres i Serveis Municipals, d’acord amb l’article 
25.2.b) del Text refós de  la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
règim local, i ha de prestar els servei manteniment de parcs i jardins, recollit en 
l’article  26.1 a) com a serveis obligatoris en tots el municipis.  

-En data 9 d’octubre de 2019 l’Ajuntament, mitjançant el Decret d’Alcaldia 
número 1378, ha aprovat la solꞏlicitud d’execució del Projecte Treball i 
Formació (convocatòria 2019): “Jardiner” i “Pintor”, així com els compromís 
d’adopció dels acords de delegació parcial de competències al Consell 
Comarcal del Maresme (en endavant Consell). 

Fonaments de dret 
 
D’acord amb el que disposa l’article 25 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal 
de Catalunya, correspon al Consell Comarcal del Maresme la prestació del 
serveis que li deleguin o li encarreguin de gestionar els municipis. Les 
delegacions o els encàrrecs de gestió han d'anar acompanyats de la 
transferència dels recursos necessaris per a exercir-los. 
 
A la vista de tot el que ha estat exposat, es PROPOSA AL PLE: 
 
PRIMER.- APROVAR el conveni de delegació parcial de les competències a 
favor del Consell Comarcal del Maresme, per l’execució del/s projecte/s 
concrets especificats  en el conveni que es transcriu annex, en el marc de la 
política activa d’ocupació regulada per l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de 
setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per al Programa Treball i Formació, i la Resolució TSF/2232/2019, 
d’1 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria pera l’any 2019 per a la 
concessió de subvencions per al programa Treball i Formació, així com l’annex 
del conveni que inclou el Pla de Gestió dels Projectes que consta degudament 
arxivar a l’expedient de referència. 
 
SEGON.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el conveni 
de la delegació parcial de competència/es al Consell Comarcal del Maresme, i 
els compromisos econòmics i de coordinació entre l’Ajuntament de Sant Vicenç 
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de Montalt i el Consell Comarcal del Maresme, pel bon funcionament en 
l’execució del/s projecte/s i la justificació del programa Treball i Formació. 
 
TERCER.- DONAR TRASLLAT del present Acord al Consell Comarcal del 
Maresme, a través de la plataforma EACAT, pel seu coneixement i efectes. 
 
 
ANNEX 
 
CONVENI DE DELEGACIÓ PARCIAL DE COMPETÈNCIES DE 
L’AJUNTAMENT SANT VICENC DE MONTALT A FAVOR DEL CONSELL 
COMARCAL DEL MARESME, PER LA PRESTACIÓ DEL PROJECTE 
Programa Treball i Formació (convocatòria 2019) EN EL MARC DE LA 
POLÍTICA ACTIVA D’OCUPACIÓ, PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 
(2019-2021). 
 
REUNITS 
 
D’una part el/la Sr/a. JAVIER SANDOVAL CARRILLO, alcalde/essa de 
l’Ajuntament de Sant Vicenc de Montalt, en nom i representació d’aquesta 
corporació, assistit pel Secretari/a de l’Ajuntament Sr./a Cristina Marin, que 
dóna fe de l’acte. 
D’altra el Sr. Damià del Clot i Trias, president del Consell Comarcal del 
Maresme, en nom i representació d’aquesta corporació, assistit pel Secretari 
(actal.) del Consell Comarcal, Sr. Santiago Pérez i Olmedo, que dóna fe de 
l’acte. 
Ambdues parts es reconeixen mútuament amb capacitat i competència suficient 
per a la formalització d’aquest conveni, i en conseqüència, 
MANIFESTEN 
PRIMER.- Que el Consell Comarcal del Maresme participa en el Programa 
Treball i Formació que és una política activa d’ocupació del Servei d’ocupació 
de Catalunya regulada per l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la 
qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al 
Programa Treball i Formació, l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny, de 
modificació de l'Ordre TSF/156/2018 i la Resolució TSF/2232/2019, d’1 d’agost, 
per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2019 per a la concessió de 
subvencions per al Programa Treball i Formació. 
SEGON.- Que l’Ajuntament de Sant Vicenc de Montalt (en endavant 
ajuntament) és titular de les competències pròpies en matèria de Obres i 
Serveis Municipals i Medi Ambient, d’acord amb l’article 25.2.b) i d) del Text 
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refós de  la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, i ha 
de prestar els servei de manteniment de parcs i jardins, recollit en l’article  26.1 
a) com a serveis obligatoris en tots el municipis.  
TERCER.- Que l’Ajuntament té interès en participar en el programa mitjançant 
l’execució de projectes en el seu municipi i a fer la delegació parcial de 
competències al Consell Comarcal del Maresme (en endavant Consell). 

QUART- D’acord amb el que disposa l’article 25 del Decret Legislatiu 4/2003, 
de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització 
comarcal de Catalunya, correspon al Consell Comarcal del Maresme la 
prestació del serveis que li deleguin o li encarreguin de gestionar els municipis. 
Les delegacions o els encàrrecs de gestió han d'anar acompanyats de la 
transferència dels recursos necessaris per a exercir-los. 

CINQUÈ.- D’acord amb el que disposen, els articles 47 i 48 de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, s’atorguen potestats a les 
administracions públiques per formalitzar entre elles convenis 
interadministratius, fixant l’article 49 i el seu contingut. A més, en l’article 50.1 
es determinen els aspectes claus que han de reflectir aquesta memòria, així 
com la necessitat de compliment de tot el previst en la mateixa Llei.   
Per tot el que s’ha exposat, es subscriu aquest conveni de 
 
DELEGACIÓ PARCIAL DE COMPETÈNCIES 
 
PROJECTE OBJECTE DE LA DELEGACIÓ PARCIAL 
 
PRIMERA.- Objecte i actuacions a realitzar 
L’Ajuntament delega parcialment al Consell Comarcal del Maresme, la 
competència necessària en matèria de Obres i Serveis Municipals i Medi 
Ambient, per l’execució dels projectes especificats, en el marc de la política 
activa d’ocupació regulada en el marc de l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de 
setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per al Programa Treball i Formació, l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de 
juny, de modificació de l'Ordre TSF/156/2018 i la Resolució TSF/2232/2019, d’1 
d’agost, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2019 per a la concessió 
de subvencions per al Programa Treball i Formació, i d'acord amb les dades 
que figuren en el quadre següent: 

NOM 
LÍNIA  

Nº de 
professionals

Perfil 
professional 

NOM del PROJECTE a executar al 
municipi 
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Línia persones aturades 
no perceptores PANP6 I 
PANP 12 (6 i/o 12 mesos) 

1 JARDINER/A 
 
 

Millora de l’espai verd i enjardinat 
del parc dels Germans Gabrielistes 

Línia persones aturades 
no perceptores PANP6 I 
PANP 12 (6 i/o 12 mesos) 

1 PINTOR/A  
Repàs senyalització i pintura vial

 
SEGONA.- Obligacions de les parts  
El Consell, a través del present conveni s’obliga a: 

- A aprovar, en sessió plenària en quòrum de majoria absoluta 
l’acceptació de la delegació parcial de competències de l’ajuntament, i 
publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, tal i 
com s’estableix a l’article 9 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic. 

- A la contractació del personal i empreses necessàries per l’adequada 
execució del projecte o projectes objectes de la delegació parcial de 
competències, així com de la realització del seu seguiment i supervisió i 
suport tècnic necessaris. 

- Informar a l’ajuntament de l’estat d’execució del projecte objecte de la 
delegació parcial de competències, així com de possibles canvis i/o 
modificacions. 

- A facilitar a l’ajuntament, els models, protocols i metodologies 
necessàries per l’adequat desenvolupament del projecte. 

- A facilitar el material publicitari necessari i a senyalitzar les accions que 
es desenvolupin per donar compliment a la política activa d’ocupació 
regulada en n el marc de l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per 
la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per al Programa Treball i Formació, l’Ordre TSF/115/2019, 
de 7 de juny, de modificació de l'Ordre TSF/156/2018 i la Resolució 
TSF/2232/2019, d’1 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 
2019 per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i 
Formació. 

- A complir amb la normativa de prevenció de riscos laborals (PRL), Llei 
31/1995 del 8 de Novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

- A complir amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció 
de dades personals i garantia dels drets digitals. 
 

L’Ajuntament a través del present conveni s’obliga a: 
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- A aprovar en sessió plenària amb quòrum de majoria absoluta el present 
Acord de delegació parcial de la/es competència/es que s’especifiquen 
al quadre següent, a favor del Consell Comarcal del Maresme, per 
l’execució del/s projecte/s solꞏlicitats al Consell Comarcal del Maresme, 
en el marc de la política activa d’ocupació regulada per l’Ordre 
TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i 
Formació, l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny, de modificació de l'Ordre 
TSF/156/2018 i la Resolució TSF/2232/2019, d’1 d’agost, per la qual 
s’obre la convocatòria per a l’any 2019 per a la concessió de 
subvencions per al Programa Treball i Formació. 

Nom del/s projecte/s: Delegació parcial de la competència de: 
 
Millora de l’espai verd i 
enjardinat del parc 
dels Germans 
Gabrielistes 
 
 

 

 

Tasques de manteniment de parcs i jardins, zones 
verdes i jardineria d’espais públics municipals 

Repàs senyalització i 
pintura vial 

Tasques de pintura i senyalització de les vies 
públiques i carrers del municipi 
 

 
- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, tal i 

com s’estableix a l’article 9 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic. 

- A participar en els processos de selecció requerits per part del Consell. 
- A realitzar el seguiment i la supervisió del personal contractat per part 

del Consell per la realització del projecte o projectes objectes de la 
delegació parcial de competències. 

- A complir amb els models, protocols i metodologies pel bon 
desenvolupament del projecte. 

- A implementar les mesures de publicitat i senyalització, proporcionades 
pel Consell, a les accions que es desenvolupin per donar compliment a 
la política activa d’ocupació regulada en l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de 
setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió 
de subvencions per al Programa Treball i Formació, l’Ordre 
TSF/115/2019, de 7 de juny, de modificació de l'Ordre TSF/156/2018 i la 
Resolució TSF/2232/2019, d’1 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria 
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per a l’any 2019 per a la concessió de subvencions per al Programa 
Treball i Formació. 

- A complir amb la normativa de prevenció de riscos laborals (PRL), Llei 
31/1995 del 8 de Novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

- A complir amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció 
de dades personals i garantia dels drets digitals. 
 

Totes les condicions particulars per la realització dels projectes estan definides 
al Pla de gestió del projecte que s’adjunta com a annex a aquest conveni, 
formant-ne part del mateix a tots els efectes legals. 
TERCERA.- Compromisos econòmics 
El finançament de les competències parcialment delegades per la realització 
dels projectes regulats en el dispositiu primer del present conveni, provenen de 
la Subvenció atorgada al Consell Comarcal del Maresme, per part del Servei 
d’Ocupació de Catalunya, en el marc de l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de 
setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per al Programa Treball i Formació, l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de 
juny, de modificació de l'Ordre TSF/156/2018 i la Resolució TSF/2232/2019, d’1 
d’agost, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2019 per a la concessió 
de subvencions per al Programa Treball i Formació. 
QUARTA.- Mecanisme de seguiment i control d’execució del conveni 
Les parts poden constituir una comissió de seguiment, vigilància i control del 
present conveni, que ha d'estar integrada per un o dos membres designats per 
cadascuna de les parts signants, o, en el seu defecte, designar un responsable 
del mecanisme de seguiment, vigilància i control, essent els encarregats de 
portar a terme els convenis específics. 
Aquest mecanisme té com a funció resoldre els problemes de compliment 
d'aquest conveni, i els acords han de tenir la conformitat de les dues parts.  
La comissió o, en el seu defecte, el responsable del mecanisme de seguiment, 
vigilància i control, es consideraran el mecanisme de seguiment, vigilància i 
control de l’execució del conveni als efectes de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic. 
CINQUENA.- Conseqüències de l’incompliment del conveni 
En cas d’incompliment del conveni per part de l’Ajuntament, el Consell tindrà 
dret a percebre de l’ajuntament, en concepte de danys i perjudicis, els imports 
que deixi de percebre en el marc de la subvenció atorgada per part del Servei 
d’Ocupació de Catalunya en conseqüència d’aquest incompliment. 
SISENA.- Causes i formes d’extinció diferents de l’expiració del termini de 
vigència 
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Donarà lloc a la rescissió del present conveni amb anterioritat pels següents 
motius: 

- Per l’aprovació de modificacions normatives que contradiguin el present 
conveni o per qualsevol circumstància que impossibiliti l’acompliment del 
seu objecte. 

- Per mutu acord entre les parts 
- Per recuperació de la delegació per part de l’Ajuntament 
- Per desistiment per part del Consell  

 
SETENA.- Règim de modificació del conveni 
Les  modificacions del present conveni tenen caràcter excepcional i 
requereixen sol•licitud raonada i degudament motivada per part dels Presidents 
de qualsevol de les dues entitats signants del present conveni. 
Les modificacions del conveni requereixen la seva prèvia aprovació pels òrgans 
competents de les parts i, un cop aprovades, s’han d’adjuntar com a annex del 
conveni, formant part integrant del mateix. 
VUITENA.- Vigència del conveni 
Aquesta delegació de competències parcials tindrà una vigència de 13 mesos. 
NOVENA.- Òrgans i procediments a què se sotmeten les diferències que 
pugin sorgir sobre la interpretació i el compliment del conveni 
Totes les qüestions que pugin sorgir en ordre a la interpretació i execució 
d’aquest conveni, atesa la seva naturalesa netament administrativa, seran 
resoltes de mutu acord per l’Ajuntament i pel Consell i, en cas de litigi, aquest 
se sotmetrà a la jurisdicció contenciosa administrativa.  
I en prova de conformitat, les parts signen aquest document per duplicat 
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data que s’indiquen a l’encapçalament.” 
 
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. 
Pren la paraula el senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, portaveu de 
JxSVM, qui manifesta que benvingut aquest conveni. Comenta que la proposta 
va venir d’ell quan era president del Consell Comarcal. Pregunta qui 
s’encarrega de la contractació i de pagar la quitança dels treballadors. 
 
La secretària accidental aclareix que és el segon any que les contractacions 
van a càrrec del Consell comarcal qui cedeix els treballadors, que no són 
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treballadors de l’Ajuntament, són treballadors del Consell i ell s’encarrega del 
seu pagament i formació. 
 
El senyor Sergi Rabat Fajardo, regidor de Primàries, apunta que segueixen per 
a bingo en la imposició de medalles. 
 
La senyora Laia Sorribes Valls, regidora d’ERC, li agradaria que es fes difusió 
dels processos perquè se n’assabentin els santvicentins. 
 
El senyor alcalde li respon que ja es fa i que també des de Promoció 
Econòmica es comunica als membres de la Borsa de Treball. 
 
El senyor Miquel Rovira Mariné, portaveu de la CUP i regidor de Promoció 
Econòmica i Ocupació, respon que es farà com s’ha fet sempre, a la base de 
dades de la Borsa de Treball se li fan arribar totes les ofertes de feina. Ara 
mateix s’està actualitzant la base de dades per complir amb la normativa de 
protecció de dades i per posar al dia la gent que està realment en recerca de 
feina. 
 
C.- VOTACIÓ I ACORD 
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 

 
Per tant, s’acorda, per unanimitat, aprovar els acords anteriorment detallats. 
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Setè.- PRP2019/1487   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ES CAU, DE 
LA MOCIÓ PEL RECONEIXEMENT DE LES DONES DEPORTADES ALS 
CAMPS DE CONCENTRACIÓ NAZIS. 
    
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació, pren la paraula la 
senyora Laia Sorribes Valls, portaveu d’Esquerra Republicana, per exposar 
l’assumpte. Llegeix íntegrament la proposta que es transcriu tot seguit. 
Manifesta que amb la proposta es pretén aprofitar que es recordi i es faci 
difusió d’aquestes dues dones lluitadores. 
 
Identificació de l’expedient :  
Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2019/1884 33 GENSVM  
Contingut: PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ES CAU, DE LA MOCIÓ 
PEL RECONEIXEMENT DE LES DONES DEPORTADES ALS CAMPS DE 
CONCENTRACIÓ NAZIS 
 
La Sra. Eulalia Sorribes Valls, en representació del Grup Municipal ERC ha 
presentat la moció que es transcriu a continuació: 

“MOCIÓ PEL RECONEIXEMENT DE LES DONES DEPORTADES ALS 
CAMPS DE CONCENTRACIÓ NAZIS. 
 
Entre 1939 i 1945 més de 9300 persones republicanes catalanes i espanyoles 
van passar pels camps de concentració nazis. D'aquestes, prop de 5.200 van 
perdre la vida i unes 3.800 van aconseguir sobreviure. 334 figuren com a 
desaparegudes. 
 
Els camps de concentració, alguns dels quals eren d’extermini, eren l’eina més 
deshumanitzadora del nazisme, que va portar la mort i la destrucció arreu 
d'Europa. L’objectiu d’aquests camps era la repressió i l’exclusió de la 
dissidència política de sindicalistes d’esquerres, socialdemòcrates, comunistes, 
anarquistes, persones republicanes, demòcrates i resistents antifeixistes en 
general– i l’extermini del poble jueu a Europa, de l’ètnia gitana, de persones 
homosexuals, persones amb diversitat funcional i persones pertanyents a 
confessions religioses que no encaixaven amb l’ideari nazi, etc. Aquest també 
va ser el cas de moltes persones republicanes catalanes i espanyoles, que amb 
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l'inici de la Segona Guerra Mundial van ser tractades com a apàtrides i algunes 
de les quals van acabar deportades a camps de treball forçat i extermini nazi. 
 
El camp de concentració de Ravensbrück, va ser l’únic pensat i dissenyat per a 
dones i infants, i hi van morir 92.000 persones. És el camp on van fer cap la 
majoria de les dones republicanes catalanes. Dones, que han estat silenciades 
per la història i que se’ls hauria de donar més visibilitat socialment i donar a 
conèixer millor les seves biografies i, en alguns casos, fins i tot rescatar els 
seus noms.  
 
L’any 2005, es va crear l’associació l’Amical de Ravensbrück amb l’objectiu de 
donar a conèixer i transmetre el llegat de les deportades. A través d’algunes 
dones supervivents, hem pogut conèixer quina va ser la realitat de tantes dones 
en aquells camps de concentració i recuperar-ne la memòria, dignificar les 
seves lluites i sobretot donar-les a conèixer a les noves generacions, per tal 
que mai més, enlloc, contra ningú, es repeteixi aquesta barbàrie. 
 
Dues d’aquestes dones són la Neus Català, i la Conxita Grangé. 
 
Neus Català, deportada el 1944 a Ravensbrück i posteriorment al camp de 
Flossenbürg. Va ser presidenta de l’Amical Ravensbrück des de la seva 
fundació (2005). Creu de Sant Jordi (2005), Medalla d’Or al mèrit cívic de 
l’Ajuntament de Barcelona (2014) i Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya 
(2015). La Neus ens va deixar el passat 14 d’abril de 2019, als Guiamets, el 
seu poble natal. 
 
Conxita Grangé, l’última supervivent catalana dels camps de concentració 
nazis. Va rebre moltes condecoracions al llarg de la seva vida, la Legió d’Honor 
de la República francesa, la Medalla al Mèrit Nacional, la Creu de Guerra, la 
Medalla de la Resistència i la Medalla Militar. Conxita ens va deixar el 27 
d’agost de 2019 a Tolosa de Llenguadoc, la ciutat on va viure i on va retornar 
després del seu internament al camp de Ravensbrück. 
 
Totes dues van dedicar els seus anys de vida després de l’alliberament a 
recuperar la memòria de les dones deportades, defensar el paper actiu de les 
dones com a combatents i republicanes actives durant la Guerra Civil i el 
franquisme a favor de la llibertat i la democràcia, i van realitzar moltes 
conferències per transmetre el seu llegat a les generacions més joves. 
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Atès que el foment de la memòria democràtica és essencial com a eina de 
dignificació i record per a les persones que han sigut víctimes de guerres, 
pogroms o persecucions diverses per raons ètniques, ideològiques, religioses o 
de qualsevol tipus, és necessari crear espais de memòria, ja que són una eina 
imprescindible per fer pedagogia dels valors de la pau, de la tolerància i del 
respecte, en especial a les generacions més joves. Sense obviar que és una 
forma d’acomplir les resolucions de l’ONU referents a Veritat, Justícia i 
Reparació i Garanties de No Repetició. 
 
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.- Realitzar campanyes de difusió sobre la vida i dificultats de les 
dones als camps nazis, com el cas de Neus Català i Conxita Grangé, així 
mateix com d’altres dones deportades i perseguides pel feixisme. 
 
SEGON.- Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya i a 
l’associació Amical de Ravensbrück” 
 
 
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. 
 
Pren la paraula el senyor Sergi Rabat Fajardo, portaveu de Primàries, qui 
només vol dir que el reconeixement cap aquestes dones que han patit serveixi 
perquè aquestes situacions no es tornin a repetir. Tots n’han d’aprendre de la 
seva capacitat de lluita. 
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, mostra el seu 
respecte total i admiració cap a elles i totes les persones que van patir a 
Europa pel nacionalisme portat a l’extrem, que és el nazisme. Tot i que la 
moció aprofita per introduir comentaris polítics, cal fer memòria perquè no es 
repeteixin els errors. 
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El senyor Robert Subiron Olmos, portaveu del PSC, manifesta que hi donaran 
suport, però fa un prec als regidors del Consistori, que les mocions estiguin ben 
treballades i que siguin de l’àmbit del municipi. De no ser així, es repensaran el 
seu vot. 
 
La senyora Sorribes recorda que la seva moció era més àmplia, ja que 
demanava que es posés nom a un carrer i que es fes una placa 
commemorativa. Com no hi havia acord, va reduir-la. Era d’àmbit municipal, 
doncs. 
 
El senyor Subiron respon que no es tracta de només llegir-la, sinó que estigui 
treballada i argumentada, que repercuteixi els veïns de Sant Vicenç. 
 
 
C.- VOTACIÓ I ACORD 
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 ABST 

9SV 1 SÍ 

PP 1 NO 

CUP 1 SÍ 

 
Per tant, s’acorda, per majoria absoluta, aprovar els acords anteriorment 
detallats. 
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Vuitè.- PRP2019/1527   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LA MOCIÓ DE RESPOSTA A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM I 
PER DEMANAR L'AMNISTIA PER A LES PERSONES PRESES 
POLÍTIQUES CATALANES I EN DEFENSA DEL DRET 
D'AUTODETERMINACIÓ.    
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.   
 
A continuació, el senyor Víctor Llasera Alsina,  regidor del grup Municipal de 
Junts per Sant Vicenç de Montalt, dóna lectura a la proposta presentada en 
data 14 d’octubre de 2019, pels grups de JUNTSXSVM, PRIMÀRIES-SOM-HI, 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, 9SV I CUP-AMUNT, que es 
transcriu a continuació: 
 
“MOCIÓ DE RESPOSTA A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM I PER 
DEMANAR L’AMNISTIA PER A LES PERSONES PRESES POLÍTIQUES 
CATALANES I EN DEFENSA DEL DRET D’AUTODETERMINACIÓ  
 
Definitivament, la democràcia a l'Estat espanyol mostra símptomes inequívocs 
d’estar tocada de mort. Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi 
Cuixart, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Quim Forn i Dolors Bassa han 
estat condemnats amb penes de presó. I Meritxell Borràs i Carles Mundó, amb 
multes i inhabilitació. Aquest ha estat un judici polític que mai s’hagués hagut 
de produir. Tornem a dir alt i clar que en democràcia votar no és cap delicte. 
Les idees no es jutgen. I és per això que reclamem la llibertat de totes les 
persones preses i exiliades polítiques, perquè no han comès cap delicte.  
 
Vivim amb tristor i profunda indignació la sentència, que suposa una vulneració 
dels drets polítics individuals de les persones condemnades, de les preses i 
exiliades polítiques, i una retallada dels drets i llibertats colꞏlectives. El judici i la 
sentència ens han conduït a un estat d’absoluta excepcionalitat. Vivim 
moments molt greus, moments en què es posa de manifest que l’aparell de 
l’Estat espanyol actua intentant abolir la pluralitat política, vulnera la legitimitat 
del poble de Catalunya a decidir el seu futur lliurement, agredeix el dret que 
tenim a transformar la societat a través de la independència. I, al mateix temps, 
avui tornem a constatar que les forces polítiques de l’Estat són incapaces de fer 
ús del diàleg com a instrument de resolució del conflicte.  
 
Aquesta sentència no ens atura. Al contrari, ens enforteix com a moviment per 
debilitar el règim del 78. I és que, una vegada més, reivindiquem el dret a 
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l’autodeterminació, el dret a treballar pacíficament per esdevenir República 
Catalana, lliure, neta, justa i que treballi per garantir la igualtat d’oportunitats 
entre tota la ciutadania catalana. Cap sentència ens aturarà. Plantem cara a la 
voluntat repressora de l’Estat espanyol, i ho fem mobilitzant-nos, reclamant 
diàleg, reivindicant la via política i democràtica de resolució del conflicte. 
Demanem l’amnistia per a totes les persones condemnades i perseguides.  
 
Reprovem l’actitud sostinguda de l’Estat espanyol, que ha dimitit de la seva 
responsabilitat de fer front i donar resposta a les demandes de la ciutadania, 
per via dialogada i pacífica. Convé recordar, per exemple, que, el maig d’aquest 
any 2019, el grup de treball sobre detencions arbitràries de Nacions Unides va 
fer pública una resolució que instava l’Estat espanyol a deixar en llibertat de 
forma immediata l’Oriol Junqueras, en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez, que es 
trobaven a presó preventiva.  
 
L’incompliment d’aquesta resolució va ser una mostra més que l’Estat actua 
desoint qualsevol resolució, tractat internacional (com la Carta de les Nacions 
Unides i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics que recullen el dret a 
l’autodeterminació) o totes les manifestacions pacífiques del poble de 
Catalunya a favor de la independència i la República Catalana. I aquesta 
actitud és molt greu. Per això la denunciem, perquè, malauradament, ens 
recorda etapes autoritàries en què no hi havia garantits els drets polítics ni les 
llibertats de la major part de la ciutadania.  
 
Reivindiquem justícia, i ens disposem a liderar de nou la lluita antirepressiva, 
democràtica, pacífica i a favor dels drets i les llibertats. La situació 
d’excepcionalitat que estem vivint, agreujada especialment per la confirmació 
de la sentència, afecta tothom, afecta la quotidianitat dels pobles i ciutats del 
nostre país i de totes les persones que hi vivim.  
 
I, per tant, és per tots els motius exposats anteriorment que el ple adopta els 
següents acords: 
 
PRIMER. Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal 
Suprem en relació al judici de l’1 d’octubre i la causa independentista, 
constatant que representa una regressió dels drets i les llibertats de la 
ciutadania de Catalunya.  
 
SEGON. Reclamar la llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques i 
exigir l’amnistia de tots ells i elles, i de tots els exiliats i exiliades, com a 
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reconeixement de l’absència de cap delicte vinculat a la celebració del 
referèndum de l’1 d’octubre i a qualsevol altra acció política celebrada durant 
els dies previs i posteriors a aquesta data.  
 
TERCER. Mostrar el compromís amb el dret a l’autodeterminació, dret polític 
fonamental recollit en tractats internacionals com la Carta de les Nacions 
Unides i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, signats també per 
l’Estat espanyol, i reivindicar-lo com a dret en virtut del qual resoldre el conflicte 
polític existent, per via democràtica i pacífica.  
 
QUART. Reafirmar-nos en el caràcter pacífic i no violent del moviment 
independentista català. Condemnar tots els intents de criminalització del 
moviment independentista que les seves diferents institucions, òrgans, poders i 
alguns mitjans de comunicació volen construir.  
 
CINQUÈ. Exigir al govern de l’Estat espanyol que respecti la legitimitat de les 
persones escollides democràticament a les diferents institucions catalanes, així 
com les decisions i acords que se’n derivin, com a màxima expressió de la 
sobirania popular.  
 
SISÈ. Comprometre’ns a treballar conjuntament amb el Parlament de 
Catalunya, del Govern de la Generalitat de Catalunya i convocar-nos a 
participar, com a representants legítims de la ciutadania, a favor dels drets 
polítics i la llibertat.  
 
SETÈ. Mostrar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt a totes les 
mobilitzacions de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem, tant a nivell 
nacional com internacional, i convidar la ciutadania a participar en totes les 
lluites compartides i pacífiques a favor dels drets i les llibertats. I 
comprometre’ns a participar en l’acte convocat pel President de la Generalitat 
el dia 26 d’octubre al Palau de la Generalitat.  
 
VUITÈ. Expressar la més ferma voluntat de seguir treballant, dia rere dia, per 
garantir els drets i les llibertats de tota la ciutadania de Sant Vicenç de Montalt, 
la defensa del diàleg i dels principis democràtics i la pluralitat política, així com 
el respecte a la separació de poders, imprescindible en qualsevol estat de dret.  
 
NOVÈ. Fer avinent la situació de repressió política i de vulneració de drets 
fonamentals que estem vivint com a ciutadania i com a país als municipis 
agermanats.  
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DESÈ. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a 
la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés de 
Diputats, a la Presidència del Govern de l’estat, a la Presidència del Parlament 
Europeu, a l’Associació Catalana de Municipis i a l’Associació de Municipis per 
la Independència. I donar conèixer el contingut d’aquesta moció a la ciutadania 
del municipi pels mitjans que es creguin oportuns. 

 
 
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. 
 
Pren la paraula el senyor Sergi Rabat Fajardo, portaveu de Primàries, per 
posar de manifest que aquesta sentència és una mostra de l’enrocament de 
l’Estat espanyol. Es centrarà en els aspectes municipals, si bé fa constar que la 
magnitud de la tragèdia és molt més gran. Li reconforten les mostres de suport 
als presos i la solidaritat, però hi ha coses que no entén. No es pot ser a missa i 
repicar. Troba molt bé que es presenti aquesta moció, però no entén que es 
demani l’interès municipal. Davant aquests fets, cal un posicionament 
institucional per la gravetat i l’estat alarmant de la situació i veure si convé 
prendre alguna decisió. Li costa entendre la bipolaritat existent, convida a 
reflexionar sobre aquests aspectes. 
 
La senyora Laia Sorribes Valls, portaveu d’ERC, vol constatar que des de l’AMI 
es va presentar aquesta proposta d’acord i es va recomanar que si es podia, 
s’aprovés en ple extraordinari. Es va tramitar conjuntament i es van posar 
d’acord per tractar el tema i tirar-lo endavant.  Espera que segueixin així. La 
posició és complicada pel govern, perquè hi ha en aquest moments hi ha partits 
que no condemnen la sentència. Els qui van votar el dia 1 d’octubre es senten 
acusats i sentenciats com a culpables. Fa una crida a la reflexió, es pregunta si 
tots els regidors es senten còmodes al govern. 
 
El senyor Miquel Rovira Mariné, portaveu de la CUP, vol donar suport també a 
les 100 persones que han estat detingudes, empresonades i molts amb 
garanties dubtoses. Vol dunar el seu suport i escalf a les famílies. 
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El senyor Francesc Guillem Molins, portaveu del PP, no vol perdre el temps 
amb això. Critica que vulguin fer arribar l’acord a massa gent, li queda al Vaticà. 
Tampoc està d’acord amb la sentència, però en un sentit diferent. Troba a faltar 
el rebuig contundent contra la violència de la “kale borroka” catalana. Ja va 
condemnar la violència del dia 1 d’octubre, ara també i ho seguirà dient. 
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de C’s, comenta que als preàmbuls 
de les mocions es posen coses que es creuen que són veritat. Si són 
democràtics, cal ser respectuosos amb els qui pensin en contra. La sentència 
no té més remei que acatar-la, però tampoc hi està d’acord; però en el sentit 
contrari del que indica aquesta Moció, personalment pensa que s'ha quedat 
curta. Crida al respecte entre tots. Convida a la reflexió, com s’ha pogut arribar 
a aquesta situació?. 
 
El senyor alcalde els manifesta que quina sort que s’hagin posat d’acord. Ell 
com a PSC ha intentat presentar una moció i només ha obtingut un suport. La 
tasca del municipi és una altra, però es representen diferents sensibilitats. 
Demana respecte al públic durant el torn de paraula. 
Dóna lectura a la seva proposta de moció, que es transcriu tot seguit: 
 
“Són dies tristos per la nostra societat. La sentència dictada pel Tribunal Suprem posa 

de manifest un  fracàs de la política. 

El Tribunal Suprem ha condemnat nou de  les dotze persones sotmeses a  judici per un 

delicte de sedició amb unes penes de presó que considerem molt dures. 

Vivim  amb  indignació  i  tristesa  una  sentencia  que  ens  condueix  a  una  situació 

d’excepcionalitat  i  lamentem  profundament  que  el  que  havia  de  ser  únicament  una 

resposta política al conflicte entre Catalunya i la resta de l’Estat espanyol, hagi derivat 

en un conflicte judicial amb un lamentable resultat. 

La  llibertat  d’expressió  i  els  drets  de  reunió  i manifestació  emparen  l’expressió  de  la 

ciutadania,  i  caldrà  que  en  els  propers  dies,  aquests  s’expressin  amb  el  civisme,  la 

tolerància i el respecte que caracteritza la societat catalana. En cap cas, considerem la 

violència com un mecanisme vàlid de resposta a aquesta situació, vingui d’on vingui. 

Cal que  tots  ens posem a  treballar plegats per  la  convivència  i  el  retorn a  la política 

d’un problema que és eminentment polític. Reclamem diàleg i serenor,  i reivindiquem 

la via política i democràtica com a úniques eines per la resolució del conflicte. 

Per tots aquests motius exposats anteriorment proposem al Ple l’adopció dels següents 

acords: 
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PRIMER: Manifestar  la nostra màxima preocupació per  les conseqüències polítiques  i 

judicials  de  la  sentència  emesa  pel  Tribunal  Suprem  en  relació  al  judici  dels  líders 

polítics independentistes. 

SEGON:  Reclamar obrir una nova etapa presidida per una  ferma voluntat de diàleg  i 

demanar  a  les  institucions  del  país  i  del  conjunt  de  l’Estat  retornar  a  la  política  per 

cercar solucions a un problema que és de naturalesa eminentment política. 

TERCER:  Reafirmar  que  creiem  en  el  caràcter  pacífic  i  no  violent  del  moviment 

independentista  català  i  demanar  la  seva  no‐criminalització  i  el  rebuig  de  les 

actuacions violentes. 

QUART:  Expressar  la més  ferma voluntat de  contribuir, des del nostre Ajuntament, a 

garantir les llibertats de tota la ciutadania, i a defensar el diàleg i la pluralitat política, 

així com els principis democràtics i de dret. 

CINQUÈ : Traslladar aquest acord al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, 

al  Senat,  als  Governs  de  la  Generalitat  i  de  l’Estat  i  a  les  entitats  municipalistes 

catalanes.” 

 
Han condemnat la violència i no estan d’acord amb la sentència. 
 
Pren la paraula la senyora Sònia Miquel Suñé, regidora de Junts per Sant 
Vicenç de Montalt, qui li respon que potser s’ha oblidat de condemnar la 
violència de la policia. Li pregunta si sap per què no ha tingut suport, li pot 
ilꞏlustrar i donar idees. Els ha semblat una burla que vingui del partit socialista, 
que és còmplice del no diàleg de l’Estat espanyol. El secretari general socialista 
és el primer que no vol parlar amb el president de la Generalitat, i ara demana 
diàleg. Entén que com s’apropen les eleccions generals, ara no vulgui parlar 
amb Quim Torra. Ha visitat policies ferits i en canvi no ha visitat 
independentistes ferits. Al Parlament Europeu no es va debatre el tema català 
perquè els socialistes amb els populars no ho van aprovar.  
 
El senyor alcalde li respon que el senyor Sánchez tampoc li contesta el telèfon. 
El PSC de Sant Vicenç de Montalt ha presentat la proposta, no el PSOE ni el 
PSC. Li preocupa que li sembli una burla quan ho ha fet l’Agrupació Local. 
Aquesta proposta no ha agradat perquè ve del PSC. Li pregunta si de la seva 
moció hi ha alguna cosa amb la que no  hi estigui d’acord. 
 
La senyora Miquel li respon que li sembla molt fals i cínic perquè ve del Partit 
Socialista. 
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El senyor Rabat mostra estupefacció arrel de les paraules del senyor Guillem 
per veure que algunes forces amb posicionaments antagònics comparteixin 
viatge. La moció condemna la violència. Som-hi Sant Vicenç no se la creu la 
moció, no perquè vingui del PSC. Pedro Sánchez representa el mateix partit 
que Sandoval. Però a més, a la intervenció que el senyor alcalde va fer a la 
ràdio, tan bon punt es va fer pública la sentència, unes afirmacions que si més 
no, són comentaris que es contraposen a la moció. A la moció diu que les 
penes són dures però a la intervenció de la ràdio va dir que són sentències que 
d’aquí quatre dies podran estar al carrer en quatre dies amb permisos. A la 
moció diu que s’ha judicialitzat la política, hi està d’acord, quan a la ràdio va dir 
que són actes que tenen les seves conseqüències, sigui des de la ideologia o 
des de la passió. Comparteixen els principis democràtics i a l’Estat de Dret, i en 
canvi, va dir que era una sort que el Govern no fos tan conservador, perquè les 
penes haguessin estat més greus. Depèn de qui governi la judicatura dicta les 
resolucions? De ser així, haurà d’estudiar la carrera. No és la moció per qui ve, 
que també, sinó per la contradicció de les manifestacions. 
 
El senyor alcalde li respon que sí que té a veure qui la presenta i li pregunta si 
està d’acord amb el seu contingut. 
 
El senyor Rabat respon que les manifestacions de la ràdio es contraposen amb 
la moció.  
 
El senyor alcalde va afirmar que s’estan vivint moments tristos, que no estava 
d’acord amb la sentència, però que no és jutge. Li diu al senyor Rabat que sent 
advocat té nassos, quan es vol complir les lleis que es vol. No està d’acord amb 
el que li ha passat a aquestes persones, però totes els actes tenen les seves 
conseqüències. Assegura que no té superior al partit de Sant Vicenç, a ell 
ningú del partit li ha de dir el que ha de dir, i diu el que pensa. Si no agrada, li 
sap molt de greu, però si hi hagués hagut un govern de dretes, hagués sigut 
molt pitjor. Això ho diu qualsevol amb una mica de cap, no només ell. Això és el 
que pensa, pot agradar o no. S’ha de respectar. Què hi ha en la seva moció 
que no agradi? Li sap greu que el PSC faci un moviment a Sant Vicenç en el 
qual creu i aquells que reclamen diàleg no li donin suport. La senyora Miquel ha 
estat molt sincera i li agraeix. Si la seva moció la presenta Primàries, haguessin 
votat que sí. 
 
El senyor Rabat vol puntualitzar alguns aspectes. Som-hi Sant Vicenç ha votat 
a favor alguna proposta que ha presentat el PSC, avui sense anar més lluny. 
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Ho ha demostrat, el que no volia fer eren pactes de governabilitat. Es nega a 
donar-li suport per la seva intervenció a la ràdio, creu que es contraposen les 
manifestacions, com ja ha dit.  
 
La senyora Laia Sorribes Valls, portaveu d’ERC, manifesta que la part que no li 
ha agradat és diu que les penes de presó són dures, però creu que hauria 
d’haver dit que no hi havia delicte i no hi hauria d’haver pena. Creu que hi havia 
delicte de sedició? Qualsevol moció que no demani la llibertat immediata a 
través d’una amnistia no l’aprovaria. Apelꞏla al diàleg i el seu partit és el que no 
agafa el telèfon, el cap del seu partit no contesta al cap de govern català. 
 
El senyor Miquel Rovira Mariné, portaveu de la CUP, hagués votat que no, però 
ho ha intentat explicar i s’ha de donar valor al que ha fet. L’alcalde no tenia cap 
obligació. Mai serà una moció independentista. El que passa aquí és mostra del 
que està passant, hi ha esquizofrènia política i social, que no se sap si té 
solució. 
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor del PP, recorda que el passat 1 
d’octubre de 2017 ja va condemnar la violència, mai pot estar a favor de la 
violència. Hi ha dites que diuen “Amor con amor se paga” i “¿Qué era primero 
el huevo o la gallina?, ¿quién empezó? Luego recibió”. Li manifesta al senyor 
Rabat que li estranya que comparteixin viatge diferents ideologies tan 
oposades, poden haver-hi turbulències, però després anivellen el vol perquè 
treballen pel poble i es respecten. Són capaços de posar-se d’acord amb forces 
polítiques oposades. Està a favor del diàleg. Hi ha normes, però s’han de 
buscar equilibris. 
 
 En darrer lloc, pren la paraula Cristian Garralaga Alonso, regidor del PSC, qui 
voldria fer uns incisos. En primer lloc, el PSC es va presentar a les eleccions 
amb coalició amb Units, un partit catalanista. El PSC no té res a veure amb el 
PSOE, és un partit federat al PSOE, però amb personalitat jurídica pròpia i 
autonomia. Tampoc estan d’acord amb aquesta sentència amb unes penes 
dures i totalment desproporcionades. Per això li van demanar a l’alcalde que 
busqués una proposta on tots estiguessin còmodes. No ha pogut ser, ell 
igualment l’ha llegida i li donen les gràcies. 
 
C.- VOTACIÓ I ACORD 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
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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 

 
Per tant, s’acorda, per majoria absoluta, aprovar els acords anteriorment 
detallats. 
 

 
 
Novè.- 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. 
 

La Secretària              Vist i plau, 

    L’alcalde president 

 


