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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 PLE2019/15 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 
SANT VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1a. CONVOCATÒRIA EL 28 
DE NOVEMBRE DE 2019. 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2019/15 
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 28 de novembre de 2019 
Horari: de 20.00 a 22.52 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 (Cs) 
- Sra. Vocal MARIA VILLALTA MORRO (9SV) 
- Sr. Vocal MIQUEL ROVIRA MARINÉ (CUP) 

 
No assisteix: 
 

- Sr. Vocal FRANCESC GUILLEM MOLINS (PP) 
 

 

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

 
Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR. 

 PLE2019/14 ORDINÀRIA 24/10/2019 
 

Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 

Tercer.- PRP2019/1751   DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET 

D'ALCALDIA NÚM. 1543 DE REVOCACIÓ DE COMPETÈNCIES FETES A 

UN REGIDOR. 

Quart.- PRP2019/1649   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

LA MODIFICACIÓ PARCIAL DEL VIGENT ACORD DE CONDICIONS DELS 

EMPLEATS PÚBLICS DE L'AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE 

MONTALT. 

Cinquè.- PRP2019/1797   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, 

DE LA MOCIÓ EN DEFENSA DE LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ I LA 

INICIATIVA POLÍTICA AL PARLAMENT DE CATALUNYA. 

Sisè.- PRP2019/1749   PROPOSTA AL PLE, D'APROVACIÓ SI ESCAU, 

DELS COMPTES ANUALS DE L'ANY 2018. 

Setè.- PRP2019/1594   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

LA XIFRA OFICIAL DE POBLACIÓ A DATA 1 DE GENER DE 2019 I ESTUDI 

DE POBLACIÓ RELATIU A L'ANY 2018. 

Vuitè.- PRP2019/1595   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

LA CARTA DE SERVEIS DE L'OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA (OAC). 

Novè.- PRP2019/1704   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, 

DEL CALENDARI D'OBERTURA DE COMERÇOS EN DIUMENGE I FESTIUS 

PEL 2020 I 2021. 

Desè.- PRP2019/1645   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

LA DESAFECTACIÓ DE BÉNS DEMANIALS ACTUALMENT ADSCRITS ALS 

SERVEIS MUNICIPALS. 

Onzè.- PRECS I PREGUNTES. 
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Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR. 

 PLE2019/14 ORDINÀRIA 24/10/2019. 
 
 
El senyor alcalde pregunta si els assistents estan d’acord amb el contingut de 

les actes esmentades.  

 

PLE2019/14 ORDINÀRIA DE 24/10/2019. 

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 

CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

PP 1 - 

CUP 1 SÍ 

 

S’acorda, per majoria absoluta, aprovar l’acta de la sessió ordinària celebrada 

en data 24 d’octubre de 2019. 
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Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 

 Publicació BOPB 25/10/2019 Bases de la convocatòria del concurs de 
mobilitat horitzontal per a la provisió d’una plaça d’agent de la Policia 
Local. 

 Publicació al Diari El Punt de data 28/10/2019 de l’aprovació provisional 
de la modificació d’Ordenances Generals any 2020. 

 

 Publicació BOPB 28/10/2019 Anunci aprovació provisional de la 
modificació d’Ordenances Fiscals any 2020. (Publicació realitzada per la 
Diputació de Barcelona). 

 

 Publicació BOPB 29/10/2019 Bases del procés de selecció per a la 
cobertura en propietat d’una plaça vacant a la plantilla municipal 
d’auxiliar administratiu mitjançant concurs oposició. 

 

 Publicació DOGC 30/10/2019 Anunci de la convocatòria del procés de 
selecció per a la cobertura en propietat d’una plaça d’agent de Policia 
Local mitjançant concurs oposició. 

 

 Publicació al DOGC 31/10/2019 Anunci sobre modificació de l’oferta 
pública d’ocupació de l’any 2019. 

 

 Publicació BOPB 31/10/2019 Anunci sobre modificació de l’oferta pública 
d’ocupació de l’any 2019. 

 

 Publicació BOPB 31/10/2019 Anunci ampliació convocatòria procés de 
selecció per a la cobertura en propietat d’una plaça a dues d’agent de 
Policia Local mitjançant concurs oposició. 

 

 Publicació DOGC 31/10/2019 Anunci ampliació convocatòria procés de 
selecció per a la cobertura en propietat d’una plaça a dues d’agent de 
Policia Local mitjançant concurs oposició. 

 

 Publicació DOGC 4/11/2019 Anunci aprovació provisional modificació 
ordenances generals any 2020. 

 

 Publicació BOPB 4/11/2019 Anunci aprovació provisional modificació 
ordenances generals any 2020. 
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 Publicació DOGC 4/11/2019 Anunci aprovació provisional modificació 
preus públics any 2020. 

 

 Publicació BOPB 5/11/2019 Anunci aprovació provisional modificació 
preus públics any 2020. 

 

 Publicació DOGC 6/11/2019 Anunci de convocatòria del procés de 
selecció per a la cobertura en propietat d’una plaça vacant en la plantilla 
municipal d’auxiliar administratiu mitjançant concurs oposició. 

 

 Publicació BOE 8/11/2019 convocatòria procés de selecció per a la 
cobertura en propietat d’una plaça a dues d’agent de Policia Local 
mitjançant concurs oposició. 

 

 Publicació BOPB 8/11/19 Anunci aprovació definitiva modificació de 
crèdit 4/2019. 

 

 Publicació BOPB 8/11/2019 Anunci modificació de la relació de llocs de 
treball i la plantilla de personal de l’any 2019. 

 

 Publicació BOE 12/11/2019 Anunci de convocatòria del concurs de 
mobilitat horitzontal per a la provisió d’una plaça d’agent de Policia 
Local. 

 

 Publicació Diari el Punt 14/11/2019 Anunci aprovació provisional 
modificació preus públics any 2020. 

 

 Publicació BOE 15/11/2019 Notificació de diversos expedients 
sancionadors. 

 

 Publicació al BOE 19/11/2019 Anunci convocatòria del procés de 
selecció per a la cobertura en propietat d’una plaça vacant en la plantilla 
municipal d’auxiliar administratiu mitjançant concurs oposició. 

 

 Publicació BOPB 19/11/2019 de l’aprovació del Calendari Fiscal de l’any 
2020. 

 

 Publicació BOPB 21/11/2019 Anunci ampliació convocatòria procés de 
selecció per a la cobertura en propietat de dues a tres places d’agent de 
Policia Local mitjançant concurs oposició. 

 

 Publicació BOPB 25/11/2019 Nomenament temporal d’agents de Policia 
interins. 
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 Publicació DOGC 25/11/2019 Anunci ampliació convocatòria procés de 
selecció per a la cobertura en propietat de dues a tres places d’agent de 
Policia Local mitjançant concurs oposició. 

 

 Publicació BOPB 25/11/2019 Anunci aprovació modificació de l’oferta 
pública d’ocupació de l’any 2019. 

 
Així mateix, es dóna compte de la relació de decrets signats des del darrer Ple 

ordinari que van del número 1424 al 1635,  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 

2019/1424 21/10/2019 CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI 24 D'OCTUBRE DE 2019. 

2019/1425 22/10/2019 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 19-2344 

2019/1426 22/10/2019 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 6271 

2019/1427 22/10/2019 

APROVACIO I PAGAMENT DELS ENDARRERIMENT DEL MES DE 
GENER 2019  

2019/1428 22/10/2019 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL CARRER AVETS 11 

2019/1429 22/10/2019 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 6364 

2019/1430 22/10/2019 APROVACIÓ CESSIÓ GRATUÏT 1 PC ESCOLA SANT JORDI 

2019/1431 22/10/2019 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19052573 

2019/1432 23/10/2019 AJUT ECONÒMIC PER PAGAMENT LLOGUER VIVENDA 

2019/1433 23/10/2019 LLICÈNCIA DE GUAL D'OFICI 

2019/1434 23/10/2019 LLICÈNCIA DE GUAL D'OFICI 

2019/1435 23/10/2019 LLICÈNCIA DE GUAL D'OFICI 

2019/1436 23/10/2019 
PROPOSTA FAVORABLE A LA CONCESSIÓ DE CÀNON D'AIGUA CAN 
PI 9 ESC 1 3ER 

2019/1437 23/10/2019 LLICÈNCIA DE GUAL D'OFICI 

2019/1438 23/10/2019 LLICÈNCIA DE GUAL D'OFICI 

2019/1439 23/10/2019 
AMPLIACIÓ PLAÇA DE LA CONVOCATÒRIA D'AGENT DE POLICIA 
LOCAL  

2019/1440 23/10/2019 
PROPOSTA FAVORABLE A LA DEVOLUCIO DE LA FIANÇA OBRES 
MENORS MILANS DEL BOSCH 17 

2019/1441 23/10/2019 
ADJUDICACIO PAVIMENTACIO DE FORMIGO PARC INFANTIL DE CAN 
BOADA 

2019/1442 23/10/2019 LLICÈNCIA DE GUAL D'OFICI 

2019/1443 23/10/2019 LLICÈNCIA DE GUAL D'OFICI 

2019/1444 23/10/2019 LLICÈNCIA DE GUAL D'OFICI 

2019/1445 23/10/2019 LLICÈNCIA DE GUAL D'OFICI 
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2019/1446 23/10/2019 LLICÈNCIA DE GUAL D'OFICI 

2019/1447 23/10/2019 PROPOSTA SANCIÓ RELACIÓ Nº19052848 

2019/1448 23/10/2019 INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ RELACIÓ Nº19052849 

2019/1449 23/10/2019 FELICITACIÓ AGENT TIP 1055 

2019/1450 23/10/2019 LLICÈNCIA DE GUAL D'OFICI 

2019/1451 23/10/2019 FELICITACIÓ AGENT TIP 1046 

2019/1452 23/10/2019 FELICITACIÓ AGENT 1023 

2019/1453 23/10/2019 FELICITACIÓ AGENT TIP 1024 

2019/1454 23/10/2019 FELICITACIÓ AGENT TIP 1015 

2019/1455 23/10/2019 LLICÈNCIA DE GUAL D'OFICI 

2019/1456 23/10/2019 PROPOSTA FAVORABLE A LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA- OLIVERS 1 

2019/1457 23/10/2019 FELICITACIÓ AGENT TIP 1052 

2019/1458 23/10/2019 APROVACIO FACTURES OCTUBRE 2019 

2019/1459 23/10/2019 FELICITACIÓ AGENT 1009 

2019/1460 23/10/2019 

APROVACIÓ BASES DE CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE 
MOBILITAT HORITZONTAL PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA 
D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL 

2019/1461 25/10/2019 

DELEGACIÓ DE L'ALCALDE A FAVOR DE MIQUEL ROVIRA MARINÉ 
PER ASSISTIR A UN ACTE DEL DIA 26/10/2019 AL PALAU DE LA 
GENERALITAT 

2019/1462 28/10/2019 

INCENTIUS PODA BRIGADA   

2019/1463 28/10/2019 AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 4760 

2019/1464 28/10/2019 AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 3734 

2019/1465 28/10/2019 
RESOLUCIÓ EXP. 2019/1804 56 SANCRES ÚS INCORRECTE 
CONTENIDORS RECOLLIDA SELECTIVA 

2019/1466 28/10/2019 

GRATIFICACIONS PER TASQUES EXTRAORDINARIES   

2019/1467 28/10/2019 

INCENTIUS PER SUBSTITUCIO PEL CAP DE LA BRIGADA  

2019/1468 28/10/2019 
RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR 2019/1601 56 SANCCI MÚSICA 
PERTORBA EL DESCANS VEÏNAL 

2019/1469 28/10/2019 

INCENTIUS PER TREBALLS EXTRAORDINARIS  

2019/1470 28/10/2019 
RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 2019/1563 56 SANCCI CRITS 
PERTORBEN DESCANS VEÏNAL 

2019/1471 28/10/2019 
ADJUDICACIÓ REALITZACIÓ DE LA FESTA HALLOWEEN EL DIA 31 
D'OCTUBRE 

2019/1472 28/10/2019 
PROPOSTA FAVORABLE I DESFAVORABLE RETORN TRIBUTS - 
OBRES MAJORS MONTALTNOU 89 

2019/1473 28/10/2019 

GRATIFICACIONS POLICIA LOCAL AGOST-SETEMBRE-OCTUBRE  

2019/1474 28/10/2019 CÀMERES VIDEOVIGILÀNCIA DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 

2019/1475 28/10/2019 LLICÈNCIA DE GUAL D'OFICI 

2019/1476 28/10/2019 

INCENTIUS PER TASQUES FORA DE LA JORNADA LABORAL  

2019/1477 28/10/2019 LLICÈNCIA DE GUAL D'OFICI 

2019/1478 28/10/2019 AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 5624 
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2019/1479 28/10/2019 

GRATIFICACIONS A LA POLICIA LOCAL PER A LA REALITZACIO DE 
TORNS ADDICIONALS  

2019/1480 28/10/2019 
INICI EXP. SANCIONADOR 2019/2024-1356 CONSUM ALCOHOL VIA 
PÚBLICA ALTERANT CONVIVÈNCIA CIUTADANA 

2019/1481 28/10/2019 BAIXA LLICÈNCIA DE GUAL PER ERROR EN LA NUMERACIÓ 

2019/1482 28/10/2019 

GRATIFICACIONS PER SERVEIS EXTRAORDINARIS  

2019/1483 28/10/2019 LLICÈNCIA DE GUAL D'OFICI 

2019/1484 28/10/2019 

APROVACIO FACTURES OCTUBRE II  

2019/1485 28/10/2019 

GRATIFICACIONS PER SUPORT ADMINISTRATIU I DE COORDINACIÓ 
PER TASQUES EXTRAORDINARIES AL DEPARTAMENT D'URBANISME  

2019/1486 28/10/2019 

GRATIFICACIONS PER TASQUES EXTRAORDINARIES  

2019/1487 29/10/2019 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19053392 

2019/1488 29/10/2019 DEPURACIÓ DEL PADRÓ FISCAL DE VEHICLES DE L'ANY 2019 

2019/1489 29/10/2019 
CONCESSIÓ UTILITZACIÓ DEL GIMNÀS I VESTIDORS DE L'ESCOLA 
SANT JORDI PER A LA REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT D'AIKIDO 

2019/1490 29/10/2019 

APROVACIO I PAGAMENT NOMINA OCTUBRE 2019  

2019/1491 29/10/2019 LLICÈNCIA DE GUAL D'OFICI 

2019/1492 29/10/2019 
NOMENAMENT POLICIA LOCAL INTERÍ TEMPORAL PER URGÈNCIA I 
FORÇA MAJOR 

2019/1493 29/10/2019 
PROPOSTA FAVORABLE AL RETORN FIANÇA CP OBRES MINIMES 
VERGE MONTSERRAT 14 

2019/1494 29/10/2019 INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ Nº 19054191 

2019/1495 29/10/2019 PROPOSTA SANCIÓ RELACIÓ Nº 19054190 

2019/1496 29/10/2019 RESOLUCIÓ ARXIU RELACIÓ Nº 19052610 

2019/1497 30/10/2019 

APROVACIO RELACIO DE PAGAMENTS T72019/11  

2019/1498 30/10/2019 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19053954 

2019/1499 30/10/2019 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19054758 

2019/1500 30/10/2019 CESSIÓ GRATUÏT 1 PORTÀTIL (SONY) A L'ESCOLA SANT JORDI 

2019/1501 31/10/2019 
RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR 2019/1546 56 SANCTA GOS SENSE 
ANAR ACOMPANYAT D'UNA PERSONA 

2019/1502 31/10/2019 
PROPOSTA FAVORABLE PERÒ CONDICIONADA A LA CONCESSIÓ DE 
LA LLICÈNCIA NEDGIA - MEDITERRANI 11_13 

2019/1503 31/10/2019 
AMORTITZACIÓ ANTICIPADA I AMORTITZACIÓ ORDINÀRIA DE 
CRÈDITS ANY 2019 

2019/1504 31/10/2019 DEVOLUCIÓ AVAL FI ADJUDICACIÓ 

2019/1505 31/10/2019 
PROPOSTA FAVORABLE, PERÒ CONDICIONADA, A LA CONCESSIÓ 
DE LA LLICÈNCIA D'OBRES - NEDGIA - GESSAMINS 15 

2019/1506 31/10/2019 CONTRACTACIÓ D'UN/A AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA 

2019/1507 31/10/2019 

PAGAMENT A JUSTIFICAR PER SUBMINISTRAMENT DE CASTANYES 
TORRADES  
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2019/1508 06/11/2019 

CONTRACTACIÓ INSTAL·LACIÓ CÀMERES VIDEOVIGILÀNCIA PARC 
GERMANS GABRIELISTES 

2019/1509 06/11/2019 

INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ RELACIÓ Nº 19055487 

2019/1510 06/11/2019 

RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR 2019/928 56 SANCTA GOS A LA 
PLATJA 

2019/1511 06/11/2019 

CADUCITAT EXPEDIENT PER FALTA DE DOCUMENTACIO 

2019/1512 06/11/2019 

AVANÇAMENT DE 900 EUROS DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DE 
NADAL 2019  

2019/1513 06/11/2019 

CADUCITAT EXPEDIENT ADMINISTRATIU C LA PAU 14 - 
COMUNICACIO PREVIA OBRES 

2019/1514 06/11/2019 

AVANÇAMENT DE 350€ DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE NADAL 
2019  

2019/1515 06/11/2019 

CONCESSIÓ CÀNON D'AIGUA ARRABAL FONTMITJANA 4 1 1 

2019/1516 06/11/2019 

CANON ANUAL 2019 PER EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DEL BAR DE LA 
PISCINA MUNICIPAL  

2019/1517 06/11/2019 

RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 5439 

2019/1518 06/11/2019 

ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19055227 

2019/1519 06/11/2019 

PROPOSTA SANCIÓ RELACIÓ Nº 19055486 

2019/1520 07/11/2019 

DELEGACIO SIGNATURA AURTORITZACIONS MENORS VIATJAR 
ESTRANGER  

2019/1521 07/11/2019 

CADUCITAT EXPEDIENT ADMINISTRATIU FALTA DOCUMENTACIO CM 
DEL PADRÓ, 43 

2019/1522 07/11/2019 

CADUCITAT ADMINISTRATIVA FALTA PAGAMENT MONTALMAR 18 

2019/1523 07/11/2019 

CADUCITAT EXPEDIENT ADMINISTRATIU FALTA DOCUMENTACIO 
MUR RIERA BALIS 

2019/1524 07/11/2019 

CADUCITAT EXPEDIENT ADMINISTRATIU PER FALTA DE 
DOCUMENTACIO ARBOÇ 18 

2019/1525 07/11/2019 

RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 5031 

2019/1526 07/11/2019 

RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 6008 

2019/1527 07/11/2019 

CADUCITAT EXPEDIENT ADMINISTRATIU FALTA DOCUMENTACIO 
MONTSENY 13 
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2019/1528 07/11/2019 

CADUCITAT EXPEDIENT ADMINISTRATIU FALTA DOCUMENTACIO 
PATOI, 5-7 

2019/1529 07/11/2019 

CADUCITAT EXPEDIENT ADMINISTRATIU FALTA DOCUMENTACIO 
COSTA DAURADA 6 

2019/1530 07/11/2019 

ADJUDICACIÓ DEL SERVEI D'ASSESSORAMENT JURÍDIC EN 
MATÈRIA D'URBANISME 

2019/1531 07/11/2019 

ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19056019 

2019/1532 07/11/2019 

APROVACIÓ CALENDARI FISCAL ANY 2020 

2019/1533 07/11/2019 

CADUCITAT EXPEDIENT ADMINISTRATIU FALTA DOCUMENTACIO 
ARBOÇ 48 

2019/1534 07/11/2019 

CADUCITAT EXPEDIENT ADMINISTRATIU PER FALTA PAGAMENT 
TORRASSA 45 

2019/1535 08/11/2019 

TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI SUPERMARESME 36 

2019/1536 08/11/2019 

GUAL D'OFICI CARRER SUPERMARESME 102 

2019/1537 08/11/2019 

GUAL D'OFICI CARRER SUPERMARESME 47 

2019/1538 08/11/2019 

GUAL D'OFICI CAMI DEL MIG 2 

2019/1539 08/11/2019 

GUAL D'OFICI CARRER SUPERMARESME 86 

2019/1540 08/11/2019 

CONTRACTACIÓ EVENTUAL DE DOS CONSERGES PER LES 
ESCOLES PÚBLIQUES  

2019/1541 08/11/2019 

RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 5684 

2019/1542 08/11/2019 

GUAL D'OFICI CARRER LA FERRERA 12 

2019/1543 11/11/2019 

REVOCACIÓ COMPETÈNCIES D'ALCALDIA D'UN REGIDOR 

2019/1544 11/11/2019 

APROVACIO DE SOL.LICITUD SUBVENCIO PUOSC 2010-2024 

2019/1545 11/11/2019 

DEIXAR SENSE EFECTE RESOLUCIO 2019/1513  

2019/1546 11/11/2019 

ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL·LACIÓ TANCAMENT PERIMETRAL PISTA PAVIMENTADA AL 
PARC DE CAN BOADA 

2019/1547 11/11/2019 

RESOLUCIÓ EXCEDÈNCIA PER INCOMPATIBILITAT  

2019/1548 11/11/2019 

CONTRACTACIÓ RESTITUIR ESTACIÓ BASE SANTA MARIA-BALÍS 
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2019/1549 11/11/2019 

GUAL D'OFICI CARRER SUPERMARESME 70 

2019/1550 11/11/2019 

GUAL D'OFICI AV. MONTALTMAR 27 

2019/1551 11/11/2019 

INCENTIUS EN MOTIU DE LES ELECCIONS AL CONGRÉS I SENAT 
CELEBRADES EN DATA 10 DE NOVEMBRE DE 2019. 

2019/1552 12/11/2019 

SEGONA MODIFICACIÓ OFERTA PUBLICA 2019 

2019/1553 12/11/2019 

AVANÇAMENT DE 600 EUROS DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DE 
NADAL  

2019/1554 12/11/2019 

ADJUDICACIO SUBMINISTRAMENT 200 BOSSES D'ESPORT PELS 
PARTICIPANTS EN LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2019-2020 

2019/1555 12/11/2019 

AVANÇAMENT DE 500 EUROS DE LA NOMINA DE NOVEMBRE  

2019/1556 12/11/2019 

PAGAMENT INDEMNITZACIO PER ACOMIADAMENT IMPROCEDENT  

2019/1557 12/11/2019 

Llicència Obres Menors Pg. MARQUES CASA RIERA, 30 ESC. D ATIC 
ESQUERRA 

2019/1558 12/11/2019 

RESOLUCIÓ RECURS REPOSICIÓ DENÚNCIA 6271 

2019/1559 12/11/2019 

NOMENAMENT TEMPORAL D'UN AGENT DE POLICIA LOCAL INTERI 
PER URGENCIA  

2019/1560 13/11/2019 

RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR 2019/1171 56 SANCCI FESTA AMB 
MÚSICA PERTORBA DESCANS VEÏNAL 

2019/1561 13/11/2019 

RESOLUCIÓ ARXIU RELACIÓ Nº 19056638 

2019/1562 13/11/2019 

INICI EXP. SANCIONADOR 2019/2126-1356 NO EVITAR EXPRESSIONS 
IRRESPECTUOSEES A L'EQUIP ARBITRAL 

2019/1563 13/11/2019 

INICI EXP. SANCIONADOR 2019/2155-1356 RESIDUS LÍQUIDS VIA 
PÚBLICA 

2019/1564 13/11/2019 

APROVACIO QUOTES ESCOLA BRESSOL DESEMBRE 2019  

2019/1565 13/11/2019 

ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19056603 

2019/1566 14/11/2019 

APROVACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS DE CARTELLERIA DIGITAL 

2019/1567 14/11/2019 

PROPOSTA DEVOLUCIO FIANÇA CARRER MONTSENY 24  

2019/1568 15/11/2019 

ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19057401 

2019/1569 15/11/2019 

APROVACIO PADRO QUOTES ESCOLA DE MÚSICA NOVEMBRE 2019  
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2019/1570 15/11/2019 

AUTORITZACIÓ A L'AMTU A REBRE A COMPTE DEL MUNICIPI DE 
SANT VICENÇ DE MONTALT, ELS PAGAMENTS DE L'ATM DE L'ÀREA 
DE BARCELONA RESULTANTS DELS CONVENIS ENTRE AMBDUES 
ENTITATS 

2019/1571 15/11/2019 

BAIXA REBUTS ESCOLA BRESSOL PER RENÚNCIA A LA PLAÇA PER 
AL CURS 2019-2020  

2019/1572 18/11/2019 

PROPOSTA CARRER LA PAU 14 DEIXAR SENSE EFECTE RESOLUCIO 
2019/1513 C  

2019/1573 18/11/2019 

AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 6202 

2019/1574 18/11/2019 

PROPOSTA DECRET AMPLIACIÓ DE 2 A 3 PLACES POLICIA LOCAL 

2019/1575 18/11/2019 

AVANÇAMENT DE 850 EUROS DE LA PAGA DE NADAL  

2019/1576 18/11/2019 

PROVACIÓ JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ PROJECTES EDUCATIUS 2019  

2019/1577 18/11/2019 

APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ PROJECTES EDUCATIUS 
2019  

2019/1578 18/11/2019 

APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ PROJECTES EDUCATIUS 
2019  

2019/1579 18/11/2019 

APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ PROJECTES EDUCATIUS 
2019  

2019/1580 18/11/2019 

INICI EXP. SANCIONADOR 2019/2165-1356 EXPRESSIONS 
IRRESPECTUOSES A L'EQUIP ARBITRAL 

2019/1581 18/11/2019 

AVANÇAMENT DE 600 EUROS DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DE 
NADAL  

2019/1582 18/11/2019 

CONVOCATÒRIA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PLE 21/11/2019 

2019/1583 19/11/2019 

RESOLUCIÓ RECURS RELACIÓ Nº 19058051 

2019/1584 19/11/2019 

ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19058011 

2019/1585 19/11/2019 

RESOLUCIÓ RECURS RELACIÓ Nº 19058050 

2019/1586 19/11/2019 

PROPOSTA D'ESMENA A L'ADJUDICACIÓ D'UN TANCAMENT A LA 
PISTA PAVIMENTADA DEL PARC DE CAN BOADA 

2019/1587 19/11/2019 

PROPOSTA SANCIÓ RELACIÓ Nº 19058260 

2019/1588 19/11/2019 

AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 6241 

2019/1589 19/11/2019 

AJUT ECONÒMIC PER INFÀNCIA 
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2019/1590 19/11/2019 

INFORME ÒRGAN CONTRACTACIÓ PER L’ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE DE SERVEIS PEL CONCERT INFANTIL THE PINGUINS 
REGGEA PER XICS DE LA FESTA MAJOR D’ESTIU 2020 

2019/1591 19/11/2019 

PROPOSTA PERMIS OBERTURA RASA AV. MONTALTNOU, 93 ( 
MERCE RODOREDA ) 

2019/1592 19/11/2019 

APROVACIO PADRO QUOTES ESCOLA ESPORTIVA DESEMBRE 2019  

2019/1593 19/11/2019 

DEIXAR SENSE EFECTE LA RESOLUCIÓ NÚMERO 1572 

2019/1594 19/11/2019 

LLICÈNCIA DE GUAL CARRER LA TORRASSA 49 

2019/1595 19/11/2019 

PROPOSTA PERMIS OBERTURA RASA GESSAMINS 23 

Codi Data resolució 

Títol 

2019/1596 20/11/2019 

CANVI PLACA DE GUAL PER ERROR EN LA NUMERACIÓ 

2019/1597 22/11/2019 

LLICÈNCIA GUAL D'OFICI CARRER SUPERMARESME S/N 

2019/1598 22/11/2019 

AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 6574 

2019/1599 22/11/2019 

LLICÈNCIA GUAL D'OFICI CARRER BALIS 9 

2019/1600 22/11/2019 

TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL PER CANVI DE TITULAR CARRER LA 
FERRERA 14 

2019/1601 22/11/2019 

APROVACIO I PAGAMENT COTITZACIONS A LA SEG. SOCIAL 
OCTUBRE 2019  

2019/1602 22/11/2019 

ADJUDICACIÓ DEL SERVEI D'ATENCIÓ PSICOLÒGICA INFANTIL I 
JUVENIL MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I DIVERSOS CRITERIS 
D'ADJUDICACIÓ 

2019/1603 22/11/2019 

LLICÈNCIA DE GUAL D'OFICI CARRER SUPERMARESME 35 

2019/1604 22/11/2019 

RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 6276 

2019/1605 22/11/2019 

LLICÈNCIA GUAL D'OFICI CARRER CAN CALELLA 35 

2019/1606 22/11/2019 

LLICENCIA GUAL D'OFICI CARRER TURO DE L'HOME 22 

2019/1607 22/11/2019 

LLICÈNCIA OBRES MENORS C ROCA 43 CASA 7-8 

2019/1608 22/11/2019 

LLICÈNCIA GUAL D'OFICI CARRER SUPERMARESME 69 

2019/1609 22/11/2019 

LLICÈNCIA GUAL D'OFICI CARRER SOL NAIXENT 12 

2019/1610 22/11/2019 

LLICÈNCIA GUAL D'OFICI CARRER SUPERMARESME 93 B 
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2019/1611 22/11/2019 

RECURS REPOSICIÓ DENÚNCIA EXP. 18-1556 

2019/1612 22/11/2019 

APROVACIO I PAGAMENT ENDARRERIMENTS DEL 0,25% PERÍODE 
JULIOL-SETEMBRE   

2019/1613 22/11/2019 

ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19058803 

2019/1614 22/11/2019 

AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 5644 

2019/1615 25/11/2019 

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI 28 DE NOVEMBRE DE 2019. 

2019/1616 25/11/2019 

NOU TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI CARRER SUPERMARESME 
95 PER CANVI DE TITULAR 

2019/1617 25/11/2019 

LLICENCIA DE GUAL D'OFICI CARRER DE BAIX 21,1,1,1 

2019/1618 25/11/2019 

LLICENCIA GUAL D'OFICI CARRER SUPERMARESME 39 

2019/1619 25/11/2019 

LLICENCIA DE GUAL D'OFICI CRTA DE SANT VICENÇ 10 

2019/1620 25/11/2019 

GRATIFICACIONS PER TASQUES EXTRAORDINARIES  

2019/1621 25/11/2019 

CANVI DE NUMERO PLACA DE GUAL CARRER LA TORRASSA 49 

2019/1622 25/11/2019 

PROPOSTA SANCIÓ RELACIÓ Nº 19059472 

2019/1623 25/11/2019 

AJUT ECONÒMIC MENJADOR ESCOLAR 

2019/1624 25/11/2019 

RESOLUCIÓ SUCCESSIÓ CONTRACTISTA DE L'ADJUDICACIÓ DEL 
SERVEI DE NETEJA VIÀRIA. 

2019/1625 25/11/2019 

AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 5637 

2019/1626 25/11/2019 

AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 6489 

2019/1627 25/11/2019 

LLICENCIA GUAL D'OFICI AV DEL REGADIU 94 

2019/1628 25/11/2019 

RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS Nº 19059262 

2019/1629 25/11/2019 

LLICENCIA DE GUAL D'OFICI CARRER SUPERMARESME 84 

2019/1630 25/11/2019 

ACORD INCOACIÓ RELACIÓ MULTES Nº19059231 

2019/1631 25/11/2019 

GRATIFICACIONS POLICIA LOCAL OCTUBRE-NOVEMBRE 2019 

2019/1632 25/11/2019 

CONTRACTE MENOR D'OBRA PER L'INSTAL·LACIÓ D'UNA COLUMNA 
DE MULTIFOCOS AL PARC DE CAN BOADA 

2019/1633 25/11/2019 

LLICENCIA DE GUAL D'OFICI CRTA DE SANT VICENÇ 38 
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2019/1634 25/11/2019 

LLICENCIA GUAL D'OFICI CARRER SUPERMARESME 113 

2019/1635 25/11/2019 

LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS, NOMENAMENT DE 
TRIBUNAL QUALIFICADOR I INICI DE LES PROVES SELECTIVES. 

 
 
 
 

 
Tercer.- PRP2019/1751   DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET 
D'ALCALDIA NÚM. 1543 DE REVOCACIÓ DE COMPETÈNCIES FETES A 
UN REGIDOR. 
    
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2019/1275-1018   
Contingut: DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1543 
DE REVOCACIÓ DE COMPETÈNCIES FETES A UN REGIDOR 
 
Pren la paraula el senyor Robert Subiron Olmos, portaveu de l’Equip de 

Govern, qui exposa l’assumpte. Cal donar compte al Ple del decret d’alcaldia 

que es transcriu a continuació. De moment, se li han revocat les funcions com a 

regidor amb delegacions i, en conseqüència, ha perdut la condició de membre 

del Consell assessor del govern: 

“DECRET NÚM. 1543 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2019/1275-1018   
Contingut: REVOCACIÓ COMPETÈNCIES FETES A UN REGIDOR 
 
Fets 
 
Per Decret de l’alcaldia de data 11 de juliol de 2019 es va resoldre nomenar el 
senyor Francesc Guillem Molins com a Regidor de Governació, Mobilitat i 
Comerç i Turisme, d’acord amb l’article 120 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals els/les següents  
Regidors/des Delegats/des que ostentaran les competències pròpies de 
l’Alcaldia de gestió, assessorament, direcció i comandament sense incloure 
signatura de resolucions. 
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Des de l’Alcaldia es considera oportú revocar aquestes competències al regidor 
esmentat de forma immediata. 
 
Fonaments jurídics 
L'Alcalde és l'òrgan competent per nomenar Regidors/es delegats/des, a través 
de la delegació de les funcions o de les àrees corresponents, com també és 
competència de l'Alcalde la revocació d'aquesta delegació. 
 
Per tant, cal procedir d’igual manera que per a aprovar la delegació i cal 
atendre al que es disposa en l'article 44 del ROF, que és el que regula el règim 
de delegacions de l'Alcaldia i les seves modificacions, i disposa el següent: 
 
«1. Totes les delegacions a què es refereix l'article anterior seran realitzades 
mitjançant Decret de l'Alcalde que contindrà l'àmbit dels assumptes a què es 
refereix la delegació, les facultats que es deleguin, així com les condicions 
específiques d'exercici d'aquestes, en la mesura en què es concretin o apartin 
del règim general previst en aquest Reglament. 
2. La delegació d'atribucions de l'Alcalde farà efecte des de l'endemà al de la 
data del Decret, tret que en ella es disposi una altra cosa, sense perjudici de la 
seva preceptiva publicació en el «Butlletí Oficial» de la Província i en el 
municipal, si existís. 
3. Les normes dels apartats anteriors seran aplicables a qualsevol modificació 
posterior de les delegacions. 
4. De totes les delegacions i de les seves modificacions es donarà trasllat a Ple 
en la primera sessió que aquest celebri amb posterioritat a aquestes.» 
 
Així doncs, si es revoca una delegació de funcions, aquesta produirà efectes a 
partir de l'endemà a la data del Decret o resolució, o bé si es disposa una altra 
cosa com l’efecte immediat, produirà efectes com es determini en la resolució 
d’alcaldia, sense que hagi d'esperar a la seva notificació ni a la seva publicació 
en el BOP.  
 
Per tant, 
 
RESOLC 
 
Primer. Revocar amb efecte immediat la delegació de competències feta a 
favor del senyor Francesc Guillem Molins com a Regidor de Governació, 
Mobilitat i Comerç i Turisme, competències que correspondran a l’alcaldia de 
nou.  
 
En conseqüència, per tant, atès que per a formar part del Consell Assessor del 
Govern, d’acord amb l’acord plenari de data 22 de juliol de 2019, és necessari 
ostentar delegacions específiques i genèriques de l’Alcaldia, el regidor/a a qui 
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se li han revocat les competències d’alcaldia no integrarà l’òrgan consultiu 
esmentat. 
Segon.- Donar l’oportuna publicitat mitjançant publicació del corresponent 
edicte al BOP i donar compte del contingut d’aquest Decret al Ple en la propera 
sessió que se celebri.” 
 
INTERVENCIONS 
 
La senyora Sònia Miquel Suñé, regidora de Junts per Sant Vicenç, pregunta si 
el senyor alcalde té coneixement de l’estat actual de les actuacions o si té 
novetats. 
 
El senyor alcalde respon que s’assabenta com tothom, l’Ajuntament no rep cap 
comunicació al respecte, no té cap novetat. 
 
El senyor Sergi Rabat Fajardo, portaveu de Primàries, en primer lloc celebra la 
decisió presa pel govern, encertada. Suposa que actualment en el govern no hi 
ha cap persona que es vegi immersa en un procés d’investigació judicial sigui 
del tipus que sigui, citant el comunicat de l’alcalde fet al respecte. Xocaria de 
front amb les declaracions del senyor alcalde. Entén que cap membre del 
consell assessor té pendent cap causa judicial. Vol deixar palès que si no fos 
així seria un altre episodi de circumstàncies que fan créixer la preocupació, 
com la notícia apareguda a la premsa sobre els apartaments del camp de golf. 
Un tema com aquest hauria d’haver-se informat per part de l’Ajuntament, 
només el que es pugui comunicar, evidentment, respectant el secret de sumari, 
perquè tothom n’estigués assabentat. 
 
L’alcalde respon que no és el mateix, el senyor Guillem està a la presó. 
 
El senyor Rabat recorda les declaracions del senyor alcalde quan deia que 
ningú pot estar immers en investigació judicial en aquest govern sigui del tipus 
que sigui. 
 
El senyor alcalde li rebat dient que li sembla molt bé el seu missatge, però no el 
va tenir en compte en l’època electoral quan volia formar un govern 
independentista. Donava competències a una persona que també està 
investigada, tot i que falta la resolució judicial. 
 
El senyor Robert Subiron Olmos, portaveu del PSC, explica l’assumpte fent un 
resum, deixant palesa la diferència entre estar investigat per un treballador per 
coaccions i malversació de fons públics i estar investigat per esclarir aquests 
fets.  
 
El senyor Rabat li respon que fa referència a diferents nivells de la investigació, 
que no els correspon tractar aquí, tots dos estan investigats. 
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El senyor Subiron aclareix que el senyor Martínez està investigat i denunciat. 
 
El senyor Rabat reitera les declaracions del senyor alcalde en relació al senyor 
Guillem quan feia referència a la línia vermella per qualsevol persona immersa 
en una investigació judicial sigui del tipus que sigui. Ell només s’ha limitat a 
pregunta. Cadascú arribarà a les seves pròpies conclusions. 
 
Pren tot seguit la paraula Laia Sorribes Valls, portaveu d’ERC, qui pregunta que 
si la situació s’allarga el senyor alcalde mantindrà les regidories o les delegarà.   
 
El senyor alcalde respon que s’ha de veure si el senyor Guillem renuncia o no. 
La renúncia ha de ser presencial i és personal. De moment, no les delegarà. 
 
El senyor Miquel Àngel Martínez, portaveu de Junts per Sant Vicenç, afirma 
que el senyor Subiron està també investigat i denunciat. 
 
El senyor Subiron li diu que no ha estat notificat de cap denúncia i qui és el 
denunciant. A més, el senyor Martínez ho és per malversació i coacció. 
 
El senyor Martínez li respon que ho està pel mateix procés que ell i a més ha 
estat denunciat per la seva persona. 
 
Després de tot el debat esmentat, el Ple es dóna per assabentat del contingut 
del decret d’alcaldia anteriorment transcrit. 
 

 
 
Quart.- PRP2019/1649   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LA MODIFICACIÓ PARCIAL DEL VIGENT ACORD DE CONDICIONS DELS 
EMPLEATS PÚBLICS DE L'AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT    
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.   
 
A continuació el Sr. Robert Subirón Olmos,  portaveu del grup Municipal del 
PSC, exposa l’assumpte i explica les quatre modificacions proposades i que 
són peticions dels treballadors, que han estat pactades amb el comitè 
d’empresa, en el si de la Comissió Negociadora. Es transcriu tot seguit la 
proposta d’acord.  
 
Identificació de l’expedient :  

 

Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 

Expedient:  2019/2095-1378   
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Contingut: PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 

MODIFICACIÓ PARCIAL DEL VIGENT ACORD DE CONDICIONS DELS 

EMPLEATS PÚBLICS DE L'AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT 

 

La Mesa General de matèries comunes de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 

Montalt ha arribat a diversos acords fruits de la negociació col·lectiva que 

comporten una modificació parcial del vigent acord de condicions dels empleats 

públics de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. 

En data 4 de novembre de 2019 l’assessor en recursos humans de 

l’Ajuntament de Sant Vicenç ha emès l’informe que es transcriu a continuació: 

“Informe emès: Manel Tornadijo Pérez 

Òrgan competent: Ple Municipal 

Modificació parcial del Vigent Acord de Condicions dels Empleats Públics 

de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 

Fets 

En data 22 juliol de 2019 es reuneix la Mesa General de matèries comunes de 

l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i acorda una nova jornada anual i 

setmanal al servei de la Brigada municipal. En la mateixa línia la valoració de 

llocs de treball que s’ha realitzat a l’Ajuntament ha comportat l’establiment 

d’una jornada setmanal de promig de 40 hores al servei de la Policia Local. 

Aquestes dos modificacions de la jornada anual ambdós serveis han estat 

acordades dins d’aquesta Mesa General i modifiquen parcialment l’Acord de 

Condicions de Treball de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. 

En data 29 d’octubre de 2019 es reuneix la Mesa General de matèries 

comunes de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i acorden dos punts que 

modifiquen el vigent Acord de condicions de Treball pel que fa al tractament 

dels dies 24 i 31 de desembre i la data de pagament de la paga extra de Nadal.  

Fonaments de Dret 

L’aprovació i possibles modificacions del Conveni Col·lectiu o Acord de 

Condicions de Treball pel personal en règim funcionarial o Acord de condicions 

que reguli les condicions de treball dels empleats/des públiques es 

competència del Ple municipal segons el regulat a l’article 22.2d) de la LBRL.  
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Aquestes modificacions parcials han estat aprovades per la Mesa General de 

matèries comunes els passats dies 22 de juliol de 2019 i 29 d’octubre de 2019 

respectivament. En concret afecten a la jornada anual al servei de la Policia 

Local i Brigada municipal, el dia de pagament de la paga extra de Nadal i la 

naturalesa jurídica dels dies 24 i 31 de desembre que passen a ser dies de 

permís retribuït comportant una disminució de la jornada anual per a tots els 

empleats/des públiques. 

Les modificacions són les següents: 

1. Jornada laboral anual del personal al servei de la Brigada municipal. 

S’acorda amb efectes 1 de Gener de 2020 que el personal al Servei de la 
Brigada municipal tindrà una jornada laboral de 40 hores setmanals de promig 
en còmput anual. L’horari ordinari del servei de la Brigada s’estableix de Dilluns 
a Dissabte de 7 a 14:30 hores segons els quadrants laborals anuals establerts 
per a cada empleat/da a tal efecte. 

Per aquest motiu, s’estableix que el complement de prolongació de jornada que 
té assignat cada empleat/da a l’actualitat serà absorbit dins del complement 
específic, com aquell complement destinat per la normativa vigent per a 
retribuir les circumstàncies especials que determinen les condicions de treball 
dels esmentats empleats/des públiques. Per tant, no hi ha una variació de les 
retribucions dels esmentats empleats/des públiques. 

Per últim i amb caràcter general, només es considerarà jornada extraordinària 
aquella realitzada a partir de les 14:30 hores del Dissabte, la realitzada els 
diumenges i resta de festius intersetmanals. Només en aquests casos, es 
procedirà a retribuir els serveis prestats com a extraordinaris segons el regulat 
a l’article 28 del vigent ACORD de condicions dels empleats públics de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt.  

Queda sense efecte el regulat a l’article 8.1 del vigent ACORD de condicions 
en tot allò que fa referència a la Brigada municipal i per últim, també queda 
sense efecte tot allò regulat a la resta de l’esmentat ACORD de condicions que 
vagi en contra del regulat en el present ACORD.  

2. Jornada laboral anual del personal al servei de la Policia Local. 

S’acorda que el personal del Cos de la Policia Local tindrà una jornada laboral 

de 40 hores setmanals de promig en còmput anual, modificant l’article 1 de 

l’Annex I del propi Conveni que regula determinades condicions de treball pel 

servei de la Policia Local. Aquesta modificació de la jornada anual no afecta a 

la resta de personal al servei de la Policia Local que no té la condició de 
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membre de l’esmentat Cos. La resta d’elements que conformen la jornada 

anual NO varien. 

3. Dia de pagament de la paga extra de Nadal.  

Es modifica l’article 24.1 que diu textualment que “Les pagues extraordinàries 
seran dues a l’any i es faran efectives el 22 de juny i el 20 de desembre 
respectivament.” 

Segons l’acord abans esmentat el nou article 24.1 establirà el següent “Les 
pagues extraordinàries seran dues a l’any i es faran efectives el 22 de juny i el 
16 de desembre respectivament.” 

4. Dies 24 i 31 de desembre amb la consideració de permís retribuït.  

Es modifica l’article 8.1 per a calcular la jornada màxima anual de la 

Corporació, ja que aquests dos dies passen a tenir la consideració jurídica de 

dies de permís retribuït per a tota la plantilla municipal. Per tant, la 

conseqüència és la reducció de la jornada anual màxima per a tota la plantilla 

municipal. De forma textual es diu el següent: 

“La jornada màxima anual s’estableix seguint la fórmula següent: [A- (FN +FA + 
FL +V +S + D) ] * H = Jornada màxima anual essent: 
 
FN= Dies festius nacionals 
FA= Dies festius Autonòmics 
FL= Dies festius Locals 
V= Dies de vacances 
S= Dissabtes 
D= Diumenges 
A= Dies naturals anuals 
H= Número d’hores de treball diàries. 

Amb efectes del present any 2019 s’estableix el següent: 

“La jornada màxima anual s’estableix seguint la fórmula següent: [A- (PR+FN 
+FA + FL +V +S + D) ] * H = Jornada màxima anual essent: 
 
FN= Dies festius nacionals 
FA= Dies festius Autonòmics 
FL= Dies festius Locals 
V= Dies de vacances 
S= Dissabtes 
D= Diumenges 
A= Dies naturals anuals 
H= Número d’hores de treball diàries. 
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No obstant l’anterior, si els dies 24 i 31 de desembre cauen durant la setmana 

natural entre dilluns i divendres, aquest dies tindran la consideració de no 

laborables i per tant, descomptaran de la jornada efectiva de treball. Aquesta 

norma no és d’aplicació als membres del Cos de la Policia Local, ja que tenen 

una prestació de servei de 24 hores per 365 dies. Pels quadrants de la Policia 

Local, un d’aquests dos dies s’establirà com a no laboral dins del quadrant (12 

hores) i per tant, descomptarà de la jornada efectiva de treball.”   

Realitzada la tramitació legalment establerta, es PROPOSA AL PLE de la 

Corporació: 

Primer.- Aprovar la modificació parcial del vigent acord de condicions dels 

empleats públics de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, text consensuat 

per la Mesa de Negociació de data 29 d’octubre de 2019 tal i com queda 

reflectit a l’informe transcrit a la part expositiva.  

Segon.- Comunicar l'Acord del Ple al President de la mesa de Negociació i 

notificar aquest als representants del personal amb indicació dels recursos que 

s'estimin pertinents. Així mateix, emplaçar a les parts per a la signatura de 

l'Acord. 

Tercer.- Signat l'Acord, que per la Mesa de Negociació es presenti aquest en 

l'Oficina Pública corresponent perquè es procedeixi al seu registre, i posterior 

publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 

 
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, portaveu de JxSVM, qui 
explica que l’any 2018 es va aprovar un organigrama, una plantilla, una relació 
de llocs de treball, un conveni, les fitxes dels treballadors i la valoració 
retributiva amb el vist i plau dels representants dels treballadors. La valoració 
retributiva dels llocs de treball s’ha anat ajustant i explica en què consisteix. Pel 
que han pogut veure de l’expedient que li han entregat, la majoria dels 
treballadors cobraven el que havien de cobrar. 
 
El senyor alcalde li respon que va ser amb la seva alcaldia quan es va aprovar 
la valoració per part del plenari i que cenyeixi al punt de l’ordre del dia. Explica 
el relat com si ho hagués aprovat ell i no va ser així. Li demana que no faci 
monòlegs que no vénen al cas i el crida a l’ordre. 
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El senyor Martínez li replica que l’ha de deixar explicar-se per arribar on ell vol 
arribar. Ha de tenir respecte. 
 
El senyor alcalde exposa que hi ha un reajustament a la relació de llocs de 
treball, però aquí es parla del conveni, de modificacions que han estat 
negociades.  
 
El senyor Martínez manifesta que no compta amb les actes de negociació i que 
no sap qui conforma la mesa paritària. 
 
El senyor alcalde li respon que forma part de la comissió la part social i com a 
representants de l’Ajuntament hi van el senyor Garralaga, el senyor Rovira i 
l’alcalde. 
 
El senyor Martínez apunta que per tant, el formen membres del govern i del 
consell assessor. També assenyala que quan es negocia hi ha d’haver 
cessions per les dues bandes. Demana que li expliquin les prolongacions de 
jornada de la policia i la brigada com queden. 
 
El senyor alcalde li respon que ara tenen una jornada ordinària de 40 hores i no 
de 37.5 hores, sense pack d’hores. 
 
Pren la paraula a continuació el senyor Sergi Rabat Fajardo, portaveu de 
Primàries. Votaran a favor del punt, hi ha un benefici per alguns treballadors. 
Però voldria fer una reflexió, això implicarà que tant brigada com policia 
augmentin la seva productivitat, per tant, faran més hores fixes i això li sembla 
bo. Pregunta quina incidència tindran les hores extraordinàries. Que ningú 
s’enfadi, però pregunta quins càlculs s’han fet i quina incidència tindran. 
 
El senyor alcalde li respon que les explicacions es faran amb el pressupost. 
Totes les modificacions estan consensuades amb els treballadors. El quadrant 
que estan preparant els caps és per al 2020. 
 
La senyora Laia Sorribes Valls, portaveu d’ERC, exposa que les hores extres li 
semblen bé si són necessàries. Que es cobri abans li sembla bé, totes les 
millores que s’hagin pactat li estan bé. Pel que fa als dos dies festius, pregunta 
si es tanca al públic i si són festius recuperables. 
 
El senyor Subiron aclareix el tema de la Brigada que és el que més domina. De 
les 37.5 hores setmanals de dilluns a divendres, més un pack d’hores, es 
passarà a una jornada de dilluns a divendres i es cobriran els dissabtes en 
torns, passant a fer 40 hores setmanals. Pràcticament es quadra el que feien 
amb el que faran ara en còmput global. El que es treballi fora d’aquesta 
jornada, seran hores extres. 
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El senyor Benito Pérez González, portaveu de Cs, manifesta que com que hi ha 
consens amb els treballadors, votarà a favor del punt. 
 
El senyor Martínez li manifesta a l’alcalde que si ha d’aplicar el ROM, ho ha de 
fer amb tothom. 
 
El senyor alcalde li respon que es cenyeixi al seu lloc i li demana respecte. 
 
El senyor Martínez manifesta que vol justificar el seu sentit del vot. Exposa que 
hi ha tres aspectes formals que beneficien els treballadors però que només vol 
una explicació per a la ciutadania. La jornada passa de 37.5 a 40 hores. Hi ha 
un benefici per als treballadors, perquè els complements de productivitat 
queden consolidats al seu específic. Es donen dos dies de festa i es podien 
conveniar. Pel que a l’avançament de les pagues tampoc hi veuen cap 
inconvenient. El problema que ells detecten és que com no es disposarà del 
pack d’hores, qui farà la feina que calgui quan s’acabin les 80 hores que té com 
a màxim cada treballador com a hores extres? 
 
El senyor alcalde respon que es farà el mateix. Es consolida el complement de 
productivitat, que era una reclamació del personal, però faran exactament el 
mateix. 
 
El senyor Martínez repeteix que la pregunta era que si s’acabaven les 80 hores 
extres màximes, què passarà. 
 
El senyor alcalde li respon que si passés, arribat el moment, potser es podria 
externalitzar la feina necessària. 
 
 
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 SÍ 

ERC 1 SÍ 
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CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

PP 1 - 

CUP 1 SÍ 

 

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

 

 

 
Cinquè.- PRP2019/1797   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DE LA MOCIÓ EN DEFENSA DE LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ I LA 
INICIATIVA POLÍTICA AL PARLAMENT DE CATALUNYA. 
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.   
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2019/2247-1029   
Contingut: PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ EN 
DEFENSA DE LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ I LA INICIATIVA POLÍTICA AL 
PARLAMENT DE CATALUNYA 
 
La senyora Laia Sorribes Valls, portaveu d’ERC, dóna lectura íntegra a la 

moció presentada pel seu grup municipal. Defensa que es pugui parlar de tot a 

les institucions.  

 

Es transcriu tot seguit la proposta: 
 
“Moció en defensa de la llibertat d’expressió i la iniciativa política al 

Parlament de Catalunya 

 

La censura que el Govern espanyol -mitjançant el Tribunal Constitucional- 

pretén imposar al Parlament de Catalunya constitueix una vulneració 

inacceptable de l’autonomia parlamentària i del dret a la representació política 

dels diputats i les diputades, els quals tenen dret a exercir la llibertat 

d’expressió i la iniciativa política sense coaccions de cap tipus. 
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Al Parlament de Catalunya s’hi ha de poder parlar de tot i s’han de poder 

expressar totes les opinions, no només aquelles que agradin als poders de 

l’Estat. 

Els òrgans de representació política, escollits democràticament, han de poder 

expressar les seves opinions sobre els temes que considerin convenient. Si no 

fos així, es desvirtuaria el sentit de les institucions democràtiques que 

representen la voluntat de la ciutadania. I això és aplicable als ajuntaments, als 

consells comarcals, a les diputacions i, sobretot, al Parlament de Catalunya que 

representa el poble de Catalunya.  

Davant la deriva autoritària de l’Estat, que amenaça amb responsabilitats 

penals a la Mesa del Parlament de Catalunya per defensar el dret a la 

representació política i a la llibertat d’expressió dels diputats i les diputades, 

fem nostra la Proposta de Resolució del Parlament de Catalunya parcialment 

suspesa com a conseqüència dels incidents d’execució de sentència formulats 

pel Govern espanyol al Tribunal Constitucional.  

I com a exemple i reivindicació del dret dels òrgans de representació política, 

escollits democràticament, a pronunciar-se sobre les qüestions que considerin 

pertinents, el Ple de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt adopta els 

següents acords: 

 

PRIMER. Denunciar la censura que el Tribunal Constitucional pretén imposar al 

Parlament de Catalunya, clarament incompatible amb l’autonomia i la 

inviolabilitat de la cambra.  

SEGON. Reivindicar el dret dels diputats i les diputades del Parlament de 

Catalunya, així com el dels membres d’aquest Ple, a poder debatre sobre tots 

els assumptes que interessen a la ciutadania, inclosos el dret a 

l’autodeterminació, la monarquia o la sobirania. 

TERCER. Considerar que davant les coaccions dels poders de l’Estat per 

intentar limitar els temes de debat al Parlament de Catalunya, no hi ha cap més 

opció que defensar el dret a la representació política i a la llibertat d’expressió 

de tots els diputats i diputades. Sense fissures. Perquè si la censura entra al 

Parlament de Catalunya, o a qualsevol altra òrgan de representació política, 

escollit democràticament, es desvirtua el sentit de les institucions. Per això, 

expressa i expressarà tants cops com ho vulguin els membres d’aquest Ple, la 

reprovació de la monarquia, la defensa del dret a l’autodeterminació i la 

reivindicació de la sobirania del poble de Catalunya per decidir el seu futur 

polític.  
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QUART. Entendre que les competències autonòmiques no poden definir els 

límits del que es pot parlar al Parlament de Catalunya, perquè els legítims 

representants del poble de Catalunya s’han de poder posicionar políticament 

sobre qüestions com la invasió de Turquia al Kurdistan, la crisi dels refugiats o 

l’emergència climàtica, per posar només alguns exemples. 

CINQUÈ. Recordar que el Parlament de Catalunya ha aprovat desenes de 

resolucions polítiques sobre el dret a l’autodeterminació des de l’any 1989 

sense que això hagi estat objecte de persecució i censura per part de les 

institucions de l’Estat. I considera que ho ha de seguir fent si aquesta és la 

voluntat dels diputats i diputades de la cambra.  

SISÈ. Constatar que altres parlaments de l’Estat es posicionen constantment 

sobre qüestions que desborden el seu àmbit competencial, fins i tot demanant 

la intervenció de les institucions catalanes, sense que això sigui objecte de cap 

impugnació per part del Govern espanyol. I defensar el dret d’aquests 

parlaments a seguir-ho fent, perquè la defensa del dret a la representació 

política i a la llibertat d’expressió té valor sobretot quan es fa pels que no 

pensen com nosaltres. 

SETÈ. Manifestar el seu suport i la seva solidaritat amb el president i la mesa 

del Parlament de Catalunya que estan sent amenaçats judicialment per 

defensar la llibertat d’expressió a la cambra.  

VUITÈ. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, 

als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Presidència del 

Govern espanyol, i a la Presidència del Tribunal Constitucional.” 

 
 
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 Sergi Rabat Fajardo, portaveu de Primàries, pren la paraula per fer la 
seva exposició. Manifesta que es pot dividir en dos blocs. En primer lloc, es pot 
constatar la gravetat (però no els sorprèn) contra la llibertat d’expressió, cal 
reflexionar-hi. El segon lloc, aquesta moció ens toca de prop. Es va aprovar 
una ordenança general que contenia un article que vulnerava la llibertat 
d’expressió, per això Som-hi va presentar unes al·legacions. Cal fer esment de 
la tria de drets a la Constitució, entre ells la llibertat, i una de les seves variants 
és la llibertat d’expressió i la de reunió. Una de les ordenances vulnera, coarta, 
erosiona i desvirtua la llibertat d’expressió. Hi ha forces que porten en el seu 
ADN la defensa la llibertat d’expressió que hi van votar a favor. L’article 21.2 
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estableix limitació del dret de reunió, però com a últim recurs, quan hi ha risc 
per a la integritat de les persones i dels béns. La interpretació feta per 
l’Ajuntament és totalment restrictiva. En l’opinió de Som-hi s’estan vulnerant 
drets fonamentals amb l’aprovació de l’Ordeanança de civisme. 
 
El senyor alcalde li recorda que s’està parlant d’una moció i no de les 
al·legacions a les ordenances generals. Li respon que ningú ha fet una 
ordenança per coartar la llibertat, ja es farà l’oportuna modificació del text inicial 
al Ple si és necessari. Cal cenyir-se al punt de l’ordre del dia, que és la moció 
presentada per Esquerra. 
 
El senyor Rabat respon que està totalment lligat i per això estava donant la 
seva explicació. 
 
El senyor Benito Pérez González, regidor de Ciutadans, manifesta que 
mantindrà el mateix discurs. No està per presentar mocions que no són d’àmbit 
municipal. No entén per què han de repetir mocions per recolzar polítiques al 
Parlament i intentar soscavar l’estat de dret i democràtic que tenim. Estan 
d’acord amb el títol però no amb el contingut de la moció. Porten dos anys amb 
el Parlament segrestat. Només es convoca el ple per parlar del que interessa a 
Junts per Catalunya i Esquerra. En canvi no es parla d’ajudes a les escoles 
bressol, per exemple.  
 
Tot seguit, pren la paraula Miquel Rovira Mariné, portaveu de la CUP, qui 
manifesta que votaran a favor de la moció evidentment. El Tribunal 
Constitucional està colonitzant espais que no li pertoquen, allà on es pot parlar 
de tot, fins i tot de la possibilitat de modificar la Constitució, estan coartant que 
no es modifiqui la Constitució. 
 
A continuació, pren la paraula el senyor Robert Subiron Olmos, portaveu del 
PSC, qui manifesta que a partir d’ara, s’abstindrà quan es portin mocions 
genèriques de partit i no hi votarà a favor. Demana que siguin d’àmbit local, que 
representin el municipi i que estiguin treballades.  
 
La senyora Laia Sorribes Valls, portaveu d’Esquerra, manifesta que aquesta 
moció sí que ens afecta perquè afecta tots els llocs de debat, també aquí, qui 
diu que no ens l’aplicaran als ajuntaments. És prou greu perquè es pugui 
debatre aquí en aquest plenari. 
 
C.- VOTACIÓ I ACORD 

 

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

 

GRUP Nº VOT 
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vots 

PSC 3 ABST 

JUNTS 4 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 NO 

9SV 1 SÍ 

PP 1 - 

CUP 1 SÍ 

 

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

 

 

Sisè.- PRP2019/1749   PROPOSTA AL PLE, D'APROVACIÓ SI ESCAU, 
DELS COMPTES ANUALS DE L'ANY 2018.  
   
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Robert Subirón 
Olmos,  portaveu del grup Municipal del PSC, exposa l’assumpte. Explica com 
ha anat la tramitació de l’expedient. 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE GESTIO ECONOMICA 
Expedient:  2019/1655-   
Contingut: PROPOSTA AL PLE, D'APROVACIÓ SI ESCAU, DELS COMPTES 
ANUALS DE L'ANY 2018. 
 
 
Els comptes anuals s'han de sotmetre abans de l'1 de juny a informe de la 

comissió especial de comptes de l'entitat local i han de ser així mateix objecte 

d'informació pública abans de sotmetre a l'aprovació del ple, per tal que puguin 

formular-se contra les mateixes reclamacions, objeccions o observacions. Els 

membres de la Comissió poden requerir la documentació i la informació 

necessària per al desenvolupament de les seves funcions. 
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En data 18 de setembre de 2019 es va reunir la Comissió Especial de 

Comptes, per tal de procedir a l'examen, estudi i informe de tots els comptes de 

l’exercici de 2018, que ha d'aprovar el ple, d'acord amb el que estableix la 

legislació vigent. Aquell dia la Comissió va resoldre, després del debat, 

s’acorda posar les mesures necessàries per tal que els regidors disposin de la 

informació necessària amb el nivell de seguretat necessari i complint la 

normativa vigent i en un termini aproximat d’unes dues setmanes, tornar a 

convocar la reunió. 

Arrel de la conjuntura política que ha sofert l’Ajuntament en els darrers mesos, 

no va ser fins el dia 6 de novembre de 2019 que no es va tornar a reunir la 

Comissió Especial de comptes. Finalment, la Comissió va informar 

FAVORABLEMENT el Compte General del Municipi de l'exercici 2018, que ha 

quedat complidament justificat, i que està integrat pels documents que consten 

oportunament arxivats a l’expedient administratiu 2019/1655. 

Havent estat dictaminat el compte per la comissió especial, es va trametre al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per a la seva exposició pública. El 

Compte General ha estat exposat al públic durant 15 dies hàbils, més vuit dies 

més, de conformitat amb el que disposa l'article 212 del RDL 2/2004, de 5 de 

marc, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora d'Hisendes Locals, 

durant els quals els interessats podien presentar al·legacions, termini que 

finalitzà el dia 29/10/2018. i que durant aquest termini no s’ha presentat cap 

al·legació. 

Per tant, no havent-se formulat ni esmenes ni al·legacions, ni havent-se 

sol·licitat pels membres de la Comissió cap tipus d’aclariment ni documentació 

addicional, s’entén que procedeix la seva tramesa al Ple de la Corporació per a 

la seva aprovació i es PROPOSA AL PLE adoptar els següents acords: 

Primer.- Aprovar el Compte General de l'Exercici 2018. 

Segon.- Remetre el Compte General aprovat juntament amb tota la 

documentació que la integra a la fiscalització del Tribunal de Comptes, tal com 

s'estableix en l'article 212.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i, en 

compliment dels mandats de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 

Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i altra normativa concordant, al 

Ministeri d'Hisenda. 
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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 Junts 
per Sant Vicenç, qui afirma que elaborar els comptes no és gens fàcil. Vol 
felicitar l’interventor per la gran feina que fa. Tenia petits serrells i li han estat 
contestats. No obstant, no poden valorar el compte perquè no hi van intervenir.  
Pregunta si l’Ajuntament ha demanat ja la pròrroga, ja que la data límit era 1 de 
juny. Demana diligència a l’hora de treballar. Si no s’aprovessin, l’ajuntament 
no rebria subvencions. S’abstindran perquè no hi van intervenir. 
 
El senyor Sergi Rabat Fajardo, portaveu de Primàries, es  suma a la felicitació 
a la tasca de l’interventor i manifesta que no hi eren. No recolzen però tampoc 
bloquegen. Pregunta, ja que al compte general s’hi fa esment, com està 
l’inventari i si el tindrem al 2019.  
 
La senyora Laia Sorribes Valls, portaveu d’ERC, també s’abstindrà perquè no 
hi va intervenir i també felicita l’interventor. 
 
A continuació, la senyora Maria Villalta Morro, portaveu de 9SV, comenta que 
ella tampoc hi era, però tenia dos regidors companys que sí que hi van ser. A 
més, l’interventor que fa la seva feina i molt bé, ha enviat la documentació que 
calia i es pot aprovar el punt tranquil·lament sense cap inconvenient.  
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de Cs, exposa que es podria 
discutir si s’ha gastat més o menys d'una o una altra partida prevista, però des 
del punt de vista tècnic, està d’acord amb l’aprovació del compte. 
 
 
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 
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ERC 1 ABST 

CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

PP 1 - 

CUP 1 SÍ 

 

S’acorda, per majoria simple, aprovar els acords esmentats anteriorment. 

 

 
Setè.- PRP2019/1594   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LA XIFRA OFICIAL DE POBLACIÓ A DATA 1 DE GENER DE 2019 I ESTUDI 
DE POBLACIÓ RELATIU A L'ANY 2018.    
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Robert Subirón 
Olmos,  portaveu del grup Municipal del PSC, exposa l’assumpte. Fa un resum 
de l’estudi de població de l’any 2018. Aquest estudi és molt complet i serveix 
per veure l’evolució de la població al municipi i poder fer millor les polítiques per 
al poble. Agraeix la tasca feta per la senyora Ana Motes, cap de l’OAC, qui 
cada any fa un estudi amb tanta vàlua. 
 
Identificació de l’expedient :  

 

Departament/ Sol·licitant: ALCALDIA 

Expedient:  2019/1974-2688   

Contingut: PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA XIFRA 

OFICIAL DE POBLACIÓ A DATA 1 DE GENER DE 2019 I ESTUDI DE 

POBLACIÓ RELATIU A L'ANY 2018. 

 

Fets 

 

Vist l'escrit de data 21 de marc de 2019, enregistrat en aquest Ajuntament en 

amb número d'entrada 2478, mitjançant el qual l'lnstitut Nacional 

d'Estadística -Delegació Provincial de Barcelona-, comunica a aquest 

Ajuntament la proposta de xifra de població a 1 de gener de 2019, resultant 

per al municipi de Sant Vicenç de Montalt de 6.395 habitants. 
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Vist l'escrit de data 7 de maig de 2019, enregistrat amb el número de registre 

d'entrada 4067, mitjançant el qual l’INE - Delegació Provincial de Barcelona- 

en el que ens comunica que s'inicia el procés d'estimació i desestimació 

automàtica per resoldre les discrepàncies de xifres proposades. 

 

Vista la comunicació efectuada per la Diputació de Barcelona (Gestió del 

Padró municipal d'Habitants) amb el resulta! final de la gestió del padró 

municipal d'habitants a data 1 de gener de 2019 un cop ha finalitzat el 

procediment per a l'obtenció de la proposta de xifres oficials de població 

previst a la Resolució de 25 d'octubre de 2005, de  la presidenta de l'lnstitut 

Nacional d'Estadística i del director general de Cooperació Local sobre 

revisió del Padró Municipal i el procediment per a l'obtenció de la proposta 

de xifres oficials de població, essent la xifra de població referida a 1 de 

gener de 2019 la de 6.407 habitants. 

 

Vist l’estudi estadístic de població relatiu a l’any 2018, elaborat per la cap de 

l’OAC amb dades del Padró Municipal que consta degudament arxivat a 

l’expedient de referència. 

 

Fonaments de dret 

 

Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 

 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el Text Refós de la Llei 

Municipal i de Règim local de Catalunya. 

 

Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de 

població i demarcació territorial de les entitats locals, modifica! per Reial decret 

2612/1996, de 20 de desembre. 

 

Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Subsecretaria, per la qual es 

disposa la publicació de la Resolució de l'lnstitut Nacional d'Estadística i de la 

Direcció General per a l'Administració Local, per la qual es dicten 

instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró 

municipal i sobre el procediment d'obtenció de la proposta de xifres oficials de 

població. 

 

Reial decret 382/1986, de 10 de febrer, pel qual es crea, organitza i regula 

el funcionament del Registre d'Entitats Locals. 
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Ordre de 3 de juny de 1986, per la qual es desenvolupa el Reial decret 

382/1986, de 10 de febrer, pel qual es crea, organitza i regula el 

funcionament del Registre d'Entitats Locals. 

Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de 

demarcació territorial i població deis ens locals de Catalunya. 

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques.  

 

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 

Llei 26/2010,  del 3 d'agost,  del  règim jurídic  i procediment  de  tes  

administracions  públiques  de Catalunya. 

 

Vist tot l'anterior, es PROPOSA AL PLE DE LA CORPORACIÓ l'adopció 

dels següents acords: 

 

Primer.- Aprovar la revisió anual del Padró municipal d'habitants del 

municipi de Sant Vicenç de Montalt referida a 1 de gener de 2019, d'acord 

amb allò que disposa l'article 81 del Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol, 

pel qual s'aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les 

entitats locals, de la qual en resulta una xifra de població de 6.407 

habitants. 

 

Segon.- Aprovar l’estudi de població relatiu a l’any 2018, elaborat per la cap 

de l’OAC amb dades del Padró Municipal que consta degudament arxivat a 

l’expedient de referència. 

 

Tercer.- Publicar l’estudi de població relatiu a l’any 2018 al web municipal. 

 
 
B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, 
de 28 novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 
Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària. 
 
El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, portaveu de Junts per Sant Vicenç, 
reitera la felicitació a la cap de l’OAC, perquè només calia creuar les dades 
amb l’INE i a Sant Vicenç es fa molt més. El nombre d’habitants marca les 
subvencions que es rebran, ja que es determinen els imports d’acord amb el 
nombre d’habitants. Hi ha dades que són molt importants de l’informe també, ja 
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que a partir de l’estudi, es pot marcar el full de ruta del Consistori. Marca de 
cara a enfocar les inversions futures i el repartiment de departaments. També 
serveix per veure que la població s’envelleix, la piràmide de població s’està 
invertint i caldrà fer equipaments per a la gent gran. Es pot veure que la 
població de Sant Vicenç està instruïda, que la mitjana d’edat ha augmentat, etc. 
Reitera la felicitació perquè l’estudi servirà per tirar endavant el nostre municipi. 
 
A continuació, el senyor Sergi Rabat Fajardo, portaveu de Primàries, es suma a 
la felicitació a la cap de l’OAC pel seu rigor i pulcritud. Fa goig que s’hagin 
excedit els límits legals i que es vagi més enllà. Hi ha uns estàndards que s’han 
de complir, però celebra que es faci més feina, perquè aquests estudis 
serveixen molt. Tant de bo en altres matèries també es fes, tant de bo es 
seguís aquesta línia en altres àmbits. 
 
La senyora Laia Sorribes Valls, portaveu d’ERC,  també felicita la cap de l’OAC 
per haver fet una feina fantàstica. Es pot veure que tenim una població 
estancada, on hi ha més dones que homes. Demana que totes les dades es 
segreguin per sexes. 
 
El senyor alcalde pren la paraula per manifestar que és una sort. Feliciten els 
treballadors perquè fan bé la seva feina. Tenim uns treballadors molt 
professionals, no és per tirar flors, però s’ha de dir. 
 
Tot seguit, el senyor Miquel Rovira Mariné, portaveu de la CUP, exposa que cal 
donar valor al treball. D’aquest estudi poden sorgir exercicis que poden tenir 
molt impacte, com per exemple pel que fa a les dades dels habitatges buits 
(867), què hi podem fer, o que hi ha moltes persones de més de 65 anys que 
viuen soles, es podrien fer polítiques preventives a través de polítiques socials. 
No és un pur estudi estadístic. Més enllà de la persona que ha fet el treball, 
implica que es poden tirar endavant polítiques  socials, polítiques municipals 
que s’arrelin directament al territori. 
 
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 



 

36 
 

ERC 1 SÍ 

CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

PP 1 - 

CUP 1 SÍ 

 

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

 

 

Vuitè.- PRP2019/1595   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LA CARTA DE SERVEIS DE L'OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA (OAC).   
  
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Robert Subirón 
Olmos,  portaveu del grup Municipal del PSC, exposa l’assumpte. Dóna lectura 
al resum de la proposta que es presenta, que es transcriu tot seguit: 
 
“Des del passat mes de febrer l’Ajuntament està treballant en la creació d’un nou 

sistema de gestió de qualitat basat en les cartes de Servei, amb l’objectiu de resoldre 

dues qüestions vitals: satisfer a la ciutadania i optimitzar els recursos. 

 

En el marc d’aquests treballs i amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona s’ha 

elaborat la Carta de serveis de l’Oficina d’Atenció Ciutadana, que descriu d’una forma 

homogènia, clara i entenedora les dades identificatives i finalitat del servei, la relació de 

serveis prestats i compromisos de qualitat i indicadors. 

 

Altrament, es detalla quin serà el mecanisme de seguiment, manteniment, actualització i 

difusió de la Carta de serveis, que implicarà un esforç per part de tot el personal de 

l’OAC. 

 

La Carta de serveis serà l’eix vertebrador del tràmits i procediments que es definiran 

amb una perspectiva de qualitat i de millora dels serveis prestats a la ciutadania, basats 

en la eficiència, celeritat, simplificació administrativa, transparència i accessibilitat. 

 

A nivell conceptual, la Carta de serveis és un document públic a través del qual 

l’Ajuntament comunica als usuaris/es de l’OAC els compromisos de qualitat que 

assumeixen en la seva prestació, així com els drets, deures i forma de participació que 

tenen en relació amb aquests.  En síntesi, una carta de serveis és una eina amb una triple 

funció: eina de gestió, eina de millora contínua i eina de rendició de comptes. 
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La Carta de serveis de l’OAC serà una eina viva que cal mantenir, modificar, avaluar i 

ajustar permanentment per tal que els compromisos que recull siguin sempre vigents i 

que aquest esforç es tradueixi en una millora contínua dels criteris i els nivells de 

qualitat que l’Ajuntament s’autoexigeix en la prestació dels serveis a la ciutadania. 

 

L’elaboració d’aquesta Carta de serveis, la primera que es porta a aprovació a aquest 

Ple, marca l’inici d’una nova manera de treballar, centrada en la millora contínua i en la 

rendició de comptes envers la ciutadania. La previsió és que a aquesta primera carta la 

segueixen la d’altres serveis municipals. 

 

Indicar que per a l’elaboració de la carta de serveis de l’OAC s’han mantingut reunions 

amb les tècniques de la Diputació de Barcelona, la secretària accidental, la cap de l’OAc 

i els referents tècnics de les diferents àrees de l’Ajuntament. A més, es va activar una 

enquesta ciutadana (a través de la web municipal i presencial a l’OAC) en la qual hi van 

participar un centenar de persones i que va servir per copsar com valorava la ciutadania 

el servei que s’estava prestant i que ha estat una eina fonamental per establir les 

fortaleses i les febleses del servei i conseqüentment les propostes de millora, el 

compromisos de qualitat i els indicadors que permetran fer el seguiment i la rendició de 

comptes anual. 

 

Respecte als resultats de l’enquesta, indicar que van resultar bastant satisfactoris i que 

les demandes de la ciutadania pel que fa al servei es centraven principalment en el 

temps d’espera a l’hora de ser atesos tant presencial com telefònicament i  facilitar i 

simplificar les tramitacions electròniques. Com a eines de millora en aquests àmbits, ja 

s’han realitzat actuacions com ara la implantació d’un nou programa de gestió 

d’expedients que facilita i agilitza les tramitacions administratives i de cara al proper 

any s’ha previst la implantació d’una nova carpeta del ciutadà que permetrà que la 

ciutadania pugui saber en qualsevol moment per via telemàtica com es troba la seva 

sol·licitud i/o expedient. També s’està treballant en la implantació d’un gestor de cues   

que ens permetrà una bona gestió del flux de persones, augmentar la productivitat del 

personal d'atenció, millorar l'experiència de l’usuari i generar dades que ens permetran 

analitzar i prendre decisions ajustades a la situació real. 

 

Pel que fa, a l’adequació de l’espai físic, a l’atenció personalitzada i a la competència 

professional dels personal de l’OAC, les valoracions de la ciutadania van resultar en 

conjunt molt satisfactòries, tot i que es continuarà treballant per millorar tant l’espai 

físic com les competències de les professionals de l’OAC amb formació relacionada 

amb les seves tasques.   

 

Destacar que a partir del gener, es tornarà a activar l’enquesta ciutadana de valoració de 

l’OAC que estarà sempre disponible a la web i en paper a l’OAC, amb l’objectiu 

d’obtenir les dades que ens permetin valorar si s’assoleixen els compromisos de qualitat 

i si és necessari introduir-ne de nous. 
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Tota la informació relativa a la Carta de serveis, inclosa l’enquesta estarà disponible al 

web municipal. Tanmateix, també s’ha previst la impressió de fulletons informatius per 

distribuir-los entre la ciutadania. 

 

Per últim, apuntar que des de la Diputació de Barcelona aconsellen que cada dos anys 

s’hauria de fer una revisió dels continguts de la Carta de serveis per tal d’ajustar-los el 

més possible a la realitat del moment.” 

 
 
Es transcriu a continuació la proposta d’acord: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2019/1978-1218   
Contingut: PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CARTA DE 
SERVEIS DE L'OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA (OAC). 
 
 
ANTECEDENTS DE FET 

 

Des del passat mes de febrer l’Ajuntament està treballant en la creació d’un nou 

sistema de gestió de qualitat basat en les cartes de Servei, amb l’objectiu de 

resoldre dues qüestions vitals: satisfer a la ciutadania i optimitzar els recursos. 

 

En el marc d’aquests treballs i amb el suport tècnic de la Diputació de 

Barcelona s’ha elaborat la Carta de serveis de l’Oficina d’Atenció Ciutadana, 

que descriu d’una forma homogènia, clara i entenedora les dades identificatives 

i finalitat del servei, la relació de serveis prestats i compromisos de qualitat i 

indicadors. 

 

Altrament, es detalla quin serà el mecanisme de seguiment, manteniment, 

actualització i difusió de la Carta de serveis, que implicarà un esforç per part de 

tot el personal de l’OAC. 

 

La Carta de serveis serà l’eix vertebrador del tràmits i procediments que es 

definiran amb una perspectiva de qualitat i de millora dels serveis prestats a la 
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ciutadania, basats en la eficiència, celeritat, simplificació administrativa, 

transparència i accessibilitat. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

Article 23 de la llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 

les administracions públiques de Catalunya, modificada per la llei 16/21015, del 

21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 

Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 

econòmica. 

 

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

Primer.- APROVAR inicialment la Carta de serveis de l’Oficina d’Atenció 

Ciutadana. 

Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el present acord i la Carta de 

serveis pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar 

al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al 

Butlletí Oficial de la província de Barcelona i al web municipal. El termini 

d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la publicació al 

BOPB. 

La Carta de serveis restarà exposada al públic a la pàgina web municipal, a fi 

que s’hi puguin presentar reclamacions i/o al·legacions. 

 

Tercer.- Transcorregut el període d’informació pública, sense havent-se’n 

presentat cap al·legació ni reclamació, s’entendrà aprovada definitivament 

sense necessitat de nou acord, procedint a la publicació del text íntegre de la 

Carta de serveis de l’OAC al BOPB i al web municipal. La Carta de serveis 

entrarà en vigor a partir de l’endemà de la seva publicació definitiva al BOPB. 

 

Quart.- NOTIFICAR la present resolució als membres de l’equip de treball de 

l’OAC. 
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B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, 
de 28 novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 
Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària. 
 
El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, portaveu de Junts per Sant Vicenç, 
pren la paraula per manifestar que benvinguda la Carta de Serveis que es 
treballa des de la Diputació de Barcelona. És normal que es comenci per 
l’OAC, però demana que es faci també en altres departaments de l’Ajuntament. 
Un aspecte que pot fer patir al Govern és que és una eina viva que, per tant, 
necessita el seu seguiment i manteniment, com també una feina de difusió. No 
sap si el personal que hi ha ara podrà resposta amb tota la tasca prevista. És 
un rendiment de comptes a la ciutadania. Fa una sèrie de peticions, que sigui 
extrapolable a altres departaments, que si cal posar un reforç a l’OAC perquè 
representa molta feina afegida, que es contempli si cal, i que li facin arribar 
l’enquesta que es va fer a la ciutadania, perquè no se n’havien assabentat, no 
sap si no es va fer suficient difusió, se n’han assabentat no fa gaire. Reitera 
que benvinguda sigui la carta. 
 
El senyor Robert Subiron Olmos, portaveu del PSC, pren la paraula per aclarir 
que el compromís del govern és començar amb l’OAC però hi ha la intenció 
d’implementar-ho a les diferents àrees de gestió de l’Ajuntament. És una eina 
molt important per donar més proximitat a la gent del municipi. 
 
El senyor Sergi Rabat Fajardo, portaveu de Primàries, vol transmetre la seva 
felicitació, posa de manifest la qualitat de la Carta. Anima a seguir engruixint 
aquets serveis. Ja va manifestar-ho a la Comissió Informativa i ho reitera, que 
hi ha una inquietud de part del poble perquè es pugui valorar ubicar una OAC a  
la part baixa del municipi algun dia a la setmana. Agraeix que s’estigui 
estudiant el tema i els anima a seguir treballant. 
 
La senyora Laia Sorribes Valls, portaveu d’ERC, pregunta com es farà el 
seguiment de la valoració, si es farà via enquesta permanent o es farà a través 
d’una avaluació després de l’atenció telefònica. 
 
El senyor alcalde respon que el seguiment un cop estigui acabat es farà també 
per enquesta. Afegeix que pel que fa a la Carta de Serveis de l’OAC es té ja 
més del 80% fet. Es pretén treballar amb la màxima transparència i que el 
ciutadà pugui tenir fàcil accés a l’Ajuntament. De moment, s’enceta amb l’OAC. 
Després es seguirà pels altres departaments. El ciutadà ha de tenir 
accessibilitat 100% amb qualitat del servei. 
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Tot seguit la senyora Maria Villalta Morro, portaveu de 9SV, manifesta que els 
compromisos que conté la carta són 4 molt concrets. Això és concretíssim i 
qualsevol ciutadà tindrà dret a valorar-ho. També hi ha dret d’esmena, per tant, 
es podran fer modificacions. És una eina que actualitza el funcionament de la 
gestió de l’administració, que ja s’utilitza a molts llocs i que sens dubte és un 
pas endavant per millorar el funcionament de la nostra administració. 
 
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 

CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

PP 1 - 

CUP 1 SÍ 

 

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

 

 
 
Novè.- PRP2019/1704   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DEL CALENDARI D'OBERTURA DE COMERÇOS EN DIUMENGE I FESTIUS 
PEL 2020 I 2021   . 
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Robert Subirón 
Olmos,  portaveu del grup Municipal del PSC, exposa l’assumpte: 
 
 
Identificació de l’expedient :  
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Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE COMERÇ 
Expedient:  2019/1958-2611   
Contingut: APROVACIÓ CALENDARI OBERTURA COMERÇOS EN 
DIUMENGE I FESTIUS PEL 2020 I 2021 
 
S’ha aprovat l’ordre EMC/129/2019, de 28 de juny, per la qual s’estableix el 

calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius 

per als anys 2020-2021. 

D'acord amb el que estableix la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis 
i fires (DOGC núm. 7426, de 3.8.2017), els vuit dies festius que els 
establiments comercials de Catalunya poden romandre oberts al públic per als 
anys 2020 i 2021, són els següents: 

- Any 2020: 

5 i 12 de gener. 
5 de juliol. 
15 d'agost. 
12 d'octubre. 
6, 13 i 20 de desembre. 
 

- Any 2021: 

3 i 10 de gener. 
4 de juliol. 
1 i 28 de novembre. 
6, 8 i 19 de desembre.. 

 

Tanmateix, la Llei 18/2017 afegeix que cada ajuntament ha de designar dos 

festius addicionals per al seu àmbit territorial municipal, que s’han de comunicar 

d’acord amb el que estableixi l’ordre del departament competent en matèria de 

comerç. Segons ordre EMC/129/2019, l’ajuntament ha de comunicar aquests 

dos dies escollits a la Direcció General de Comerç abans de l’1 de novembre 

de 2019 els de 2020 i l’1 de novembre de 2020 els del 2021.  

Per tal que els dies proposats resultin del màxim aprofitament comercial i tenint 

em compte les característiques del municipi, la Regidoria de Comerç creu 

adient seguir la mateixa línia que els anys anteriors i proposa dos diumenges 

del mes dels mesos d’estiu, concretament: 

- Any 2020: el 26 de juliol i el 16 d’agost 

- Any 2021: el 25 de juliol i el 8 d’agost  
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El 6 de novembre es va celebrar una reunió amb el teixit comercial local, en la 

que es van consensuar les dates proposades per la regidoria de Comerç.  

La data de la reunió és posterior a la data límit fixada per la Direcció General de 

Comerç, per aquest motiu, i amb la finalitat de complir amb el termini fixat, a 

data 23 d’octubre i Reg. Sortida 2019/3485 s’envia comunicació prèvia a la 

Direcció de Comerç amb les dates proposades inicialment, les quals queden 

subjectes a ser consensuades amb el teixit comercial local en la reunió 

esmentada i posteriorment ratificades pel Ple de la Corporació. 

En la reunió amb el teixit comercial local, celebrada posteriorment, el comerç 

assistent aprova les dates proposades. 

Per tant es  PROPOSA AL PLE que adopti els acords següents:  

Primer. Fixar com a dies d’obertura autoritzada en festius de Sant Vicenç de 

Montalt per al 2020 els diumenges 26 de juliol i 16 d’agost  i per al 2021 els 

diumenges 25 de juliol i 8 d’agost.   

Segon. Donar trasllat del present acord a la Direcció General de Comerç de la 
Generalitat de Catalunya, donar-ne l’oportuna publicitat a través dels mitjans de 
comunicació local i notificar la resolució als comerciants del municipi. 

 

B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, 
de 28 novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 
Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària. 
 
 
El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, portaveu de Junts per Sant Vicenç, 
pren la paraula per demanar que les coses es facin com cal. Primer el que s’ha 
de fer és parlar amb els comerciants i després, aprovar la data que es 
consensuï i no al revés.  
 
El senyor alcalde li respon que la reunió es va fer. Es vota la seva proposta i 
s’intentarà millorar el procediment portat a terme. 
 
El senyor Sergi Rabat Fajardo, portaveu de Primàries, afirma que estan parlant 
de fets  objectius, s’està parlant de terminis. S’abstindran perquè el 
procediment seguit no ha estat el més òptim. Tenen la sensació de neguit 
creixent perquè veuen que no és l’única situació d’improvisació. Si es coneixia 
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que s’havia de fer aquest tràmit, es podria haver fet la reunió amb caràcter 
previ. 
 
El senyor alcalde no entén per què té neguit. 
 
El senyor Rabat no qüestiona els dies. El problema és del termini i de l’ordre 
dels factors. 
 
El senyor alcalde explica que la tècnica de comerç i turisme va plegar i es va 
encarregar la tasca a una altra treballadora.  Repeteix que els dies es van 
consensuar amb la restauració i els comerços. 
 
El senyor Martínez reitera que no s’ha fet correctament i s’ha comunicat abans 
de la reunió. 
 
El senyor Subiron afirma que s’ha seguit la mateixa línia que en els darrers 
anys. 
 
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 SÍ 

CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

PP 1 - 

CUP 1 SÍ 

 

S’acorda, per majoria absoluta, aprovar els acords esmentats anteriorment. 
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Desè.-PRP2019/1645   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LA DESAFECTACIÓ DE BÉNS DEMANIALS ACTUALMENT ADSCRITS ALS 
SERVEIS MUNICIPALS.    
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Robert Subirón 
Olmos,  portaveu del grup Municipal del PSC, exposa l’assumpte: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE SERVEIS MUNICIPALS 
Expedient:  2019/909-   
Contingut: PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
DESAFECTACIÓ DE BÉNS DEMANIALS ACTUALMENT ADSCRITS ALS 
SERVEIS MUNICIPALS. 
 
En data 10 de setembre de 2019 mitjançant acord de Junta de Govern Local, 

s’acorda incoar expedient per a la desafectació dels béns demanials, 

actualment adscrits al servei públic municipal de Serveis Municipals, que es 

detalla a continuació: 

 Vehicle TOYOTA HILUX N2S (4WD) matricula 9799FGG 

 Remolc COMANCHE C1MS 

En data 3 d’octubre de 2019, es va publicar al BOPB anunci d’informació 

pública durant 20 dies hàbils, per a la desafectació dels béns detallats 

anteriorment, el termini d’informació pública ha finalitzat en data 31 d’octubre 

de 2019, sense que s’hagi formulat cap al·legació. 

La secretària accidental ha emès informe sobre la legalitat i el procediment 

aplicable a la desafectació dels esmentats béns. Pel fet de tractar-se d’una 

desafectació de béns de domini públic, cal que l’acord plenari s’adopti amb el 

vot de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, tal 

com estableixen els articles 47.3.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 

les Bases de Règim Local, i 112.3.n) LMC. 

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

acords: 

Primer.- Aprovar la desafectació dels béns de domini públic fins ara adscrits al 

servei públic municipal de Serveis Municipals següents: 

 Vehicle TOYOTA HILUX N2S (4WD) matricula 9799FGG 
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 Remolc COMANCHE C1MS 

Segon.- Disposar la pertinent modificació a l’inventari de béns fent constar la 

modificació de la qualificació jurídica dels béns esmentats. 

Tercer.- Notificar aquest acord a l’àrea de Serveis Municipals. 

 
 
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, pregunta si hi ha més vehicles 
a la Brigada en aquest estat. Pregunta també quants vehicles té l’Ajuntament, 
desglossats per departaments. També pregunta si al final de la seva jornada 
laboral on s’estacionen i si disposen de GPS.  
 
El senyor Subiron respon que no hi ha més vehicles en aquest estat. Pel que fa 
a tots els vehicles de l’Ajuntament li haurà de preparar, perquè no els sap de 
memòria. Els vehicles dels serveis municipals s’estacionen al final de la jornada 
a la Nau, els de la Policia a la Comissaria i voltants i els d’administració, a 
l’aparcament de l’Ajuntament. No obstant, si a vegades hi ha vehicles 
municipals a Montalpark, és perquè estan al taller mecànic per reparacions. 
 
 
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 

CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 
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PP 1 - 

CUP 1 SÍ 

 

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

 

 

Onzè.- 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 

 

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

