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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 DEL PLE ORDINARI DE LA CORPORACIÓ DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1a. CONVOCATÒRIA EL 28 DE 
MARÇ DE 2019. 
   
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2019/3 
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 28 de març de 2019 
Horari: de 20:00 a 21.05 hores 
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Sant Vicenç de Montalt. 
 
 
Assistents 
 

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

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

 
 
Secretària: 
 
- Sra. CRISTINA MARÍN CARCASSONA, secretària accidental 
 
 
Obre la sessió el senyor President per tractar els assumptes inclosos en el 
següent: 
 
 

O R D R E   D E L   D I A 
 
 
Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR. 
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 PLE2019/2 ORDINÀRIA 28/02/2019 

 
Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’FOCICI. 
 
 
Tercer.- PRP2019/174   DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ PER JUNTA 
DE GOVERN LOCAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER LA 
PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'ENSENYAMENTS ESPECIALS EN 
ESTABLIMENTS MUNICIPALS. ACTIVITATS ESPORTIVES. 
 
Quart.- PRP2019/345   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LA MODIFICACIÓ DE LA RETRIBUCIÓ DEL SR. ALCALDE (DEDICACIÓ 
EXCLUSIVA) 
 
Cinquè.- PRP2019/223   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LA RATIFICACIÓ PER A LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL 
CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL 
MARESME. 
 
Sisè.- PRP2019/330   PROPOSTA AL PLE DE MODIFICACIÓ, SI ESCAU, DE 
L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA NÚMERO 19 
REGULADORA DE LA TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE 
TRACCIÓ MECÀNICA EN LES VIES PUBLIQUES MUNICIPALS  I DE 
L'ORDENANÇA GENERAL NÚMERO 62 REGULADORA DEL REGLAMENT 
REGULADOR DEL SERVEI PÚBLIC D’ESTACIONAMENT DE VEHICLES A 
MOTOR EN ZONES ESPECIALS I DETERMINADES DE LA VIA PÚBLICA, 
SOTA CONTROL HORARI LIMITAT  “ZONA BLAVA” 
 
Setè.- PRP2019/190   PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LA CREACIÓ D’UN REGISTRE DE PERSONAL I L’ASSIGNACIÓ D’UN CODI 
IDENTIFICATIU DE SIGNATURA DE PROFESSIONALS ADSCRITS A 
L’ÀREA DE SERVEIS SOCIALS. 
 
Vuitè.- PRP2019/264   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 
CONVENI I ADDENDA ECONÒMICA ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT I EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME PEL 
SUPORT EN L'ÀMBIT DEL SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIARIA (SAD). 
 
Novè.- PRECS I PREGUNTES. 
 

 

Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR 
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PLE2019/2 ORDINÀRIA 28/02/2019 
 
VOTACIÓ ACTA PLE2019/2 ORDINÀRIA 28/02/2019 
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

PSC 1 SÍ 

CIU 6 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 

C’S 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

 
S’acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió ordinària celebrada en 
data 28 de febrer de 2019.  

 

 
Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
 
Anunci BOPB 6/03/2019 Aprovació modificació de l’OF-60 PREU PÚBLIC PER 
LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ÈNSENYAMENTS ESPECIALS EN 
ESTABLIMENTS MUNICIPALS. ACTIVITATS ESPORTIVES. 
 
PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ 11/03/2019 Anunci de licitació per a 
l’adjudicació de l’explotació del mòdul destinat a Bar-Restaurant del Parc dels 
Germans Gabrielistes. 
 
Anunci BOPB 18/03/2019 aprovació definitiva modificació Relació de Llocs de 
Treball i Plantilla de Personal any 2019. 
 
Anunci BOE 20/03/2019 notificació de diversos expedients sancionadors. 
 
Anunci BOPB 20/03/2019 nomenament agents de Policia Local Responsables 
de Torn. 
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PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ 22/03/2019 Anunci de licitació per a 
l’adjudicació del Projecte de recuperació i accessibilitat de la Torre de Guaita 
del Parc dels Germans Gabrielistes. 
 
PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ 25/03/2019 Formalització del contracte 
de l’obra d’urbanització, ampliació i millora de la vorera est del c/ Costa 
Daurada entre les cruïlles dels carrers Costa Brava i Mediterrani. 
 
Anunci BOPB 27/03/2019 Aprovació inicial del Pla Local de Joventut de Sant 
Vicenç de Montalt 2019-2022. 
 
 
Es dóna compte de la relació de decrets signats des del darrer Ple ordinari 
celebrat en data 28 de febrer de 2019, que van del número 119 al 257 ,  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. 



 

5 
 

Carrer Sant Antoni, 13 

08394 Sant Vicenç de Montalt 

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

http://www.svmontalt.cat  
 

 
 Codi Data 

resolució 
Títol 

2019/119 11/02/2019 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR D'OBRA PER LA CONSTRUCCIÓ D'UN ESCUT DEL MUNICIPI DE 2X2 METRES 
PER INSTALꞏLAR A LA ROTONDA DE CAN MUNTANER  

2019/120 11/02/2019 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE SUPORT A LA REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I 
OCUPACIÓ ANY 2019 

2019/121 11/02/2019 APROVACIÓ PLECS LICITACIÓ CONTRACTE OBRA URBANITZACIÓ EN PLATAFORMA ÚNICA CARRER MAJOR 
2019/122 11/02/2019 ADJUDICACIO TREBALLS DE FORMACIO DE PAVIMENT EN TRAM ENTRE L'ESCOLA SANT JORDI I IES ESTEVE 

ALBERT 
2019/123 11/02/2019  Sol•licitud de nomenament amb caràcter accidental per tal de cobrir l’absència de la persona que ocupa el lloc de treball de 

secretaria, en casos de malaltia, gaudiment de vacances i altres supòsits d’absència.  
2019/124 11/02/2019  CONTRACTE MENOR DE SERVEI PEL DESBROSSAMENT D' UNA ZONA VERDA MUNICIPAL  
2019/125 14/02/2019 AJUT ECONÒMIC PRODUCTES PRIMERA NECESSITAT I FONS SOLIDARITAT SOREA 
2019/126 14/02/2019 CONTRACTE MENOR PER L'ADEQUACIÓ DELS ESCOCELLS DE LA RIERA DEL GORG 
2019/127 14/02/2019 APROVACIÓ CONVENI AMB L’AMPA DE L’ESCOLA BRESSOL ELS GARROFERS PER PROMOURE ACCIONS 

EDUCATIVES  
2019/128 14/02/2019 ABONAMENT PARCIAL REBUT TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI MUNICIPAL 2018 
2019/129 14/02/2019 CONCESSIÓ PERMIS CONNEXIO CLAVEGUERAM SOL NAIXENT, 36 
2019/130 14/02/2019  APROVACIÓ CONVENI AMB L’AFA DE L’INSTITUT ESTEVE ALBERT PER PROMOURE ACCIONS EDUCATIVES  
2019/131 14/02/2019 DENEGACIÓ AJUT ECONÒMIC SUBMINISTRES 
2019/132 14/02/2019 MODIFICACIÓ DEL RECORREGUT DE LA LÍNIA C21 DEL BUS URBÀ A SANT VICENÇ DE MONTALT 
2019/133 14/02/2019 APROVACIO PADRO QUOTES ESCOLA BRESSOL MARÇ 2019 
2019/134 14/02/2019 APROVACIÓ CONVENI AMB L’INSTITUT ESTEVE ALBERT PER PROMOURE ACCIONS EDUCATIVES  
2019/135 14/02/2019 ACLARIMENTS DE LES BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ I LA CONVOCATÒRIA PER A LA 

COBERTURA DE 3 PLACES D'AGENT DE POLICIA LOCAL A SANT VICENÇ DE MONTALT I LA CREACIÓ D'UNA  
2019/136 14/02/2019  CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE CONDICIONAMENT DELS JOCS DEL PARC UBICAT DAVANT L'ESCOLA SANT 

JORDI  
2019/137 14/02/2019 APROVACIO AJUT LLOGUER VIVENDA 
2019/138 14/02/2019 RENOVACIO LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ 
2019/139 14/02/2019 LLICÈNCIA DE GOS CONSIDERAT POTENCIALMENT PERILLÓS NÚM. 76, AMB NÚM. DE XIP 941000016111104. 
2019/140 14/02/2019 RETORN DE 10€ PER MAL ÚS DEL PARQUÍMETRE 
2019/141 14/02/2019 ARPOVACIO PADRO QUOTES FEBRER 2019 DE L'ESCOLA DE MUSICA 
2019/142 14/02/2019 APROVACIO LIQUIDACIO DEFINITIVA I RETORN FIANÇA US SALA TEATRE DIA 22/12/2019 
2019/143 15/02/2019 AVANÇAMENT NOMINA FEBRER 2019 
2019/144 15/02/2019 APROVACIO QUOTES ESCOLA ESPORTIVA MARÇ 2019 
2019/145 15/02/2019 CONCESSIÓ AVANÇAMENT DE LA NOMINA DE FEBRER 2019 
2019/146 15/02/2019 LLISTAT PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS, NOMENAMENT TRIBUNAL I CALENDARI PROVES PROCÉS 
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SELECCIÓ 3 AGENTS POLICIA LOCAL. 
2019/147 18/02/2019 CONVOCATÒRIA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PLE PREVISTA EL 20/02/2019. 
2019/148 18/02/2019 APROVACIÓ CONVENI AMB L’AMPA DE L’ESCOLA SOT DEL CAMP PER PROMOURE ACCIONS EDUCATIVES  
2019/149 19/02/2019 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19008155 
2019/150 19/02/2019 ACORD DE SERVEIS MINIMS DE L'AJUNTAMENT A LA JORNADA DE VAGA DEL 21/02/2018 
2019/151 20/02/2019 PROPOSTA RESOLUCIO DEFINITIVA EXP. SANCIONADOR 2018/817 56 SANCCI OCUPACIO VIA PUBLICA SENSE 

AUTORITZACIO 
2019/152 20/02/2019 ESMENA DECRET 2019/123 DE NOMENAMENT ACCIDENTAL SUBSTITUT/A SECRETARI PER CASOS D'ABSÈNCIA 

INFERIOR A UN MES 
2019/153 20/02/2019 OVP PARADA DE ROSES DIADA SANT JORDI CARRER PICA D'ESTATS 
2019/154 20/02/2019 RECLAMACIO DE RESPONSABILITAT PRATRIMONIAL FINCA TURO DE L'HOME 22 
2019/155 20/02/2019 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19009063 
2019/156 20/02/2019 CONCESSIO LLICENCIA XURRERIA RIERA DEL GORG 
2019/157 21/02/2019 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE SUPORT EN L’ÀMBIT ECONÒMIC, JURÍDIC, CONTRACTUAL, 

SUBVENCIONS, PROCEDIMENT ADMINISTRATIU, I EN MATÈRIES DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL, ESPECIALMENT 
AQUELLES RELACIONADES AMB LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL I LA SECRETARIA GENERAL DE L’AJUNTAMENT  

2019/158 21/02/2019 APROVACIÓ I PAGAMENT COTITZACIONS DEL PERSONAL DEL MES DE GENER 2019 
2019/159 21/02/2019 CONCESSIO LLICENCIA PLA DE DESPLEGAMENT XARXA FIBRA OPTICA FTTH 
2019/160 21/02/2019 APROVACIÓ ESTUDI VIABILITAT EXPLOTACIÓ MÒDUL PARC GERMANS 
2019/161 21/02/2019 INCENTIUS PER TREBALLS DE PODA DE LA BRIGADA MUNICIPAL GENER-FEBRER 
2019/162 22/02/2019 GRATIFICACIONS PER ACUMULACIÓ DE TASQUES DURANT GENER I FEBRER 
2019/163 22/02/2019  GRATIFICACIONS POLICIA LOCAL GENER-FEBRER 2019  
2019/164 22/02/2019 GRATIFICACIONS PER TASQUES EXTRAORDINARIES EN LA REALITZACIO´DE FOTOMUNTATGE DE LA 

PLATAFORMA ÚNICA DEL C. MAJOR I AMPLIACIÓ VORERA COSTA DAURADA 
2019/165 22/02/2019 GRATIFICACIONS PER TASQUES EXTRAORDINARIES REALITZADES AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR D'HIVERN 
2019/166 22/02/2019  GRATIFICACIONS A LA POLICIAL LOCAL PER TORNS ESPECIALS AMB MOTIU D'INCREMENT DE ROBATORIS AL 

MUNICIPI GENER-FEBRER 2019  
2019/167 22/02/2019 INCENTIUS PER TASQUES EXTRAORDINÀRIES AMB MOTIU DE L'ESCUDELLADA DE LA FESTA MAJOR D'HIVERN 
2019/168 22/02/2019  AUGMENT DE JORNADA D'UNA EDUCADORA PER REFORÇ AMB MOTIU D'UNA SITUACIÓ D'IT  
2019/169 22/02/2019 GRATIFICACIONS PER TASQUES EXTRAORDINÀRIES REALITZADES DURANT EL MES DE GENER 
2019/170 22/02/2019 GRATIFICACIONS PER TASQUES EXTRAORDINÀRIES DE SUPORT A L'ELABORACIÓ DEL NOU POUM DURANT 

GENER I FEBRER 
2019/171 22/02/2019 LLISTAT PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS, NOMENAMENT TRIBUNAL QUALIFICADOR I FIXACIÓ 

CALENDARI INICI DE PROVES. 
2019/172 25/02/2019  INCENTIUS PER SUBSTITUCIÓ DE VACANCES DEL CAP DE LA BRIGADA MUNICIPAL  
2019/173 25/02/2019 ANULꞏLACIÓ DECRET I RETRIBUCIÓ DE DIES DE VACANCES DE 2018  
2019/174 25/02/2019 GRATIFICACIONS PER TASQUES EXTRAORDINÀRIES 
2019/175 25/02/2019 REGULARITZACIÓ PACK HORES 2018 DE LA BRIGADA MUNICIPAL 
2019/176 25/02/2019 CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI DEL 28/02/2019 
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2019/177 26/02/2019 CANVI DATES PROVES SELECTIVES AGENTS POLICIA LOCAL 
2019/178 26/02/2019 SOLꞏLICITUD ESPAI A LA RÀDIO MUNICIPAL 
2019/179 26/02/2019  ALꞏLEGACIONS DENUNCIA EXPEDIENT 881  
2019/180 26/02/2019 DEVOLUCIO TAXA EXPEDICIO DE DOCUMENTS IMMOCAT  
2019/181 26/02/2019 PROPOSTA DECRET INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 2019/277 56 SANCCI DESLLUIMENT BENS IMMOBLES 
2019/182 26/02/2019 CONCESSIO LLICENCIA NEDGIA CATALUNYA OBERTURA RASA CTRA SANT VICENÇ 22 
2019/183 26/02/2019 PROPOSTA DECRET INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 2019/277 DESLLUIMENT BENS IMMOBLES 
2019/184 26/02/2019 CONCESSIO LLICENCIA NEDGIA OBERTURA RASA C AVETS 
2019/185 26/02/2019 PROPOSTA DECRET INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
2019/186 26/02/2019 DEVOLUCIO FIANÇA DE RESIDUS MOSSEN JACINT VERDAGUER 65 EXP 2018/1886 
2019/187 26/02/2019 APROVACIO I PAGAMENT NOMINA FEBRER 2019 
2019/188 26/02/2019 PROPOSTA DECRET INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 2019/277 56 SANCCI DESLLUIMENT BENS IMMOBLES 
2019/189 26/02/2019 ALꞏLEGACIONS DENUNCIA EXPEDIENT 2579 
2019/190 26/02/2019 ALꞏLEGACIONS DENUNCIA 912 
2019/191 26/02/2019 PROPOSTA DECRET INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 2019/277 56 SANCCI DESLLUIMENT BENS IMMOBLES 
2019/192 26/02/2019 CONTRACTACIO D'UNA EDUCADORA DE TARDES PER SUBSTITUCIÓ PER UNA IT 
2019/193 26/02/2019 LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS, NOMENAMENT DE TRIBUNAL QUALIFICADOR I CALENDARI DE 

PROVES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA COBERTURA EN PROPIETAT DE TRES PLACES VACANTS A LA 
PLANTILLA MUNICIPAL D'AUXILIAR ADMINISTRATIU MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ. 

2019/194 27/02/2019 FIXACIÓ OBERTURA SOBRE A DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I NOMENAMENT MESA DE CONTRACTACIÓ 
2019/195 27/02/2019 FIXACIÓ DATA OBERTURA SOBRE A I MESA DE CONTRACTACIÓ. 
2019/196 27/02/2019 ADJUDICACIÓ SUBMINISTRAMENT I COLꞏLOCACIÓ DE FINESTRES I PORTA A L'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL 

ELS GARROFERS. 
2019/197 27/02/2019 APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULAR PER AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT 

DE PLANTES SOLARS FOTOVOLTAIQUES, PER PROCEDIMENT OBERT. 
2019/198 27/02/2019 APROVACIO FACTURES FEBRER 2019 
2019/199 27/02/2019 ADJUDICACIÓ DEL PROJECTE D'IMPLANTACIÓ DE LA MILLORA D'EFICIÈNCIA I EFICÀCIA GESTIÓ SIMPLIFICADA 

DELS EXPEDIENTS 3.0 
2019/200 27/02/2019 FIXACIÓ OBERTURA SOBRE A I NOMENAMENT MESA DE CONTRACTACIÓ 
2019/201 27/02/2019 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19009646 
2019/202 28/02/2019 INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19004101 
2019/203 28/02/2019 PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19007114 
2019/204 28/02/2019 LLICÈNCIA DE GOS CONSIDERAT POTENCIALMENT PERILLÓS NÚM. 77, AMB NÚM. DE XIP 985113001258271 
2019/205 28/02/2019 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19010482 
2019/206 28/02/2019 APROVACIO RELACIO DE PAGAMENTS NÚM. T/2019/2 
2019/207 04/03/2019 PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19008429 
2019/208 04/03/2019 INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19009921 
2019/209 04/03/2019 CONCESSIO CANOS DEFINITIU AIGUA LA TORRASSA 24 
2019/210 04/03/2019 INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19008430 
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2019/211 04/03/2019 ALꞏLEGACIONS DENUNCIA EXP. 3079  
2019/212 04/03/2019 INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19005665 
2019/213 04/03/2019 INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19007115 
2019/214 04/03/2019 INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19011307 
2019/215 04/03/2019 ADJUDICACIÓ SERVEIS EXTERNS D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS FINS A 

NOVA LICITACIÓ 
2019/216 04/03/2019 CONCESSIO LLICENCIA OBRA MENOR SOL NAIXENT 24 
2019/217 04/03/2019 PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19005666 
2019/218 04/03/2019 ALꞏLEGACIONS DENUNCIA EXPEDIENT 2495 
2019/219 04/03/2019 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19011053 
2019/220 04/03/2019 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19011974 
2019/221 04/03/2019 PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19009920 
2019/222 05/03/2019 BAIXA REBUT QUOTA NOVEMBRE 2018 DE L'ESCOLA ESPORTIVA 
2019/223 05/03/2019  APROVACIÓ CONVENI AMB L’AFA DE L’INSTITUT ESTEVE ALBERT PER A LA CONTRACTACIÓ D’UNA TÉCNICA 

D’INTEGRACIÓ SOCIAL (TIS).  
2019/224 05/03/2019 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE RETIRADA, CUSTÒDIA I RETORN D'EXPEDIENTS DE L'ARXIU. 
2019/225 05/03/2019 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER ELS TREBALLS COMPLEMENTARIS DE LA RETIRADA DE 

MOTIUS NADALENCS 
2019/226 05/03/2019 ADJUDICACIÓ SERVEI GESTIÓ RÀDIO MUNICIPAL DURANT MÀXIM 6 MESOS 
2019/227 06/03/2019 APROVACIO I PAGAMENT DE COSTES RECURS D'APELꞏLACIO, SENTENCIA TSJC 294/2015 Secció J 
2019/228 06/03/2019 PAGAMENT NOMINA I QUITANÇA A LA SENYORA L.P.A. PELS SERVEIS PRESTATS A L'ESCOLA BRESSOL 
2019/229 06/03/2019 ALꞏLEGACIONS DENUNCIA EXPEDIENT 2316 
2019/230 06/03/2019 APROVACIÓ CONVENI AMB L’ESCOLA SOT DEL CAMP PER PROMOURE ACCIONS EDUCATIVES 
2019/231 06/03/2019 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19012498 
2019/232 06/03/2019 REQUERIMENT RETIRAR PINS MORTS, DESBROSSAR I NETEJAR SOLAR DEL C/ PEDRAFORCA. 
2019/233 06/03/2019 PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19012778  
2019/234 06/03/2019 RESOLUCIÓ RECURS MULTES Nº 19012537 
2019/235 06/03/2019 PROPOSTA DECRET INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 2019/351 56 SANCCI US FRAUDULENT TARGETA 

ESTACIONAMENT DISCAPACITAT 
2019/236 06/03/2019 APROVACIÓ PLECS CONDICIONS ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES I 

CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ 
2019/237 06/03/2019 NOMENAMENT DE DOS AGENTS DE POLICIA LOCAL RESPONSABLES DE TORN 
2019/238 08/03/2019 CONTRACTACIÓ MENOR PER A L’ADJUDICACIÓ DE SUBMINISTRAMENT I INSTALꞏLACIÓ CAMERES 

VIDEOVIGILÀNCIA AL PARC GERMANS GABRIELISTES 
2019/239 08/03/2019 PROPOSTA DECRET INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 2019/352 56 SANCTA PORTAR GOS DESLLIGAT VIA 

PUBLICA 
2019/240 08/03/2019 LLICENCIA DE GUAL SUPERMARESME 91 
2019/241 08/03/2019 CESSIO DE CONTRACTE DE L'EXPLOTACIÓ COMERCIAL DE LA GUINGUETA 4 TEMPORADES 2019-2020 
2019/242 08/03/2019 CONNCESSIO LLICENCIA A TELEFONICA DE ESPAÑA SAU C. SANT JOSEP BRUNET 12 
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2019/243 08/03/2019 PROPOSTA DECRET CONTRACTACIO MENOR ADJUDICACIO SUBMINISTRAMENT MARQUESINA 
2019/244 08/03/2019 CONCESSIO LLICENCIA TELEFONICA DE ESPAÑA SAU CALICATA PLAÇA DEL POBLE 3 
2019/245 08/03/2019 CONCESSIO LLICENCIA NEDGIA CATALUNYA RASA P. MARQUES CASA RIERA 13 
2019/246 08/03/2019 DEVOLUCIO FIANÇA RESIDUS CAN BOADA 12 EXP. 2018/1909 
2019/247 08/03/2019 RETORN TAXA DRET D'EXAMEN PROCÉS DE SELECCIÓ 3 PLACES AUXILIAR ADMINISTRATIU 
2019/248 08/03/2019 CONCESSIO LLICENCIA OBRES MENORSCOSTA DAURADA 19-31 EXP. 5/2019  
2019/249 08/03/2019 CONCESSIO LLICENCIA TELEFONICA DE ESPAÑA SAU CANALITZACIO SUPERMARESME 84-85 
2019/250 08/03/2019 ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS EXTERNS DE SUPORT EN EL MANTENIMENT CORRECTIU DE LES 

INSTALꞏLACIONS D'AIGUA, GAS, ELECTRICITAT I TÈRMIQUES DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS FINS A LA 
LICITACIÓ DEL  

2019/251 08/03/2019 CONCESSIO LLICENCIA NEDGIA CATALUNYA,SA OBERTURA RASA C. VOGI 3 
2019/252 08/03/2019 PROPOSTA DECRET INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
2019/253 08/03/2019 PROPOSTA DECRET INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 2019/385 56 SANCCI TERRASSA SENSE AUTORITZACIO  
2019/254 08/03/2019 SUBSANACIÓ ERROR MATERIAL DETECTAT EN DECRET D'ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE SERVEI 

GESTIÓ RÀDIO MUNICIPAL 
2019/255 08/03/2019 LLISTAT DEFINITIU ADMESOS/ES I EXCLOSOS PROCÉS SELECTIU AGENTS POLICIA LOCAL 
2019/256 08/03/2019 ENCÀRREC CENTRE DE FLORS FUNERAL SRA. BERTA CASANOVAS 
2019/257 11/03/2019 FIXACIÓ OBERTURA SOBRE A I MESA DE CONTRACTACIÓ DE LA LICITACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ DE 

L'EXPLOTACIÓ DEL MÒDUL DESTINAT A BAR RESTAURANT DEL PARC DELS GERMANS GABRIELISTES. 
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Carrer Sant Antoni, 13 

08394 Sant Vicenç de  Montalt 

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

http://www.svmontalt.cat 

 
Tercer.- PRP2019/174   DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER LA 
PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'ENSENYAMENTS ESPECIALS EN 
ESTABLIMENTS MUNICIPALS. ACTIVITATS ESPORTIVES.  
   
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Amadeu Clofent 
Rosique,  portaveu del grup Municipal  de CIU exposa l’assumpte: 
 
En sessió de Junta de Govern Local celebrada en data 20 de febrer de 2019 es 
va adoptar l’acord que es transcriu a continuació: 
 
“Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2019/248 33 GENSVM  
Contingut: APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL PREU 
PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'ENSENYAMENTS 
ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS. ACTIVITATS ESPORTIVES. 
 
En relació amb l'expedient relatiu a la modificació del preu públic per la 
prestació dels serveis d’ensenyaments especials en establiments municipals 
(activitats esportives), en compliment de la Provisió d'Alcaldia de data 18 de 
febrer de 2019, s’emet la següent proposta d’acord, de conformitat amb el que 
estableix l'article 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, amb base als següents, 

 
Fets 

 

Primer. Aquest Ajuntament va aprovar, per acord del Ple, en data 31/12/2014 
el preu públic per la prestació dels serveis d'ensenyaments especials en 
establiments municipals Activitats esportives. Es considera oportú i convenient 
procedir a la modificació d’aquest preu públic ja que no figura regulada 
l’activitat de CAMPUS DE VELA.  

 

Segon. De conformitat amb la Provisió d'Alcaldia de data 18 de febrer de 2019 
va ser emès informe per aquesta Secretaria referent al procediment a seguir i a 
la Legislació aplicable. 
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Tercer. En data 18 de febrer de 2019 es va emetre per la intervenció municipal 
un informe tècnic econòmic sobre la modificació del preu públic en relació amb 
el cost i rendiment del servei. 

La Legislació aplicable en aquesta matèria està recollida en: 
 
— Els articles 41 a 47 i 127 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
— L'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 

Bases del Règim Local. 

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació 
establerta en la Legislació aplicable procedint la seva aprovació inicial per la 
Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, de conformitat amb el previst en 
l'article 47 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat 
per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Per això, de conformitat amb el que estableix l'article 175 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER. Aprovar la modificació de l’OF-60 PREU PÚBLIC PER LA 
PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS ESPECIALS EN 
ESTABLIMENTS MUNICIPALS. ACTIVITATS ESPORTIVES, incorporant 
l’activitat de CAMPUS DE VELA que no figurava inclosa. El preu setmanal es 
fixa en 137,50 euros pels participants. 

SEGON. Publicar el present acord en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el 
Butlletí Oficial de la Província a l'efecte del seu general coneixement. 

TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.” 

El Ple es dóna per assabentat de l’acord transcrit anteriorment. 
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Quart.- PRP2019/345 PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LA MODIFICACIÓ DE LA RETRIBUCIÓ DEL SR. ALCALDE (DEDICACIÓ 
EXCLUSIVA). 
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el senyor alcalde pren la 
paraula per explicar a la ciutadania i als companys regidors que a partir del 21 
de març té una excedència al seu lloc de treball professional per a dedicar-se 
de ple al municipi, d’aquí fins a les eleccions. 
 
Es transcriu íntegrament la proposta d’acord: 
 
Identificació de l’expedient :  
Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2019/432 33 GENSVM  
Contingut: PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
MODIFICACIÓ DE LA RETRIBUCIÓ DEL SR. ALCALDE (DEDICACIÓ 
EXCLUSIVA) 
 
Mitjançant Provisió d'Alcaldia de data 15 de març de 2019 es va disposar 
l'emissió d’informe de Secretaria sobre la normativa i procediment a seguir per 
modificar la retribució de l’alcalde al passar a realitzar dedicació exclusiva, i 
aquest es va emetre amb data 15 de març de 2019.  

A la vista de l’informe de secretaria així com de l'Informe d'Intervenció de data 
15 de març de 2019.  

Des del punt de vista de l'organització interna, i havent de tenir en compte el 
preceptuat en l'article 75 bis i ter de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les Bases del Règim Local, considera que és necessari reconèixer el nou règim 
retributiu que se'ls assigna als corporatius.  

Per tot plegat,  

 
Es PROPOSA AL PLE de la Corporació que adopti els següents acords: 

Primer. Acordar el compliment dels límits del règim retributiu dels membres de 
les Corporacions Locals disposat en la Disposició addicional trentena cinquena 
de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 
2018, al costat de l'increment addicional publicat en el Document de la 
Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, aprovat el 13/07/2018 i publicat 
el 27 de juliol de 2018. 
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Segon. Establir a favor de l’alcalde de la Corporació que exerceixi el seu càrrec 
en règim de dedicació exclusiva, la retribució que a continuació es relaciona, 
que es percebrà en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents 
mensualitats de l'any i les dues restants corresponents a les mensualitats de 
juny i desembre, i donar-les d'alta en el règim general de la Seguretat Social, 
havent d'assumir aquesta Corporació el pagament de les quotes empresarials 
que correspongui. 

— El càrrec de alcalde percebrà una retribució anual bruta de 44.999,92 euros. 

Tercer. Publicar de forma íntegra en el Butlletí Oficial de la Província i en el 
Tauler d'anuncis de l'Ajuntament l'Acord del Ple, a l'efecte de l'article 75.5 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

 
Quart. Notificar aquest Acord als interessats i al Servei de personal i intervenció 
perquè en prengui coneixement i efectes. 

 

B.- INTERVENCIONS. A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Real Decreto 2568/1986, 
de 28 novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 
Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària. 
 
El senyor Jaume Gumà Noel, portaveu de 9SV, pren la paraula per indicar que, 
ja que es modificava el cartipàs, proposaven que s’hi afegís la creació d’una 
comissió informativa per a futurs equipaments de Sant Vicenç de Montalt. El 
senyor alcalde els va contestar que des de Secretaria no havien preparat la 
paperassa. 
 
La secretària accidental aclareix que no s’ha informat a la secretaria del 
contingut de la proposta, ni de la composició de la comissió, règim de sessions 
ni objectius. De seguida que es disposi de la informació, es tramitarà 
oportunament. 
 
El senyor alcalde aclareix que els qui no siguin regidors podran assistir a la 
comissió en qualitat de convidats. 
 
El senyor Enric Pardo Matas, portaveu d’ERC, confirma que ell ja ho havia 
indicat. A més, ell va proposar que la comissió no se centrés en un sol 
equipament, sinó que depenent de la inversió que es tractés, es convidés a 
representants de cada colꞏlectiu o entitat, que hi estigués afectada. 
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El senyor alcalde manifesta que encara que no s’hagi constituït formalment, es 
pot anar treballant. 
 
El senyor Pardo explica que ja es treballa actualment, però s’ha d’oficialitzar, 
perquè tingui vocació de continuïtat en la propera legislatura. 
 
El senyor Benito Pérez González, regidor de C’s, pregunta al senyor alcalde si 
ha escoltat bé això que es vol dedicar al 100% perquè vénen eleccions. 
 
El senyor Sandoval explica la seva situació personal i professional, el perquè 
no havia demanat abans l’excedència a la seva feina i en canvi, ara ja ho pot 
fer. En primer lloc, havia de protegir la seva vida personal. No ha dit que es 
dediqués al 100% perquè venien eleccions.  
 
El senyor Amadeu Clofent Rosique, portaveu de CiU, posa de manifest que 
aquesta comissió hauria de ser més que una comissió. Hauria de ser un 
compromís pel Consistori. Un equipament tan important es mereix que es tracti 
al si d’una comissió. S’hi podria tractar tota obra que superi un import 
determinat, es podria fer que fos obligatori que dictaminés al respecte aquesta 
comissió, per donar-li valor. 
 
C.- VOTACIÓ 
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

PSC 1 SÍ 

CIU 6 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 

C’S 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

 
S’acorda, per unanimitat, aprovar els acords transcrits anteriorment. 
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Cinquè.- PRP2019/223   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LA RATIFICACIÓ PER A LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL 
CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL 
MARESME. 
    
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Amadeu Clofent 
Rosique,  portaveu del grup Municipal de CIU, exposa l’assumpte fent un resum 
de la proposta. No obstant, es transcriu íntegrament a continuació:  
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2019/298 33 GENSVM  
Contingut: PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
RATIFICACIÓ PER A LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI 
PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME. 
 
La Junta del Consorci per al Tractament de Residus sòlids urbans del 
Maresme, reunida en sessió ordinària celebrada el dia 10 d’octubre de 2018, va 
aprovar entre d’altres la següent proposta d’acord de la Presidència: 

“1.- El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme va 
ser creat per la Diputació de Barcelona i una sèrie de municipis de la comarca 
del Maresme el 9 de maig de 1986, per a la prestació de serveis mínims 
municipals consistents en la construcció, conservació i manteniment de les 
obres i instalꞏlacions d’una planta de tractament i eliminació dels residus i 
qualsevol altra activitat que puguin derivar-se de l’esmentat tractament i 
eliminació. 

2.- En data 23 de novembre de 2017 la Diputació de Barcelona ha comunicat al 
Consorci que, des d’aquesta institució, es considerava oportú iniciar un 
procediment per reduir la presència de la Diputació de Barcelona en diverses 
entitats. Planteja una reducció del nombre de membres representants de la 
Diputació en els òrgans de govern del Consorci, de tal manera que el Consorci 
deixi de formar part del Sector Públic de la Diputació de Barcelona. 

Per tot això, demanen que el Consorci procedeixi a iniciar els tràmits oportuns 
per la modificació dels seus estatuts en relació a limitar a un sol membre la 
seva representació en el Consorci, i amb la conseqüent modificació del Sector 
Públic d’adscripció. 
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Per satisfer la solꞏlicitud de la Diputació de Barcelona s’ha procedit a elaborar 
una proposta de modificació dels Estatuts. 

En  relació amb els aspectes procedimentals cal tenir en compte que la 
modificació dels Estatuts del Consorci, segons allò previst a l’article 322 del 
Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny, requereix l’acord de la Junta General, ratificat pels 
ens i les administracions que en formen part, acordada amb les mateixes 
formalitats que per a la constitució, de manera que els ens locals participants 
han  de fer-ne una aprovació inicial i un altre de caràcter definitiu, posterior 
aquesta darrera al sotmetiment de l’expedient a informació pública pel període 
de 30 dies. 

En data 10 de setembre de 2018 el Secretari del Consorci ha informat de forma 
favorable les modificacions proposades. 

En virtut de tot això, La Presidència del Consorci proposa a la Junta General 
l’adopció del següent ACORD: 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci per al 
Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, d’acord amb el redactat 
lliurat en forma de text refós que acompanya a la proposta. 

Segon.- Notificar el present acord amb les modificacions que s’aproven a totes 
les entitats consorciades als efectes de la seva RATIFICACIÓ pels respectius 
òrgans de govern, en els termes previstos a l’article 322 del Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 
13 de juny. 

Tercer.- Una vegada les entitats consorciades hagin ratificat el present acord, 
es sotmetrà l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a 
efectes de presentació d’alꞏlegacions i reclamacions. 

Quart.- Donar audiència, de forma simultània, als interessats i a les entitats que 
han exercit la iniciativa. 

Cinquè.- Considerar definitivament aprovat l’expedient de modificació dels 
Estatus del Consorci pel cas que durant el període d’informació pública no es 
presenti cap reclamació o suggeriment. 

Sisè.- Una vegada s’hagi aprovat definitivament la modificació dels estatuts, es 
publicarà el seu text refós en el Butlletí Oficial de la Província als efectes que 
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preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local. 

Setè.- Remetre a la Direcció General d’Administració Local el present acord i el 
text refós dels estatuts modificats, una vegada s’hagin publicat en el BOP.” 

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

Primer.- APROVAR LA RATIFICACIÓ per a la modificació dels Estatuts del 
Consorci per al Tractament de residus sòlids urbans del Maresme, per tal de 
que continuï la tramitació efectuada pel Consorci. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Consorci per al Tractament de residus 
sòlids urbans del Maresme i a la Regidoria de Medi Ambient de la Corporació. 
 
B.- VOTACIÓ 
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

PSC 1 SÍ 

CIU 6 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 

C’S 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

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

 

Sisè.- PRP2019/330   PROPOSTA AL PLE DE MODIFICACIÓ, SI ESCAU, DE 
L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA NÚMERO 19 
REGULADORA DE LA TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE 
TRACCIÓ MECÀNICA EN LES VIES PUBLIQUES MUNICIPALS  I DE 
L'ORDENANÇA GENERAL NÚMERO 62 REGULADORA DEL REGLAMENT 
REGULADOR DEL SERVEI PÚBLIC D’ESTACIONAMENT DE VEHICLES A 
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MOTOR EN ZONES ESPECIALS I DETERMINADES DE LA VIA PÚBLICA, 
SOTA CONTROL HORARI LIMITAT  “ZONA BLAVA”. 
    
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Amadeu Clofent 
Rosique,  portaveu del grup Municipal de CIU, exposa l’assumpte. Es transcriu 
la proposta d’acord íntegrament a continuació: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2019/413 66 GENSVM  
Contingut: PROPOSTA AL PLE DE MODIFICACIÓ, SI ESCAU, DE 
L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA NÚMERO 19 REGULADORA 
DE LA TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA EN LES VIES PUBLIQUES MUNICIPALS  I DE L'ORDENANÇA 
GENERAL NÚMERO 62 REGULADORA DEL REGLAMENT REGULADOR 
DEL SERVEI PÚBLIC D’ESTACIONAMENT DE VEHICLES A MOTOR EN 
ZONES ESPECIALS I DETERMINADES DE LA VIA PÚBLICA, SOTA 
CONTROL HORARI LIMITAT  “ZONA BLAVA” 
 
Considerant que amb data 13 de març de 2019, es va emetre informe de 
Secretaria en relació amb el procediment i la Legislació aplicable per procedir a 
la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'Ordenança fiscal 
número 19 reguladora de la Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció 
mecànica en les vies publiques municipals, així com la conseqüent modificació 
de l’Ordenança General número 62 reguladora del Reglament regulador del 
servei públic d’estacionament de vehicles a motor en zones especials i 
determinades de la via pública, sota control horari limitat  “zona blava”. 
 
Considerant que es va emetre informe tècnic-econòmic del cost dels serveis i 
activitats administratives, pel que fa a les taxes per la prestació de serveis 
públics o la realització d'activitats administratives de competència local/del valor 
de mercat, pel que fa a les taxes per utilització privativa o aprofitament especial 
del domini públic local, així com també es va emetre Informe d'Intervenció. 
 
Es proposa a la Comissió Informativa, ja que es compleixen els requisits 
necessaris continguts en les Normes legals que estableixen els esmentats 
informes, que adopti la següent proposta d’acord que s’haurà de sotmetre al 
Ple de la Corporació: 

ACORD 
 

PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de 
la número 19 reguladora de la Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció 
mecànica en les vies publiques municipals en el següent sentit: 
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Modificar l’article 6è.1 per tal d’eliminar la tarifa única exclusiva per a la zona 
d’aparcament de pagament de temporada estiuenca annexa a la N-II. 

Així mateix, modificar l’article 6è.3 per tal d’eliminar les referències a la zona 
d’aparcament de pagament de temporada estiuenca annexa a la N-II. 

També modificar l’article 8è, regulador del període impositiu, a l’apartat primer, 
per eliminar la referència a la zona d’aparcament de pagament de temporada 
estiuenca annexa a la N-II. 

SEGON. Aprovar també inicialment la conseqüent modificació de l’Ordenança 
General número 62 reguladora del Reglament regulador del servei públic 
d’estacionament de vehicles a motor en zones especials i determinades de la 
via pública, sota control horari limitat  “zona blava” en el sentit següent: 

Modificar l’article 2 quan regula les zones blaves de pagament amb control 
horari per suprimir l’apartat l) relatiu a la Zona d’aparcament de pagament de 
temporada estiuenca annexa a la N-II. 

Modificar l’article 6 apartats 1 i 2, eliminant totes les referències a la zona 
d’estacionament de pagament de temporada estiuenca annexa a la N-II. 

SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant 
exposició d'aquest en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí 
Oficial de la Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els 
interessats podran examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimin 
oportunes. 

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest 
Ajuntament www.svmontalt.cat 

TERCER. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a 
l'expedient, en el termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu. L'Acord 
d'aprovació definitiva i el text íntegre de la modificació de l'Ordenança fiscal 
reguladora de la taxa es publicaran en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el 
Butlletí Oficial de la Província, moment en el qual entrarà en vigor. Així mateix, 
aquest acord d'aprovació definitiva es notificarà a aquells interessats que 
haguessin presentat alꞏlegacions.  

QUART. Pel que fa a la modificació de l’Ordenança numero 62 reguladora del 
Reglament regulador del servei públic d’estacionament de vehicles a motor en 
zones especials i determinades de la via pública, sota control horari limitat  
“zona blava”, caldrà 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 
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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. 

Transcorregut el període d’informació pública, sense haver-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.  
 

B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Real Decreto 2568/1986, 
de 28 novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 
Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària. 
 
El senyor Enric Pardo Matas, portaveu d’ERC, pren la paraula i pregunta si s’hi 
farà zona blava. 
 
El senyor Amadeu Clofent Rosique, portaveu de CiU, manifesta que en principi, 
es fa lliure. Recorda que 9SV proposava una part senyalitzada per a ús dels 
residents i s’havia d’acabar d’estudiar, perquè hi havia més carrers de la zona a 
senyalitzar. 
 
La senyora Berta Sala Casanovas, regidora d’ERC, manifesta que té por que 
aquella zona es converteixi en “campi qui pugui” i que la Policia no hi pugui 
accedir en cas d’urgència. 
 
El senyor alcalde proposa que es senyalitzi la prohibició excepte per als veïns. 
 
El senyor Jaume Gumà Noel, portaveu de 9SV, explica que la queixa de l’any 
passat dels veïns era perquè al principi estava tancat. Després l’altra queixa 
era pel poc civisme dels qui hi estacionaven. Si la zona fos només per als 
veïns, es podria solucionar la problemàtica. 
 
El senyor alcalde assegura que s’estudiarà des de Mobilitat. 
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C.- VOTACIÓ 
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

PSC 1 SÍ 

CIU 6 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 

C’S 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

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

 

 
Setè.- PRP2019/190 PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
CREACIÓ D’UN REGISTRE DE PERSONAL I L’ASSIGNACIÓ D’UN CODI 
IDENTIFICATIU DE SIGNATURA DE PROFESSIONALS ADSCRITS A 
L’ÀREA DE SERVEIS SOCIALS. 
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Amadeu Clofent 
Rosique,  portaveu del grup Municipal de CIU, exposa l’assumpte. Es pretén 
preservar la identitat de les persones que treballen a l’Equip de Serveis Socials. 
Els temes que tracten són molt sensibles i per tal que no aparegui el seu nom i 
dni quan signen, es proposa que ho facin amb un codi de signatura. Es 
transcriu íntegrament la proposta d’acord: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL 
Expedient:  2019/269 52 SERVEISS  
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Contingut: PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CREACIÓ 
D’UN REGISTRE DE PERSONAL I L’ASSIGNACIÓ D’UN CODI 
IDENTIFICATIU DE SIGNATURA DE PROFESSIONALS ADSCRITS A L’ÀREA 
DE SERVEIS SOCIALS. 
 
L’equip de Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 
atén les necessitats socials més immediates, generals i bàsiques de les 
persones, famílies i grups del municipi. Amb aquestes accions també 
contribueixen a la prevenció de les problemàtiques socials i a la reinserció i 
integració de les persones que es troben en situació de risc social o exclusió. 
 
En el desenvolupament de la seva feina, per la delicadesa de les situacions 
que s’atenen, es valora necessari preservar la seva intimitat, sobretot arran 
d’incidents violents ocorreguts en altres serveis similars al seu. 
 
És per aquest motiu que proposen se’ls assigni un número o codi identificatiu a 
cada treballadora amb una codificació alfanumèrica. 
Fonaments de dret 
 
L’article 53.1.b) de la Llei 39/2015 estableix: 
 
Article 53. Drets de l’interessat en el procediment administratiu. 
1. A més de la resta de drets que preveu aquesta Llei, els interessats en un 
procediment administratiu tenen els drets següents: 
(…) 
b) A identificar les autoritats i el personal al servei de les administracions 
públiques sota la responsabilitat de les quals es tramitin els procediments. 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Així mateix, l’article 20 de la Llei 39/2015 estableix: 
 
Article 20. Responsabilitat de la tramitació. 
1. Els titulars de les unitats administratives i el personal al servei de les 
administracions públiques que tinguin a càrrec seu la resolució o el despatx 
dels afers, són responsables directes de la seva tramitació i han d’adoptar les 
mesures oportunes per remoure els obstacles que impedeixin, dificultin o 
endarrereixin l’exercici ple dels drets dels interessats o el respecte als seus 
interessos legítims, així com disposar el que sigui necessari per evitar i eliminar 
tota anormalitat en la tramitació de procediments. 
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2. Els interessats poden solꞏlicitar l’exigència d’aquesta responsabilitat a 
l’Administració pública de què depengui el personal afectat. 
 
L’article 45 de la Llei 12/2007, de Serveis Socials, estableix: 
 
 
Article 45 
Mesures de suport i protecció 
1. Les administracions responsables del sistema públic de serveis socials han 
de garantir als professionals la supervisió, el suport tècnic i la formació 
permanent que els permeti donar una resposta adequada a les necessitats i les 
demandes de la població. Aquesta formació s'ha de portar a terme en el marc 
de les mesures i les actuacions que estableix el títol VIII. 
2. El personal, funcionari o laboral, al servei de les administracions, d'acord 
amb el principi d'unitat de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, té dret 
a la mobilitat interadministrativa per a ocupar llocs de treball necessaris per a la 
prestació dels serveis socials, conservant els drets adquirits, sens perjudici de 
percebre les retribucions específiques del lloc de treball que ocupin. 
3. Els professionals de serveis socials tenen dret que els responsables dels 
serveis, els altres professionals i els usuaris i llurs acompanyants els tractin 
amb respecte i correcció. Aquest dret s'ha de garantir en l'àmbit de 
l'organització i el funcionament dels serveis establint els deures corresponents i 
aplicant, si escau, el procediment sancionador que estableix aquesta llei. 
4. L'administració competent en la gestió dels serveis socials pot adoptar, amb 
relació al seu personal, mesures destinades a protegir la identitat i les altres 
circumstàncies personals si cal per a complir les funcions encomanades i per a 
prestar correctament el servei. 
5. Els professionals de serveis socials s'han d'integrar en equips tècnics bàsics 
i especialitzats que han de tenir el suport administratiu i els mitjans materials 
necessaris i les condicions laborals adequades per a acomplir amb eficàcia i 
eficiència llur tasca professional. 
6. Els professionals de serveis socials han de formar part dels òrgans de 
participació d'acord amb el que estableixen aquesta llei i els reglaments que la 
despleguen i han de participar en els processos d'avaluació periòdica dels 
serveis. 
7. Les administracions competents en matèria de serveis socials han d'adoptar 
mesures de prevenció i atenció davant de situacions provocades per factors 
psicosocials que afectin l'estat emocional, cognitiu, fisiològic i de comportament 
dels professionals. 
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Per tot el que ha estat esmentat, es proposa al PLE l’adopció dels acords 
següents: 
 
Primer. Crear un Registre de Personal adscrit a l’Àrea de Serveis Socials i 
aprovar l’assignació d’un codi identificatiu per als professionals que hi estan 
adscrits, d’acord amb la següent relació alfanumèrica: 
 
Nom i cognoms DNI CODI assignat 
N.C.C 40317**** SERVEISSOCIALS1 
E.A.P 38842**** SERVEISSOCIALS2 
R.F.T 35016**** SERVEISSOCIALS3 
C.E.B 46653**** SERVEISSOCIALS4 

 
Segon. Determinar que en cas que hi hagi canvis en el personal de l’equip de 
Serveis Socials, ja sigui de manera temporal o definitiva, s’assignaran nous 
codis identificatius correlatius. 
 
Tercer. Facultar a l’alcalde de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, tan 
àmpliament, com en dret sigui possible, per l’assignació dels codis identificatius 
al personal de nou ingrés, temporal o definitiu, de Serveis Socials. 
 
Quart. Donar trasllat d’aquests acords als professionals adscrits a l’equip de 
Serveis Socials de l’Ajuntament. 
 

 
B.- INTERVENCIONS. A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Real Decreto 2568/1986, 
de 28 novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 
Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària. 
 
 
El senyor Jaume Arcos Vinyals, regidor de 9SV, pregunta si hi ha algun altre 
treballador més en aquesta situació. 
 
El senyor Jaume Gumà Noel, portaveu de 9SV, manifesta que la Llei de 
protecció de dades és a vegades tan estricta i en aquest cas sembla una 
contradicció, perquè apareix al peu de signatura el nom amb el DNI del tècnic. 
 
El senyor Enric Pardo Matas, portaveu d’Esquerra, manifesta que està d’acord 
amb la proposta per endavant. Però quan es parla que hi ha problemes, el que 
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passa és que estem davant sensibilitat de les persones. Es tracta de fer un 
segell d’òrgan amb un codi. Vol aclarir que en els expedients es compleix la 
normativa de protecció de dades, està el circuit protegit.  
 
C.- VOTACIÓ 
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

PSC 1 SÍ 

CIU 6 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 

C’S 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

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

 

 
Vuitè.- PRP2019/264   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 
CONVENI I ADDENDA ECONÒMICA ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT I EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME PEL 
SUPORT EN L'ÀMBIT DEL SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIARIA (SAD). 
    
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Amadeu Clofent 
Rosique,  portaveu del grup Municipal de CIU  exposa l’assumpte: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL 
Expedient:  2019/357 52 SERVEISS  
Contingut: PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI I 
ADDENDA ECONÒMICA ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE 
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MONTALT I EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME PEL SUPORT EN 
L'ÀMBIT DEL SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIARIA (SAD). 
 
El Departament de Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt està experimentant un augment important de demandes del Servei 
d’Atenció Domiciliària. L’any 2017, 23 persones varen ser ateses en aquest 
servei, augmentant a 31 l’any 2018. Aquest creixement es dóna per varis 
motius.  
 
Tenint en compte que venim d’uns anys de profunda crisi econòmica i de 
retallades en tots els àmbits de benestar, ens trobem que els centres 
hospitalaris i sociosanitaris escurcen els temps d’ingrés a molts dels seus 
pacients; fet que provoca que les persones tornin als seus domicilis amb 
necessitat de rebre suport.  
 
També és important destacar que d’ençà de la posada en marxa de la Llei 
39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a 
les persones amb situació de dependència, el volum de demandes en aquest 
àmbit creix cada any. Tal i com contempla la llei, aquests expedients només es 
podran tancar en cas d’èxitus o per trasllat de municipi i sempre caldrà fer un 
seguiment d’aquests casos; el servei d’atenció domiciliària és un dels recursos 
que utilitzem per fer aquest seguiment. 
  
El nostre servei disposa de dues treballadores familiars. Una de les seves 
funcions és realitzar els serveis domiciliaris. Des del dia 24 de gener una 
treballadora familiar està de baixa i, de moment, no podem preveure la seva 
incorporació. Des de aleshores només hi ha una treballadora familiar que està 
realitzant tots els serveis d’atenció domiciliària del municipi i també s’està 
encarregant del servei de menjador i repartiment d’àpats a domicili. Aquesta 
solució ha estat temporal i d’urgència per tal de poder atendre a les persones, 
però no es pot mantenir en el temps ja que comencen els permisos de 
vacances i tenim noves demandes de Servei d’Atenció Domiciliària que no 
podem donar resposta. Actualment tenim a dues persones en llista d’espera i 4 
persones que tenen el servei d’atenció domiciliària suspès temporalment fins 
que es trobi una solució. A més de la sobrecàrrega laboral en la què es troba la 
professional.  
 
D’acord amb tot l’exposat anteriorment, es fa necessari que el consell Comarcal 
del Maresme ens doni suport, de manera urgent i immediata, en l’àmbit del 
Servei d’Atenció Domiciliària. 
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Vist que hi ha partida pressupostària suficient per destinar-la a aquesta finalitat, 
la despesa s’aplicarà a la partida 2019.02.2311.48000 del pressupost vigent de 
la corporació. 
 
El Consell Comarcal del Maresme ha tramés el conveni de colꞏlaboració entre 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i el Consell Comarcal del Maresme per 
la delegació de la competència del Servei d’Atenció Domiciliaria, que es 
transcriu tot seguit, així com l’addenda econòmica a aquest suport : 
 

CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME I 
L'AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT, PER A LA DELEGACIÓ 
DE LA COMPETÈNCIA DEL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  

A la ciutat de Mataró, a .......... de ........ de 201.........  

Reunits  
D’una part, el senyor Josep Triadó Bergés president del Consell Comarcal del 
Maresme, en nom i representació d’aquesta administració local, facultat 
expressament per aquest acte segons acord adoptat pel ple del Consell 
Comarcal de data......................... 
I de l’altra, el senyor alcalde de Sant Vicenç de Montalt Javier Sandoval Carrillo 
en ús de les seves competències, facultat expressament per aquest acte 
segons acord adoptat pel ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt de 
data ........................., i assistit en aquest acte pel sra Cristina Marín 
Carcassona,  secretaria de l’Ajuntament, el/la qual dóna fe de l’acte. 
Les parts es reconeixen amb capacitat i competències suficients per a la 
signatura d’aquest conveni, i en conseqüència, 
  
Manifesten  
Primer. Que la comarca pot exercir les competències que li deleguin o li 
encarreguin de gestionar els municipis, d’acord amb l’article 25.1 del Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya. El mateix article indica que la delegació 
o l’encàrrec de gestió ha d’anar acompanyat de la transferència dels recursos 
necessaris per a exercir-los.  

Segon. Que l’article 26 de la mateixa Llei assenyala que els consells comarcals 
han de vetllar perquè, en els municipis del seu àmbit territorial, es duguin a 
terme amb nivells de qualitat homogenis els serveis, les activitats i les 
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prestacions que, d'acord amb els articles 66 i 67 del Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, són de competència local.  

Tercer. Que, en el mateix sentit, els articles 167 i 175 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals indiquen que la comarca pot prestar serveis de competència municipal 
en virtut de delegació o conveni.  

Quart. Que en virtut d’aquest marc legal, l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt i el Consell Comarcal del Maresme estan interessats en colꞏlaborar per 
al foment de projectes i programes relacionats amb el desenvolupament dels 
serveis socials bàsics, per tal de promoure i garantir el dret de la ciutadania a 
un sistema de serveis socials capaç de consolidar i desplegar els recursos i els 
serveis en el territori. I específicament, pel que fa a aquest conveni, al servei 
d’ajuda a domicili amb dependència i SAD social  

Cinquè. Que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en l’article 27, 
estableix que l’Administració de la Generalitat, els municipis i els altres ens 
locals de Catalunya són les administracions competents en matèria de serveis 
socials.  

Sisè . Que en relació als serveis socials bàsics:  

1. Aquests són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la 
garantia de més proximitat a les persones usuàries i als àmbits familiar i 
social. Els serveis socials bàsics inclouen el servei d’atenció domiciliària 
(SAD).  

2. El servei d’atenció domiciliària (SAD) és un conjunt organitzat i coordinat 
d'accions que es realitzen a la llar de la persona usuària, adreçades a 
proporcionar atencions personals, atencions de caràcter puntual i/o 
urgent, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb 
situació de manca d'autonomia personal, dificultats de desenvolupament 
o amb problemàtiques familiars especials, que impedeixen realitzar les 
tasques habituals de la vida quotidiana.  

Setè. Que l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt té la competència d’aquests 
serveis socials bàsics, i en particular, del servei d’atenció domiciliària (SAD). 

Vuitè. Que en virtut de tot això, el Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt ha aprovat en data ................... d’..................... de 2019  solꞏlicitar al 
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Consell Comarcal del Maresme que accepti la delegació de la competència 
municipal relativa al servei d’atenció domiciliària (SAD) que comprèn:  

1. El servei d’atenció domiciliària adreçat a població amb reconeixement de 
dependència, segons estableix la llei 39/2016, de 14 de desembre de 
2006, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència, en endavant SAD dependència. 

2. El servei d’atenció domiciliària (SAD) és un conjunt organitzat i coordinat 
d'accions que es realitzen a la llar de la persona usuària, adreçades a 
proporcionar atencions personals, atencions de caràcter puntual i/o 
urgent, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb 
situació de manca d'autonomia personal, dificultats de desenvolupament 
o amb problemàtiques familiars especials, que impedeixen realitzar les 
tasques habituals de la vida quotidiana.  

I amb l'objecte d'estructurar i coordinar les actuacions, les parts  

Acorden  
Primer. Actuacions objecte del conveni.  

L’Ajuntament de  Sant Vicenç de Montalt delega al Consell Comarcal del 
Maresme la competència municipal del Servei d’Atenció Domiciliària, que 
comprèn:  

1. SAD dependència, servei a les persones amb dependència que tinguin 
aprovades aquesta prestació en el seu Pla Individual d’Atenció (PIA). 

2. El servei d’atenció domiciliària adreçat a població fràgil, vulnerable o en 
situació de risc social, en endavant SAD social.  

Segon. Obligacions que contreu cadascuna de les parts. 

1. L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt delega al Consell Comarcal la 
competència municipal quant al servei esmentat.  

2. L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt conserva, en tot cas, la potestat de 
supervisió dels serveis delegats.  

3. L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt en cas de subrogació de personal, 
assumirà les despeses derivades del deute que tingués contret l’anterior 
empresa, proveïdora dels SAD municipal, amb l’Agencia Tributaria de la 
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Hisenda Pública, Tresoreria de la  Seguretat Social i altres ens públics. La 
subrogació no es farà efectiva fins el compliment total del deute. 

4. El Consell Comarcal del Maresme tindrà la responsabilitat d’assumir el 
servei municipal delegat i prestar els serveis esmentats en l’apartat primer 
amb criteris d’eficàcia i qualitat, de controlar les obligacions econòmiques 
que se’n derivin amb criteris d’eficiència i economia, i de fer-ne el seguiment 
i l’avaluació corresponents.  

5. El Consell Comarcal del Maresme assumeix així mateix la gestió íntegra 
dels ingressos de dret públic que es derivin de l’assumpció i prestació dels 
serveis delegats que es detallen en l’apartat primer. 

6. El Consell Comarcal del Maresme establirà els objectius, les 
característiques concretes de cada servei, el perfil dels professionals, els 
circuits, criteris, i protocols de funcionament, la metodologia per el 
seguiment i l’avaluació dels serveis, i tots aquells requisits que es considerin 
indispensables per al seu bon funcionament; sempre amb el vist i plau de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i, elaborarà una memòria anual 
d’actuació que lliurarà a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. 

7. El Consell Comarcal del Maresme assumeix les responsabilitats derivades 
de la normativa en matèria laboral, de riscos laborals i altra relacionada, així 
com dels convenis colꞏlectius vigents. 

Tercer. Finançament de l'actuació convinguda. 

1. El servei es finança d’una part amb les aportacions derivades del Contracte 
programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la colꞏlaboració 
entre el Departament de Benestar Social i Família i el Consell comarcal del 
Maresme, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al 
benestar social i polítiques d’igualtat, formalitzat en data 29 de juliol de 
2016. D’altra part amb l’aportació de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt, en virtut de la delegació de competències. 

2. L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt transferirà anualment al Consell 
Comarcal del Maresme els fons necessaris i suficients per fer front a les 
despeses que origini la delegació plasmada en el present conveni, contra la 
presentació per part del Consell Comarcal del Maresme de les liquidacions 
trimestrals. 



 

31 
 

3. La quantificació exacta dels fons assenyalats es farà en una addenda 
econòmica a aquest conveni, que serà aprovada amb caràcter anual pels 
plens de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i del Consell Comarcal del 
Maresme. 

4. Dels ingressos provinents de dret públic que es derivin de l’assumpció i 
prestació dels serveis delegats que es detallen en l’apartat primer, el 
Consell Comarcal del Maresme retornarà a l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt, en l’addenda econòmica de l’any següent, la part equivalent al 80% 
dels ingressos en hores de servei de SAD proporcionalment als ingressos 
de dret públic. 

5. En cas de no aprovació de l’addenda econòmica al conveni de colꞏlaboració 
per a la delegació de competències del Servei d’Atenció Domiciliària, el 
Consell Comarcal del Maresme retornarà mitjançant transferència bancària 
la part equivalent al 80 % dels ingressos provinents de dret públic, que es 
derivin de l’assumpció i prestació dels serveis delegats que es detallen en 
l’apartat primer. 

Quart. Comissió de seguiment. 

1. Es crearà una comissió tècnica de seguiment encarregada de vetllar pel 
correcte funcionament del servei municipal d’atenció domiciliària delegat. 
Aquesta comissió serà integrada per una o dues persones representants de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i una o dues del Consell Comarcal 
del Maresme, i es reunirà almenys un cop l’any, i sempre que alguna de les 
parts ho demani.  

Cinquè. Entrada en vigor i vigència. 

1. La delegació de competències entrarà en vigor, una vegada acordada pels 
plens de les dues corporacions, el dia 11 de març de 2019.  

2. La vigència d’aquest conveni de la delegació de competències serà d’un 
any natural, essent prorrogable per períodes anuals naturals, de forma 
expressa mitjançant acord dels òrgans competents municipal i comarcal, 
que s’adoptarà, si s’escau, amb motiu de l’aprovació de la corresponent 
addenda econòmica, amb caràcter previ, i amb una antelació mínima de 
tres mesos, a l’inici del respectiu període de vigència del conveni. 

Sisè. Extinció del conveni. 
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El present conveni es pot extingir per les causes següents: 

 Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.  
 Per incompliment dels acords assolits per qualsevol de les parts 

signatàries. 
 Per acord de les parts signatàries.  
 Per qualsevol altra determinada per la legislació vigent.  

Setè. Actuació en cas d’incompliment dels compromisos establerts per 
aquest conveni. 

En aquest cas, s’ha d’estar al que estableix l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
En aquest sentit, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un 
requeriment perquè compleixi en un termini determinat els compromisos que es 
consideren incomplerts. 
 
Si, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment 
persisteix, la part que el va adreçar ha de notificar la concurrència de la causa 
de resolució i el conveni s’entén resolt. 
 
Vuitè. Interpretació del conveni. 

Totes les qüestions que puguin 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 de Sant Vicenç de Montalt pel Consell 
Comarcal del Maresme i, en cas de litigi, aquest se sotmetrà a la jurisdicció 
contenciosa administrativa.  

I en prova de conformitat, se signa aquest conveni per duplicat a un sol efecte, 
en el lloc i data que figuren a l’encapçalament d’aquest document.  

 
 
 

DELEGACIÓ DE LA COMPETÈNCIA SOBRE EL SAD DE L’AJUNTAMENT 
DE SANT VICENÇ DE MONTALT AL CONSELL COMARCAL DEL 

MARESME - ADDENDA ECONÒMICA 2019 

 



 

33 
 

1.- El període anual de la delegació de competència sobre el SAD de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt al Consell Comarcal del Maresme 
comprèn des de l’11 de març al 31 de desembre de 2019. 
 
2.- Horari del servei: 
Horari diürn: el comprés entre les 7:00h i les 21:00h de dilluns a dissabte en 
horari oficial d’hivern, i de 7:00h a 22:00h en horari oficial d’estiu.  
Horari extraordinari: el comprés entre les 21:01h i les 06:59h de dilluns a 
dissabte, i els diumenges i dies festius en horari oficial d’hivern. I entre les 
22:01h i les 06:59h de dilluns a dissabte i els diumenges i dies festius en horari 
oficial d’estiu.  
 
3.- L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt transferirà al Consell Comarcal del 
Maresme els fons necessaris i suficients per fer front a les despeses que origini 
la delegació plasmada en el present conveni, contra la presentació per part del 
Consell Comarcal del Maresme de les liquidacions trimestrals, i d’acord amb les 
següents tarifes: 
 

 El preu/hora unitari per l’any 2019 del servei de SAD - SOCIAL serà de 
16,25 € (IVA inclòs)  i del servei SAD – DEP de 5,52 € (IVA inclòs). 
Aquest preu resta subjecte a la revisió del mòdul preu/hora que pugui 
portar a terme la Generalitat de Catalunya. 

 El preu/hora de l’horari extraordinari tindrà un increment del 25% 
respecte del preu/hora unitari establert en el punt anterior. 

 El preu/hora unitari de coordinació serà de 16,25 € (IVA inclòs). 
 El preu del quilometratge, quan el desplaçament sigui fora del nucli urbà 

serà de 0,19 €/km. 

 
Així mateix les hores previstes per 2019 són les següents: 

Concepte Preu/hora (IVA inclòs) Hores 
Preu 
total 

SAD social                   16,25 €   301 4.891,25
€ 

SAD dependència                     5,52 € 129 712,08€ 

Coordinació SAD                    16,25 € 25 406,26€ 

Total any   430 6.012,58
€ 
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Per tant, es preveu una transferència màxima de l’Ajuntament al Consell 
Comarcal de 6,012,58€ més de la despesa que quilometratge si n'hi hagués. 

4.- El Consell Comarcal del Maresme farà a l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt una liquidació trimestral, on constaran les hores de serveis prestats, el 
preu unitari i les variacions que puguin haver tingut lloc en relació a aquesta 
addenda econòmica. Les diferències que sorgeixin entre aquesta liquidació 
trimestral i els termes de la present addenda econòmica es regularitzaran 
mitjançant la transferència de fons que correspongui. 

 
Per tot això, es PROPOSA AL PLE Adoptar els següents 

PRIMER:  Solꞏlicitar al Consell Comarcal del Maresme que accepti i activi, de 
manera urgent i immediata, la delegació de la competència municipal relativa al 
servei d’atenció domiciliària (SAD) que comprèn: el SAD dependència, servei 
a les persones amb dependència que tinguin aprovades aquesta prestació en 
el seu Pla Individual d’Atenció (PIA) i el SAD social, servei d’atenció 
domiciliària adreçat a població fràgil, vulnerable o en situació de risc social.  

SEGON: Aprovar el conveni de colꞏlaboració entre el Consell Comarcal 
del Maresme i l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, “Conveni entre el 
Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per a 
la delegació de la competència del Serveis d’Atenció Domiciliaria”, junt amb 
l’addenda econòmica del suport. 
 
TERCER: Aplicar la despesa d’aquest conveni a la partida 
2019.02.2311.48000 del pressupost vigent de la corporació. 
 
QUART: Notificar la present resolució al Consell Comarcal del Maresme, 
als departaments de Tresoreria, Intervenció i Serveis Socials de l’Ajuntament. 
 
 
B.- INTERVENCIONS. A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Real Decreto 2568/1986, 
de 28 novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 
Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària. 
 
 
El senyor Jaume Arcos Vinyals, regidor de 9SV, demana que s’expliqui què és 
el SAD (Servei d’Atenció Domiciliària) perquè la gent ho desconeix. 
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El senyor alcalde explica que es tracta d’un servei que es dóna des de 
l’Ajuntament per atendre gent gran o persones amb dificultats de mobilitat amb 
acompanyament al seu domicili.  
 
La senyora Berta Sala Casanovas, regidora d’ERC, opina que cada cop la 
població és més gran. Es tracta d’un punt clau de futur del poble. La cosa està 
desbordada i cal reforçar aquest servei.  
 
El senyor Enric Pardo Matas, portaveu d’ERC, afirma que se li ha eriçat la pell 
en saber que hi ha llista d’espera per a l’atenció domiciliària. Els serveis socials 
han d’atendre aquestes persones. No hauria de ser un servei a instància de 
part, caldria disposar d’un cens de persones vulnerables. Cal que siguin 
autocrítics. 
 
El senyor alcalde respon al senyor Pardo que ha aprofitat per donar llenya. La 
persona que substitueix la que està actualment de baixa s’ha deixat la pell. Hi 
ha dues persones en llista d’espera, però no és per deixadesa de l’Ajuntament. 
Es dóna un servei excepcional a Sant Vicenç i les persones que porten el SAD 
també gestionen el servei de menjador. Recull la crítica però, com a 
constructiva. 
 
El senyor Benito Pérez González, regidor de C’s, per intentar informar els 
vilatans, manifesta que al Pla de Seguretat Local està, entre d’altres temes, el 
protocol per detectar casos de persones grans, per tant, està en vies de 
solució. 
 
El senyor Jaume Arcos Vinyals, regidor de 9SV, recorda que hi ha un document 
molt útil que és l’Estudi de Població. Estan localitzades les persones que viuen 
soles, dóna una fotografia exacta de les necessitats de futur. A més, assenyala 
que es té una mida de poble prou bona per estar a sobre d’aquestes persones. 
També vol fer esment que la Directora de l’Institut va dir públicament que tots 
els usuaris que han demanat algun ajut han obtingut una resposta immediata. 
Es felicita i està orgullós de formar part d’aquest Consistori. 
 
El senyor alcalde recorda que el seu lema és que cap nen es quedi sense 
excursió ni sense llibres. A més, per al menjador es donen les ajudes del 
Consell Comarcal i beques de l’Ajuntament. No sempre es donen ajuts per 
temes econòmics només, es treballa perquè no hi hagi diferències entre nens, i 
es fa de forma transversal amb implicació de Serveis Socials, Ensenyament i 
també Joventut. Estan orgullosos de donar aquests serveis. 
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C.- VOTACIÓ 
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
GRUP Nº 

vots 
VOT 

PSC 1 SÍ 

CIU 6 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 

C’S 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

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

 

 
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 

 


