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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 ORDINÀRIA DE PLE DE L'AJUNTAMENT DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1A. CONVOCATÒRIA EL 25 
D’ABRIL DE 2019. 
 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2019/5 
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 25 d'abril de 2019 
Horari: de 20.00 a 21.50 hores 
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Sant Vicenç de Montalt. 
 
Assistents 
 

- Sr. President JAVIER SANDOVAL CARRILLO (PSC) 
- 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) 
- Sr. Vocal AMADEU CLOFENT ROSIQUE  Regidor no adscrit 
- Sra. Vocal MARIA LLUÏSA GRIMAL I COLOMÉ  Regidora no 

adscrita 
- Sr. Vocal ENRIC MIRALLES TORRES  Regidor no adscrit 
- Sra. Vocal GEMMA DURAN FRANCH  Regidora no adscrita 
- Sr. Vocal ROBERT SUBIRON OLMOS  Regidor no adscrit 

 
 

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

 PLE2019/3 ORDINÀRIA 28/03/2019 
 PLE2019/4 EXTRAORDINÀRIA 01/04/2019 

 
Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 

Tercer.- PRP2019/429   DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 375 
D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2018. 

Quart.- PRP2019/430   DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 373 
D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/2019 INCORPORACIÓ DE 
ROMANENTS DE L'ANY 2018. 

Cinquè.- PRP2019/459   DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MITJÀ DE 
PAGAMENT (PMP) 4T TRIMESTRE 2018. 

Sisè.- PRP2019/420   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL NOM 
DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL TONI BUCH. 

Setè.- PRP2019/419   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA SOLꞏLICITADA PEL C.F. 
SANTVICENTÍ EN MOTIU DEL CAMPUS DE FUTBOL A LA ÍNDIA ANY 2019. 

Vuitè.- PRP2019/438   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 
CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT I EL C.F. 
SANTVICENTÍ PER ESTABLIR LES CONDICIONS QUE REGIRAN LA CONCESSIÓ 
D'UNA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA. 

Novè.- PRP2019/414   PROPOSTA AL PLE, D'APROVACIÓ SI ESCAU, DE LA 
CREACIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DEL SEGUIMENT DELS NOUS 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS I INFRAESTRUCTURES PÚBLIQUES. 

Desè.- PRP2019/418   PROPOSTA AL PLE, SI ESCAU, DE L'APROVACIÓ INICIAL 
DEL PLA LOCAL DE SEGURETAT DEL MUNICIPI DE SANT VICENÇ DE 
MONTALT. 
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Onzè.- PRP2019/489   PROPOSTA AL PLE, D'APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE 
L'INVENTARI DE CAMINS. 

Dotzè.- DONAR COMPTE DEL PAM 2015-2019. 
 
Tretzè.- PRENDRE CONEIXEMENT DE L’ABANDÓ DEL GRUP MUNICIPAL 
DE CIU DE DIVERSOS REGIDORS. 
 
Catorzè.- PROPOSTA AL PLE DE LA MODIFICACIÓ DE L’ACORD 
PLENARI QUE APROVA L’IMPORT DE LA INDEMNITZACIÓ MENSUAL 
QUE PERCEBRÀ EL GRUP MUNICIPAL DE CIU. 
 
Quinzè.- PROPOSTA AL PLE DE LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ 
DE LES COMISSIONS INFORMATIVES 
 
Setzè.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
 

Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR 

 PLE2019/3 ORDINÀRIA 28/03/2019 
 PLE2019/4 EXTRAORDINÀRIA 01/04/2019 

 
 
PLE2019/3 ORDINÀRIA 28/03/2019 
 
VOTACIÓ ACTA PLE2019/3 ORDINÀRIA 28/03/2019 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
GRUP Nº vots VOT 

PSC 1 SÍ 

CIU 1 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 

C’S 1 SÍ 

PP 1 SÍ 
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Amadeu Clofent, Regidor no adscrit 1 SÍ 

Maria Lluïsa Grimal, Regidora no adscrita 1 SÍ 

Enric Miralles, Regidor no adscrit 1 SÍ 

Gemma Duran, Regidora no adscrita 1 SÍ 

Robert Subiron, Regidor no adscrit 1 SÍ 

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

 
PLE2019/4 EXTRAORDINÀRIA 01/04/2019 
 
VOTACIÓ ACTA PLE2019/4 EXTRAORDINÀRIA 01/04/2019 
 
GRUP Nº vots VOT 

PSC 1 SÍ 

CIU 1 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 

C’S 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

Amadeu Clofent, Regidor no adscrit 1 SÍ 

Maria Lluïsa Grimal, Regidora no adscrita 1 SÍ 

Enric Miralles, Regidor no adscrit 1 SÍ 

Gemma Duran, Regidora no adscrita 1 SÍ 

Robert Subiron, Regidor no adscrit 1 SÍ 

 
S’acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió extraordinària celebrada 
en data 1 d’abril de 2019.  
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Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
 
 

 Publicació BOPB 28/03/2019 exposició pública matrícula de l’Impost 
sobre activitats econòmiques per a l’any 2019 publicat per la Diputació 
de Barcelona. 

 Publicació El Punt avui 2/04/2019 aprovació inicial Modificació Puntual 
del Pla especial de reforma interior del Nucli Històric, referent a correcció 
d’errada d’alineacions Illa nº 8 c/Baix Torrent del Gorg e informació 
pública per un termini d’un mes. 

 Publicació BOPB 5/04/2019 aprovació inicial Modificació Puntual del Pla 
especial de reforma interior del Nucli Històric, referent a correcció 
d’errada d’alineacions Illa nº 8 c/Baix Torrent del Gorg e informació 
Pública per un termini d’un mes. 

 Anunci BOPB 11/04/2019 Nomenament Agent de Policia en pràctiques. 
 Publicació 11/04/2019 en la plataforma de Contractació l’acta d’obertura 

del sobre B de les propostes de la licitació per a l’adjudicació del 
subministrament de plantes fotovoltaiques. 

 Anunci BOPB 17/04/2019 Bases i convocatòria subvencions esportives 
any 2019. 

 Publicació 12/04/2019 en la plataforma de contractació de l’acta 
d’obertura del sobre A de la licitació per a la contractació de l’explotació 
del mòdul destinat a Bar Restaurant al Parc dels Germans Gabrielistes. 

 Publicació 12/04/2019 en la plataforma de contractació del decret núm. 
423 de fixació d’obertura del sobre A i nomenament de la mesa de 
contractació de la licitació per a l’adjudicació de l’obra del projecte de 
recuperació i accessibilitat de la Torre de Guaita del Parc dels Germans 
Gabrielistes. 

 Anunci BOPB 17/04/2019 Aprovació inicial modificació Ordenança fiscal 
núm. 19 reguladora de la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció 
mecànica en les vies públiques municipals i de l’Ordenança General 
núm. 62 reguladora del Reglament regulador del servei públic 
d’estacionament de vehicles a motor en zones especials i determinades 
de la via pública, sota control horari limitat “zona blava”. 

 Anunci BOPB 23/04/2019 Nomenament 3 auxiliars administratius 
mitjançant sistema de concurs oposició i nomenament 2 agents de 
policia interins. 



 

6 
 

 Anunci BOPB 23/04/2019 Aprovació modificació retribució de l’alcalde 
(dedicació exclusiva). 

 
Es dóna compte de la relació de decrets signats des del darrer Ple ordinari 
celebrat en data 28 de març de 2019, que van del número 258 al 389 ,  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 
2019/258 12/03/2019 PROPOSTA DECRET INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 2019/373 56 SANCTA PORTAR GOS 
DESLLIGAT VIA 
PUBLICA 
2019/259 12/03/2019 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI AV GAUDI NUM. 9B 
2019/260 12/03/2019 APROVACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ, PLECS DE CLÀUSULES I CONVOCATÒRIA DE LA 
LICITACIÓ 
2019/261 12/03/2019 DEVOLUCIO FIANÇA RESIDUS LA NIELLA 9B EXP. 2018/376 
2019/262 12/03/2019 CONCESSIO PER  INSTAL∙LACIO DE DUES CASETES DE VENDA DE PIROTECNIA A AVDA 
MONTALNOU I PG PINS 
7 CAN RIPOLL 
2019/263 12/03/2019 DENEGACIO LLICENCIA NUCLI ZOOLOGIC RIERA DE TORRENT BO FINCA EL FORN 
2019/264  12/03/2019  PROPOSTA DECRET  INICI  EXPEDIENT  SANCIONADOR  2019/386  56  SANCCI  TERRASSA 
SENSE AUTORITZACIO 
2019/265 12/03/2019 LLICENCIA DE GUAL CARRER FONTANILLES 1 
2019/266 12/03/2019 DEVOLUCIO FIANÇA RESIDUS C. AVETS 29 EXP. 2019/301 
2019/267 12/03/2019 ADJUDICACIO HORTS LUDICS MUNICIPALS 2019‐2022 
2019/268 12/03/2019 MODIFICACIÓ CONTRACTE DE SERVEI DE NETEJA VIÀRIA ADJUDICAT A FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS S.A. 
2019/269 12/03/2019 DEVOLUCIO FIANÇA RESIDUS SUPERMARESME PARCEL∙LA 18 EXP. 2018/472 
2019/270 12/03/2019 MODIFICACIO DE JORNADES DE TREBALL A DUES EDUCADORES 
2019/271 12/03/2019 ADJUDICACIO ACONDICIONAMENT ROTONDA N‐II DAVID TERRADAS 
2019/272 12/03/2019 ADJUDICACIO CONTRACTE MENOR ACONDICIONAMENT ROTONDA N‐II SEVIMA SOLD 
2019/273 12/03/2019 ADJUDICACIO ACONDICIONAMENT ROTONDA N‐II VOLTA DE CANO SL 
2019/274 12/03/2019 EMPLAÇAMENT CARTELLS, PANCARTES I BANDEROLES I ESPAIS CAMPANYA ELECTORAL 
ELECCIONS 
GENERALS 28 D’ABRIL DE 2019. 
2019/275 13/03/2019 LLISTAT DEFINITIU D'ADMESOS  I EXCLOSOS PROCÉS DE SELECCIÓ 3 PLACES AUXILIAR 
ADMINISTRATIU 
2019/276 14/03/2019 L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PEL BALL DE LA REVETLLA DE SANT JOAN 
2019 
2019/277 14/03/2019 ADJUDICACIÓ CONTRACTACIÓ MENOR SERVEI CAP D'ANY BALL 2019 
2019/278 14/03/2019 CONTRACTACIO D'UNA TREBALLADORA FAMILIAR PER AL MENJADOR SOCIAL 
2019/279 14/03/2019 AVANÇAMENT DE 400 EUROS DE LA NOMINA DE MARÇ 
2019/280 14/03/2019 AVANÇAMENT DE 50 EUROS DE LA NOMINA DE MARÇ 
2019/281 14/03/2019 ENCÀRREC DE LES TASQUES DE RECAPTACIO EN EFECTIU DELS PARQUIMETRES DE LES 
ZONES BLAVES 
2019/282 15/03/2019 ADJUDICACIÓ DE LES OBRES D'AMPLIACIÓ DE LA XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC AL CR. 
DELS BOIXETS 
2019/283 15/03/2019 CONTRACTACIO MENOR PER RENOVACIO  I AMPLIACIO SISTEMA SEGURETAT ESCOLA 
SOT DEL CAMP 
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2019/284  15/03/2019  PROPOSTA  RESOLUCIO  EXPEDIENT  SANCIONADOR  2019/46  56  SANCCI  PROFERIR 
EXPRESSIONS 
IRRESPETUOSES AGENTS AUTORITAT 
2019/285 15/03/2019 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI AV. DE LES BILBENYES NUM.31 
2019/286  15/03/2019  APROVACIÓ  PAGAMENT  DESPESES  PEL  DESENVOLUPAMENT  DEL  PROGRAMA 
TERRITORIAL DEL PLA DE 
SUPORT EN MATERIA DE PREVENCIO D'INCENDIS FORESTALS 2018 
2019/287 15/03/2019 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI C/DE LES VINYES D'EN MANDRI, 20 
2019/288 15/03/2019 ADJUDICACIÓ OBRA INSTAL∙LACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC CR. DE LES PUNTES 
2019/289 15/03/2019 PROPOSTA RESOLUCIO EXPEDIENT SANCIONADOR 2019/47 56 SANCTA PORTAR GOS 

DESLLIGAT VIA PUBLICA 

2019/290  15/03/2019  CONTRACTE  MENOR  D'OBRA  PER  LA  RENOVACIÓ  I  MILLORA  DE  LA  INSTAL∙LACIÓ 
TÈRMICA DEL PAVELLÓ 
POLIESPORTIU 
2019/291 15/03/2019 ACORD INCOACIÓ RELACIÓ MULTES Nº 19013311 
2019/292 15/03/2019 proposta per desbrossar, netejar, retirar canyes i matolls del solar del C/ Coma de Bo, 
95 
2019/293  15/03/2019  PROPOSTA  RESOLUCIO  EXPEDIENT  SANCIONADOR  2019/48  PORTAR GOS DESLLIGAT 
VIA PUBLICA 
2019/294 15/03/2019 INCENTIUS PER TASQUES EXTRAORDINÀRIES 
2019/295  15/03/2019  PROPOSTA  DECRET  EXPEDIENT  SANCIONADOR  2019/297  SANCRES  ABOCAMENT 
RESIDUS AREA 
CONTENIDORS 
2019/296 15/03/2019 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI C/DE L'ESTANY NUM. 1 
2019/297 15/03/2019 ADJUDICACIÓ OBRA D'URBANITZACIÓ, AMPLIACIÓ I MILLORA DE LA VORERA EST DEL 
TRAM DEL C/COSTA 
DAURADA ENTRE LES CRUÏLLES DELS CARRERS COSTA BRAVA I MEDITERRANI 
2019/298  15/03/2019  CONTRACTACIO MENOR PER  L'ADJUDICACIO DEL MANTENIMENT D'EXPENEDORS DE 
TIQUETS I ALTRES 
MITJANS 
2019/299 18/03/2019 CONVOCATÒRIA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PLE 21 DE MARÇ DE 2019. 
2019/300 19/03/2019 APROVACIO PADRÓ QUOTES ESCOLA BRESSOL ABRIL 2019 
2019/301 19/03/2019 APROVACIÓ VAL REGAL COL.LABORACIÓ SANT VICENÇ DONA 219 
2019/302 19/03/2019 APROVACIO PADRO QUOTES ESCOLA ESPORTIVA ABRIL 2019 
2019/303 19/03/2019 APROVACIO PADRO QUOTES ESCOLA DE MUSICA MARÇ 2019 
2019/304  19/03/2019 AUTORITZACIÓ  PER  LA  FILMACIÓ D'UN  SPOT  PUBLICITARI  AL  PASSEIG MARQUES DE 
CASA RIERA 
2019/305 20/03/2019 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19015512 
2019/306 20/03/2019 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19013788 
2019/307 20/03/2019 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19014780 
2019/308 20/03/2019 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19016370 
2019/309 21/03/2019 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI CR NOU NUM.6 
2019/310 21/03/2019 CONCESSIO LLICENCIA OBRES MENORS 2/2019 COSTA DAURADA 8, 7‐5 
2019/311 21/03/2019 APROVACIO I PAGAMENT COTITZACIONS DEL PERSONAL FEBRER 2019 
2019/312 21/03/2019 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI CR DE LA FERRERA NUM.4 
2019/313 21/03/2019 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI CR DE L'ARBOÇ NUM.2 
2019/314 21/03/2019 EXPEDICIO TITOL CONCESSIO PANTEO NUMERO 6 DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 
2019/315 21/03/2019 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI CR DEL SUPERMARESME NUM.1 
2019/316  21/03/2019  CONTRACTE  MENOR  PEL  SERVEI  DE  NETEJA  VIÀRIA  A  LA  URBANITZACIÓ 
SUPERMARESME 
2019/317 21/03/2019 AJUT PRODUCTES PRIMERA NECESSITAT PELS FILLS 
2019/318  21/03/2019  APROVACIO  I  PAGAMENT  DE  L'APADRINAMENT  DE  13  NENS  A  TRAVES  DE  LA 
FUNDACIÓ VICENTE FERRER 
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2019/319 21/03/2019 DELEGACIÓ EN EL REGIDOR AMADEU CLOFENT LA CELEBRACIÓ DE DOS MATRIMONIS 
CIVILS EL MES DE MARÇ 
2019/320  21/03/2019  PROPOSTA  RESOLUCIO  EXPEDIENT  SANCIONADOR  2018/860  56  SANCCI  TINENÇA 
DROGUES TOXIQUES 
2019/321 21/03/2019 AL∙LEGACIONS DENUNCIA EXP. 2124 
2019/322 21/03/2019 INCENTIUS PER TREBALLS DE PODA DE LA BRIGADA MUNICIPAL FEBRER‐MARÇ 2019 
2019/323 21/03/2019 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI CR DE LA TORRASSA NUM.32 
2019/324 21/03/2019 CONCESSIO CANON AIGUA DEFINITIU AVDA MONTALMAR 6‐8 

 
2019/325 22/03/2019 ADJUDICACIÓ MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT D'UNS ARMARIS COMPACTES PER A 
L'ARXIU. 
2019/326 22/03/2019 INCENTIUS PER SUBSTITUCIO DE L CAP DE LA BRIGADA 
2019/327 22/03/2019 DEVOLUCIO FIANÇA RESIDUS EXP. 2019/169 ESPLAIMAR 10 2B 
2019/328 25/03/2019 AVANÇAMENT DE 700 € DE LA NOMINA DE MARÇ 
2019/329 25/03/2019 DEVOLUCIO FIANÇA RESIDUS EXP 2018/2169 PG DELS ROSERS 6 
2019/330 25/03/2019 DEVOLUCIO FIANÇA RESIDUS EXP. 2019/38 RIERA DE TORRENTBO 4 2º1ª 
2019/331 25/03/2019 CANVI D'ADJUDICATARIS DELS HORTS LÚDICS MUNICIPALS PARCEL∙LES 20 I 21 
2019/332 25/03/2019 DEVOLUCIO FIANÇA RESIDUS EXP 2019/284 TORRASSA 58 
2019/333 25/03/2019 DEVOLUCIO FIANÇA RESIDUS EXP 2019/5 MESTRAL 7 
2019/334 25/03/2019 CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI 28 DE MARÇ DE 2019 
2019/335 26/03/2019 APROVACIO RELACIO DE FACTURES MARÇ 2019 
2019/336 26/03/2019 FRACCIONAMENT PAGAMENT CÀNON GUINGUETA 1 TEMPORADA 2019. 
2019/337 26/03/2019 FRACCIONAMENT PAGAMENT CANON GUINGUETA 5 TEMPORADA 2019. 
2019/338 26/03/2019 GRATIFICACIONS EXTRAORDINARIES PER INCREMENT DE PATRULLES PER CONTROL DE 
ROBATORIS 
2019/339 26/03/2019 GRATIFICACIONS PER TASQUES EXTRAORDINÀRIES 
2019/340 26/03/2019 GRATIFICACIONS PER TASQUES EXTRAORDINÀRIES 
2019/341 26/03/2019 GRATIFICACIONS DE LA POLICIA LOCAL FEBRER‐MARÇ‐2019 
2019/342  26/03/2019  GRATIFICACIONS  PER  TASQUES  EXTRAORDINÀRIES  AMB MOTIU  D'ACUMULACIÓ  DE 
TASQUES 
2019/343  26/03/2019  GRATIFICACIONS  PER  TASQUES  EXTRAORDINARIES  DE  SUPORT  ADMINISTRATIU  EN 
L'ELABORACIÓ DEL 
POUM, MES DE MARÇ 
2019/344 26/03/2019 INCENTIUS PER TASQUES EXTRAORDINÀRIES DE CONSERGERIA AL CENTRE CÍVIC 
2019/345 26/03/2019 INCENTIUS PER TASQUES AL SERVEI DE MENJADOR SOCIAL EN SUBSTITUCIÓ DE CEB 
2019/346 27/03/2019 ADJUDICACIO INSTAL∙LACIO GESPA ARTIFICIAL PATI ESCOLA SOT DEL CAMP 
2019/347 27/03/2019 APROVACIO RELACIO DE TRANSFERENCIA NUM. T/2019/3 
2019/348 27/03/2019 REQUERIMENT I CONTESTA AL∙LEGACIONS DE NETEJA DE FINCA DEL CARRER DEL ROCA 
43 25B 
2019/349  27/03/2019  GRATIFICACIONS  PER  TASQUES  EXTRAORDINARIES  EN  L'ELABORACIÓ  DEL  PLA  DE 
SEGURETAT 
2019/350 27/03/2019 CONCESSIO LLICENCIA PER CONNEXIO AL CLAVAGARAM PG MARQUES CASA RIERA 7 
2019/351 27/03/2019 CONCESSIO PRORROGA ACABAMENT OBRES AVDA MONTALMAR 18 EXP. 115/2015 
2019/352 27/03/2019 ADQUISICIO I PAGAMENT DE OUS DE XOCOLATA, PLOMES, POLLETS PER PASQUA 
2019/353 27/03/2019 SUBSTITUCIO DE COL∙LECTOR  I NOVA CONNEXIÓ XARXA PLUVIALS PATI DE  L'ESCOLA 
SOT DEL CAMP 
2019/354 28/03/2019 GRATIFICACIONS PER TASQUES EXTRAORDINÀRIES DUANT MES DE MARÇ 
2019/355 28/03/2019 GRATIFICACIONS PER TASQUES EXTRAORDINARIES MES DE MARÇ 
2019/356  28/03/2019  RESOLUCIÓ  PRÒRROGA  SERVEI  SALVAMENT  I  SOCORRISME  A  LA  PLATJA  I  PISCINA 
MUNICIPAL DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT PER A LA TEMPORADA 2019. 
2019/357  28/03/2019  CONVOCATÒRIA  PLE  EXTRAORDINARI  PER  A  LA  REALITZACIÓ  DEL  SORTEIG  DELS 
MEMBRES DE MESA A LES 
ELECCIONS GENERALS DEL 28 D'ABRIL DE 2019 
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2019/358 28/03/2019 APROVACIO I PAGAMENT NOMINA MARÇ 2019 
2019/359  03/04/2019  PROPOSTA DECRET  INICI  EXPENDIENT  SANCIONADOR  2019/521  56  SANCCI  ACCEDIR 
PLATJA AMB CAVALL 
2019/360 03/04/2019 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI C/DE LA NIELLA NUM.7A 
2019/361  03/04/2019  PROPOSTA  RESOLUCIO  EXPEDIENT  SANCIONADOR  2019/386  56  SANCCI  TERRASSA 
SENSE AUTORITZACIO 
MUNICIPAL 
2019/362 03/04/2019 BAIXA REBUT DE LA QUOTA DEL MES D'ABRIL DE L'ESCOLA ESPORTIVA 
2019/363  03/04/2019  CONTRACTE  MENOR  PER  LA  CONSTRUCCIÓ  I  INSTAL∙LACIÓ  D'UN  TANCAMENT  DE 
FUSTA A L'ÀREA DE 
CONTENIDORS DE CR. COSTA DAURADA ‐ N‐II 
2019/364 03/04/2019 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19016982 
2019/365 03/04/2019 PROPOSTA DECRET  INICI  EXPEDIENT  SANCIONADOR 2019/519 56  SANCTA CIRCULAR 
GOS VIA PUBLICA SENSE 
ANAR ACOMPANYAT D'UNA PERSONA 
2019/366 03/04/2019 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19017879 
2019/367 03/04/2019 AUTORITZACIO PARADA DE VENDA DE ROSES DIADA DE SANT JORDI 2019 
2019/368 03/04/2019 PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 19014070 
2019/369  03/04/2019  CONTRACTACIO  D'UN  PROFESSOR  DE  GUITARRA  PER  SUBSTITUIR  UNA  SITUACIO 
D'INCAPACITAT TEMPORAL 
2019/370  03/04/2019  PROPOSTA  DECRET  INICI  EXPEDIENT  SANCIONADOR  2019/522  56  SANCRES 
ABOCAMENT RUNA I RESTES 
CONSTRUCCIO 
2019/371  03/04/2019  PROPOSTA  RESOLUCIO  EXPEDIENT  SANCIONADOR  2019/385  56  SANCCI  OCUPACIO 
TERRASSA SENSE 
AUTORITZACIO MUNICIPAL 
2019/372 03/04/2019 PROPOSTA DECRET INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 2019/520 56 SANCTA PORTAR GOS 
DESLLIGAT A LA 
PLATJA 
2019/373 03/04/2019 MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/2019 INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE L'ANY 2018 
2019/374 03/04/2019 NOMENAMENT DE 3 FUNCIONARIS AGENTS DE POLICIA EN PRÀCTIQUES 
2019/375 03/04/2019 APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2018 
2019/376 05/04/2019 GUAL D'OFICI C/SUPERMARESME GOLF NÚM. 29 
2019/377 05/04/2019 SUSPENSIO OBRES SENSE LLICENCIA LOS PINOS 5 SUPERMARESME 
2019/378 05/04/2019 APROVACIÓ CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ESPORTIVES ANY 2019 
2019/379 05/04/2019 BAIXA REBUT QUOTA DE L'ESCOLA DE MÚSICA DEL MES DE MARÇ 
2019/380 05/04/2019 GUAL D'OFICI MOSSÈN JACINT VERDAGUER 83 
2019/381 05/04/2019 FRACCIONAMENT PAGAMENT CANON GUINGUETA 2 TEMPORADA 2019 
2019/382 05/04/2019 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI CARRER DE LA NIELLA NUM.24 
2019/383 05/04/2019 GUAL D'OFICI CARRER VINYES D'EN MANDRI 60 
2019/384  05/04/2019  DEVOLUCIÓ  GARANTIA  DEFINITIVA  (AVAL)  PER  LIQUIDACIÓ  CONTRACTE  SERVEI  DE 
RECOLLIDA DE RESIDUS 
2019/385 05/04/2019 DELEGACIÓ EN EL REGIDOR AMADEU CLOFENT DE  LA CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS 
CIVILS EL MES D'ABRIL 
2019/386 05/04/2019 TRAMIT D'AUDIENCIA GUAL D'OFICI CARRER DE LA NIELLA NUM. 21 
2019/387 05/04/2019 GUAL D'OFICI CARRER BIGNONIES 1 
2019/388 08/04/2019 NOMENAMENT DE 3 FUNCIONÀRIES DE CARRERA PER OCUPAR 3 PLACES D' AUXILIARS 
ADMINISTRATIVES 
2019/389  08/04/2019  NOMENAMENT  DE  DOS  AGENTS  DE  POLICIA  EN  PRÀCTIQUES  PER  OCUPAR 
INTERINAMENT DUES PLACES 
 

 

Tercer.- PRP2019/429   DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 
375 D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2018    
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En data 3 d’abril de 2019 es va dictat decret d’alcaldia que es transcriu a 
continuació del que cal donar compte. El senyor Amadeu Clofent Rosique, 
portaveu de l’Equip de Govern, detalla les xifres més rellevants: 
 
 
“DECRET NÚM. 375 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: REGIDORIA DE GESTIO ECONOMICA 
Expedient:  2019/529 23 GENSVM  
Contingut: APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2018 
 
D’acord amb el que determina el Text Refós de la Llei d’Hisendes Local RDL 
2/2004 de 5 de març, en el seu art. 191, i atès que la intervenció ha format 
l’expedient de la liquidació de l’any 2018. 

Emès així mateix informe per part de la secretaria en relació a l'expedient de 
liquidació i compliment dels objectius previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d'abril, d'estabilitat pressupostaria i de sostenibilitat financera, capacitat de 
finançament, objectiu del deute i regla de la despesa. 

LEGISLACIÓ APLICABLE 

La Legislació aplicable és la següent: 

— Els articles 163, 191 i 193 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

— Els articles 89 a 105 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desplega el capítol I del títol VI de la Llei 9/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

— Els articles 3, 11, 12, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

— Els articles 28 i 30 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 

— L’article 16 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament de desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 
d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals. 
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— L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura 
dels pressupostos de les entitats locals. 

— L’Ordre EHA/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la 
instrucció del model normal de comptabilitat local. 

Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb 
la legislació aplicable i el President de l’entitat local procedeix a la seva 
aprovació. 

Per tant, RESOLC 

Primer. Aprovar la Liquidació del Pressupost Municipal de l'exercici 2018 
d'acord amb el següent detall: 

a) Romanent de Tresoreria 
 

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA 

1 (+) FONS LÍQUIDS 5.081.564,44 

2 (+) DEUTORS PENDENT COBRAMENT 1.867.146,10 

  Exercici corrent 933.843,44  

  Exercicis tancats 888.601,32  

  Operacions no pressupostaries 44.701,34  

3 (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT -1.168.322,38 

  Exercici corrent Obligacions pendents 483.347,61  

  Exercicis tancats Obligacions pendents 162.371,57  

  Operacions no pressupostaries 522.603,20  

4 (+) PARTIDES PENDENTS D’APLICAR -162.640,28 

  Cobraments realitzats pendents d’aplicar -162.640,28  

  Pagaments realitzats pendents d’aplicar +0,00  

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4) +5.617.747,88 

II. Saldos de cobrament dubtós -594.717,19 
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III Excés de finançament afectat -0,00 

IV 

 

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III) 5.023.030,69 

 

 

b) Resultat pressupostari 
 

 

RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI 2018 

1.- DRETS RECONEGUTS NETS +9.538.612,77 

2.- OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES -8.721.640,09 

I.- RESULTAT PRESSUPOSTARI (1-2) +816.972,68 

3.- Crèdits gastats finançats amb RTDG +588.731,89 

4.- Desviacions anuals negatives finançament 4.291,17 

5.- Desviacions anuals positives finançament -0,00 

II.- TOTAL AJUSTOS (3+4-5) 593.023,06 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) 1.409.995,74 

 

c) Romanents de crèdits 

 

Saldo a 31-12-2018 

TOTAL 

despeses 

Despesa 

corrent 

Despeses  

de capital 

Despeses 
financeres 

Crèdit definitiu 9.907.496,60 6.914.270,65 2.622.523,33 370.702,62 

Obligacions reconegudes netes 8.721.640,09 6.495.918,67 1.904.660,66 321.060,76 

Romanent de crèdit 1.185.856,51 418.351,98 717.862,67 49.641,86 
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Segon.-  Trametre còpia de la liquidació aprovada a l’Administració de l’Estat i 
a la Comunitat autònoma en compliment de l’art. 193.5 del RDL 2/2004 de 5 de 
març el qual aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes locals i en concordança 
amb l’art. 91 del RD 500/1990, de 20 d’abril. 

Tercer.- DONAR COMPTE dels acords anteriors al PLE MUNICIPAL, d'acord 
amb allò que disposa l'article 193.4 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i 90.2 
del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril. 

Quart.- Ordenar la remissió de còpia d’aquesta liquidació als òrgans 
competents, tant de la Delegació d’Hisenda com de la Comunitat Autònoma.” 

INTERVENCIONS 

El senyor Francesc Guillem Molins, regidor del PP, pregunta si a la vista 
d’aquest resultat pressupostari, es podrien abaixar els impostos o bé s’ha 
d’equilibrar. 

El senyor Jaume Gumà Noel, portaveu de 9SV, manifesta que ell no ho faria de 
forma generalitzada perquè després el ciutadà gairebé no ho nota i no 
s’agraeix, i després costa tornar-los a apujar. Preferiria que es destinessin a qui 
realment li fes falta. 

Finalment, el Ple de la Corporació es dóna per assabentat del contingut del 
decret anteriorment transcrit. 

 
Quart.- PRP2019/430 DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 
373 D’APROVACIÓ DE LA  MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/2019 
INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE L'ANY 2018    
 
 
En data 3 d’abril de 2019 s’ha dictat decret d’alcaldia que es transcriu a 
continuació del que cal donar compte. El senyor Amadeu Clofent Rosique, 
portaveu de l’Equip de Govern, exposa les partides incorporades, fent un import 
total de 416.361,92€. 
 
“DECRET NÚM. 373 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: REGIDORIA DE GESTIO ECONOMICA 
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Expedient:  2019/532 23 GENSVM  
Contingut: MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/2019 INCORPORACIÓ DE 
ROMANENTS DE L'ANY 2018 
 
Els articles 47 i 48 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos i així com 
l’article 182 del TRLHL regulen la incorporació de romanents. 

 
D’acord amb la Base 12 de les d’Execució del Pressupost municipal, correspon 
a aquesta Alcaldia l’aprovació dels expedients d’incorporació de romanents de 
crèdit. 
 
En data 3 d’abril d’enguany ha estat aprovada per Decret de l’Alcaldia la 
liquidació del pressupost de l’exercici 2018. 
 
S’ha incorporat a l’expedient l’informe de compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària exigit per l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 
d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats Locals. 
 
L’aprovació de la modificació serà executiva des del moment en que s’hagi 
adoptat l’acord corresponent. 
 
Per tot l’exposat, 

 

RESOLC 

 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2018  
d’incorporació de romanents de crèdit que afecta les aplicacions 
pressupostàries que a continuació s’indiquen, pels imports que per a 
cadascuna d’elles s’especifica i aprovar les autoritzacions i disposicions 
incloses: 
 
 
ESTAT DE DESPESES: 

ALTES  
Per Romanent de crèdit 0,00 € 
Per Incorporació RTDG  406.361,92€ 
TOTAL ALTES  406.361,92€ 
TOTAL MODIFICACIÓ ESTAT DE DESPESES                          406.361,92€ 



 

15 
 

ESTAT D’INGRESSOS: 

ALTES  
Per Romanent de crèdit 406.361,92€ 
Per Incorporació RTDG  406.361,92€ 
TOTAL ALTES  406.361,92€ 
TOTAL MODIFICACIÓ ESTAT D’INGRESSOS        406.361,92€ 
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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  

Aplicació Descripció Fase A incorporar

Romanent 
per 
Despeses 
Generals 
87000 

Romanent 
per 
despeses 
amb 
finançament 
afectat 
87010 

2019/01/920/2270616 ADJ. SERVEI  D'ELABORACIÓ DE L'INVENTARI MUNICIP. AD 18.876,00 18.876,00 0,00 

2019/20/1516/62700 AD REDACCIO NORMES PLANEJAMENT I POUM AD 147.545,58 147.545,58 0,00 

2019/01/920/2270600 AD ASSESSORAMENT PLECS TECNICS MANTENIMENT ENLLUM. AD 3.932,50 3.932,50 0,00 

2019/01/452/61912 AD OBRES MILLORA XARXA D'AIGUA AD 51.467,27 51.467,27 0,00 

2019/01/452/61912 AD OBRES I TREBALLS INSTALꞏLACIO 16 HIDRANTS AD 48.532,73 48.532,73 0,00 

2019/12/442/76101 AD OBRES PERLLONGAMENT VORERA AV MONTALTNOU AD 36.033,39 36.033,39 0,00 

2019/05/3322/2270612 AD CONTRACTE MENOR SERVEI ARXIVER AD 6.233,92 6.233,92 0,00 

2019/20/454/62702 ADJUDICACIO REALITZACIO INVENTARI DE CAMINS AD 2.357,80 2.357,80 0,00 

2019/01/920/2270600 ADJUDICACIO PLA LOCAL DE SEGURETAT AD 4.255,00 4.255,00 0,00 

2019/01/920/2270600 ADJUDICACIO DILIGENCIES PREVIES DEMANDA TREBALLADOR MUNICIPAL AD 5.082,00 5.082,00 0,00 

2019/18/15321/60901 ADJUDICACIO CONSTRUCCIO MUR DE CONTENCIO C/CAN RAMS-RIERA DEL GORG AD 11.886,86 11.886,86 0,00 

2019/05/3380/2260906 ADJUDICACIO ADQUISICIO ELEMENTS ENLLUMENAT DE NADAL PEL PASSEIG MARITIM AD 5.925,15 5.925,15 0,00 

2019/20/15321/76100 URBANITZACIO AV. VERGE DE MONTSERRAT AD 4.248,25 4.248,25 0,00 

2019/12/442/76101 AD OBRES PERLLONGAMENT VORERA AV. MONTALTNOU (DIFERENCIA IMPORT PREVIST INICIALMENT) AD 429,62 429,62 0,00 

2019/15/15321/60008 INVERSIO PRESSUPOST PARTICIPATIU 2018 A 30.000,00 30.000,00 0,00 

2019/20/15321/76100 URBANITZACIO AV. VERGE MONTSERRAT AD 29.555,85 29.555,85 0,00 

Total   406.361,92 406.361,92 0,00 
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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 

A continuació es mostra el detall del Romanent de Tresoreria per Despeses 
Generals, després de l’aplicació de les incorporacions de romanents d’aquest 
expedient i després de deduir els conceptes especificats a la Llei 2/2012: 
 
 

Romanent Despeses Generals 
2018 5.023.030,69 
Reconeixement DPA 0,00 
Incorporar Romanents 406.361,92 
Inversió sostenible 0,00 
No disponible art. 32 645.719,18 
Reduir Deute a llarg 297.701,22 
No compromès 3.673.248,37 
No aplicar pressupost 0,00 
Aplicar a pressupost 3.673.248,37 

 
 
 
SEGON.- Donar compte a l’Ajuntament Ple i a la Junta de Govern Local, en la 
propera sessió que se celebri. 
 
 
Finalment, el Ple es dóna per assabentat del contingut del decret anteriorment 
transcrit i es tramet al Ple per DONAR COMPTE. 
 
 
 
Cinquè.- PRP2019/459   DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MITJÀ DE 
PAGAMENT (PMP) 4T TRIMESTRE 2018.    
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: REGIDORIA DE GESTIO ECONOMICA 
Expedient:  2019/597 23 GENSVM  
Contingut: DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL PERÍODE 
MITJÀ DE PAGAMENT (PMP) 4T TRIMESTRE 2018. 
 
 
El senyor Amadeu Clofent Rosique, portaveu de l’Equip de Govern, procedeix a 
donar compte dels informes de la Intervenció i Tresoreria municipal relatius al 
compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat i del període mitjà 
de pagament a proveïdors d’acord amb el reial decret 635/2014, a 31 de març 
de 2018, ja que és preceptiu. 
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Primer. El període mitjà de pagament es troba definit en el reial decret 
635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del 
període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques, 
mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics, 
com a indicador diferent respecte del període legal de pagament establert en el 
text refós de la llei de contractes del sector públic, aprovat pel reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. 
Aquest mesurament amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor 
negatiu si l'Administració paga abans que hagin transcorregut trenta dies 
naturals des de la presentació de les factures o certificacions d'obra, segons 
correspongui. 
Les corporacions locals han de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques així com publicar de manera periòdica la informació relativa al seu 
període mitjà de pagament a proveïdors referit al trimestre anterior: 
a) El període mitjà de pagament global a proveïdors trimestral, i la seva sèrie 
històrica. 
b) El període mitjà de pagament trimestral, i la seva sèrie històrica. 
c) La ràtio d'operacions pagades trimestral de cada entitat i la seva sèrie 
històrica. 
d) La ràtio d'operacions pendents de pagament trimestral, de cada entitat i la 
seva sèrie històrica. 
La informació relativa a la seva PMP, es publicarà al seu torn, al portal web de 
l'entitat local. 
 
Segon. Legislació aplicable: 
El reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia 
de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions 
públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims 
de finançament, previstos en la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Articles 2.1, 2.2, 4, 6, 8 i 18 de la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat Financera. 
 
L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d'informació previstes en la llei orgànica 
2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
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Tercer. Per a calcular el període mitjà de pagament a proveïdors, s'han de tenir 
en compte: 
Les factures expedides que constin en el registre comptable de factures o 
sistema equivalent. 
 
Les certificacions mensuals d'obra aprovades. 
 
Quart. Queden excloses del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors: 
 
Les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguin la 
consideració d'administracions públiques en l'àmbit de la comptabilitat nacional. 
Les obligacions pagades amb càrrec al Fons per al finançament dels 
pagaments a proveïdors. 
Les propostes de pagament que hagin estat objecte de retenció com a 
conseqüència d'embargaments, manaments d'execució, procediments 
administratius de compensació o actes anàlegs dictats per òrgans judicials o 
administratius. 
 
Cinquè. El període mitjà de pagament de l'entitat local serà un indicador global 
(PMP) que reflecteixi el temps que triguen totes les entitats incloses en l'article 
2 de la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril (Ajuntament, entitats públiques 
empresarials, societats mercantils i altres ens de dret públic dependents de les 
administracions públiques) en fer els seus pagaments, reflectint igualment el 
seu pendent de pagament acumulat. 
 
D'aquesta manera, el període mitjà de pagament global estarà format  pels 
períodes mitjans de pagament de l'Ajuntament i de cadascuna de les seves 
entitats dependents. 
 
Al seu torn, el període mitjà de pagament de l'Ajuntament i el de les seves 
entitats dependents és el resultat de ponderar la ràtio d'operacions pagades i la 
ràtio d'operacions pendents de pagament. 
 
Sisè. Aquest Ajuntament no té entitats dependents, incloses en l'article 2 de la 
Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril. 
 
Setè. El «ràtio d'operacions pagades», tal com s'indica en l'article 5.2 del reial 
decret 635/2014, és l'indicador del nombre de dies promig que s'ha trigat a 
realitzar els pagaments: 



 

20 
 

 
Ràtio de les operacions pagades = Sumatori (nombre de dies de pagament * 
import de l’operació pagada)/ Import total de pagaments realitzats 
Seran «nombre de dies de pagament» els transcorreguts des dels trenta dies 
posteriors a la data d'entrada de la factura en el registre administratiu o la data 
d'aprovació de la certificació mensual d'obra, segons correspongui, fins a la 
data de pagament material per part de l'Administració. 
 
El càlcul del «ràtio d'operacions pagades» presenta els següents resultats: 
 
Ràtio operacions pagades 8,07 dies 

 
Vuitè. El «ràtio d'operacions pendents de pagament», tal com s'indica en 
l'article 5.3 del reial decret 635/2014, és l'indicador del nombre de dies promig 
d'antiguitat de les operacions pendents de pagament a final del trimestre: 
 
Ràtio d’operacions pendent de pagament : sumatori (nombres de dies pendents 
de pagament * import de l’operació pendent de pagament)/ import total de 
pagaments pendents. 
Seran «nombre de dies pendents de pagament» als dies naturals 
transcorreguts des dels trenta posteriors a la data d'entrada de la factura en el 
registre administratiu o la data d'aprovació de la certificació mensual d'obra, 
segons correspongui, fins a l'últim dia del període a què es refereixin les dades 
publicades. 
El càlcul del «ràtio d'operacions pendents de pagament» de l'Ajuntament 
presenta els següents resultats: 
 
Ràtio d’operacions pendents de pagament: 2,60 dies 

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

Període mitjà de pagament: 6.97 dies 
 
Desè. En base als càlculs precedents, es conclou el següent: 
El període mitjà de pagament a proveïdors global és de 11,85 dies, inferior al 
termini màxim de pagament legalment establert de conformitat amb la 
normativa de morositat. 
 
Onzè. Referent a això cal informar del següent resultat obtingut: 
Amb base en els càlculs detallats en l'expedient motiu de l'informe, es compleix 
amb el període mitjà de pagament legalment previst. 
 
 
Finalment, el Ple es dóna per assabentat del punt anteriorment transcrit. 
 

 
 
Sisè.- PRP2019/420   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 
NOM DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL TONI BUCH    
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: REGIDORIA D'ESPORTS 
Expedient:  2019/542 45 GENSVM  
Contingut: PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL NOM DEL 
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL: TONI BUCH. 
 
Davant la petició del Club de Futbol Santvicentí que proposa modificar el nom 
del Camp Municipal de Futbol Sant Vicenç de Montalt perquè passi a dir-se 
CAMP MUNICIPAL TONI BUCH, la Regidoria d’Esports l’ha valorada i n’ha 
informat favorablement. El camp no tenia nom i es compta amb el vist i plau de 
la família. Es transcriu íntegrament la proposta d’acord: 
 
Antoni Buch Bilbeny va ser un dels fundadors del Club de Futbol Santvicentí 
l’any 1945. Va deixar-se l’ànima de forma altruista pel club fins el darrer dia de 
la seva vida. Ha estat un exemple de valors que actualment el Club de Futbol 
Santvicentí intenta apropar als joves. Va ser-ne fundador, jugador, entrenador, 
directiu, president i per últim president honorífic. Ha estat una persona 
reconeguda per tot el poble per la seva tasca i implicació a favor de l’esport 
santvicentí i de les seves institucions. Només cal apropar-se a la zona esportiva 
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i al Museu Toni Colomé per veure i sentir la seva estima al club i a l’esport 
xurraví. 
 
Per tot el que ha estat esmentat, ES PROPOSA AL PLE de la Corporació que 
adopti els següents acords: 
 
Primer. Aprovar la modificació del nom del camp de futbol municipal perquè 
passi a ser el CAMP MUNICIPAL TONI BUCH. 
 
Segon. Donar l’oportuna difusió del present acord als mitjans de comunicació 
municipals, al Butlletí Oficial de la Província per al seu general coneixement i 
donar-ne oportú trasllat a la Federació Catalana de Futbol. 
 
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. 
 
C.- VOTACIÓ 
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
GRUP Nº vots VOT 

PSC 1 SÍ 

CIU 1 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 

C’S 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

Amadeu Clofent, Regidor no adscrit 1 SÍ 

Maria Lluïsa Grimal, Regidora no adscrita 1 SÍ 

Enric Miralles, Regidor no adscrit 1 SÍ 

Gemma Duran, Regidora no adscrita 1 SÍ 

Robert Subiron, Regidor no adscrit 1 SÍ 
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S’acorda, per unanimitat, aprovar els acords transcrits anteriorment. 
 

 
 
Setè.- PRP2019/419   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA SOLꞏLICITADA 
PEL C.F. SANTVICENTÍ EN MOTIU DEL CAMPUS DE FUTBOL A LA ÍNDIA 
ANY 2019.    
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2019/541 66 GENSVM  
Contingut: PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA SOLꞏLICITADA PEL 
C.F. SANTVICENTÍ EN MOTIU DEL CAMPUS DE FUTBOL A LA ÍNDIA ANY 
2019. 
 
El regidor d’Esports, Robert Subiron Olmos, exposa l’assumpte. 

En data 5 de març de 2019, mitjançant registre d’entrada 2073, el C.F 
Santvicentí ha solꞏlicitat una subvenció extraordinària pel 12è Campus solidari 
de futbol a Anantapur (Índia), que es durà a terme entre el dia 1 i el 10 de maig 
de 2019. 

Així mateix, el C.F. Santvicentí també ha aportat el projecte explicatiu de 
l’activitat. 

És per aquest motiu que s’ha elaborat el conveni que es transcriu a 
continuació: 
 
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT I EL 
C.F.SANTVICENTÍ, EN RELACIÓ A LA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA 
PEL 12è CAMPUS SOLIDARI A LA ÍNDIA. 

 

A Sant Vicenç de Montalt, el dia XX de XX de 2018, essent les xx hores, davant 
meu, la  secretària accidental de l’Ajuntament, compareixen: 
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D’una part, Javier Sandoval Carrillo, amb DNI 38815663N, alcalde president de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, actuant en nom i representació de la 
Corporació Local. 

De l’altra part,  

               , major d’edat, amb DNI        , actuant en qualitat de president del C.F. 
Santvicentí de Sant Vicenç de Montalt, amb NIF G67076273, amb domicili a 
efecte de notificacions a la Av.Toni sors s/n, de Sant Vicenç de Montalt,  tel. 
937915302  

Reconeixent-se ambdós capacitat legal suficient i en especial, per atorgar el 
present document, i  lliurament: 

EXPOSEN: 

Que l’entitat Club de Futbol Sanvicentí (a partir d’ara, l’Entitat) organitza el 12è 
Campus Solidari a la Índia, del dia 1 al 10 de maig de 2019, conjuntament amb 
la Fundación Vicente Ferrer. 

Per tal de portar-la a terme, han presentat el projecte de l’activitat, i solꞏliciten 
que l’Ajuntament atorgui una subvenció per colꞏlaborar amb el seu finançament. 

Per això, és voluntat d’ambdues parts establir els criteris i condicions que 
regiran l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt( a partir d’ara, l’Ajuntament). 

Per tant, subscriuen els següents 

PACTES: 

Primer. L’Ajuntament colꞏlaborarà amb L’Entitat amb una aportació màxima de 
1.500 euros, no inclosa nominativament al pressupost 2019, s’inclourà aplicació 
pressupostària 2019/02/2319/48001 “Solidaritat i cooperació, pels següent/s 
conceptes: 

- 12è campus Solidari a la India: fins a un 50 % de l’import justificat 
 

L’Ajuntament adquireix un compromís per realitzar una aportació econòmica 
igual anual durant el termini màxim de 4 anys supeditada a la disponibilitat 
pressupostària. 

 
Segon. Despeses subvencionables  
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Les despeses elegibles com a justificació de la subvenció són despeses de 
viatge dels membres de l’expedició, i en concret bitllets d’avió dels monitors 
voluntaris. 

Tercer. Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, públiques 
o privades, amb els límits establerts a l’article 34 del RD 887/2006, de 21 de 
juliol, Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

Quart.  Acreditació del compliment d'obligacions tributàries, amb la 
seguretat social, i no tenir deutes amb l’ASVM. 

Per tal de poder ser beneficiaris d’aquesta ajuda, caldrà que la entitat acrediti 
estar al corrent de les seves obligacions tributaries, amb la SS, i no tenir deutes 
amb l’Ajuntament. 

Pel que fa al corrent de compliment d’obligacions amb l’AEAT, la entitat podrà 
autoritzar a l’Ajuntament a solꞏlicitar el corresponent certificat telemàtic. 

Tant el certificat de compliment d’obligacions tributàries, com el de la Seguretat 
social podran ser substituïts per una declaració responsable. 

Cinquè. Determinació de pagament de la subvenció. 

Es podrà concedir una bestreta prèvia solꞏlicitud de la Entitat, per l’import total 
de la subvenció concedida, que serà exempta de garantia. En cas de revocació 
de la subvenció, ja sigui total o parcial, la Entitat haurà de retornar la quantitat 
rebuda, segons les condicions estipulades a l’art. 29 de la Ordenança de 
subvencions de l’Ajuntament. 

Sisè. Justificació de la subvenció.  

La justificació de les subvencions per part del beneficiari s’efectuarà mitjançant: 
 

 Memòria justificativa del projecte, així com de les activitats realitzades i 
els resultats obtinguts. 

 
 Memòria econòmica justificativa del cost de l'activitat amb el següent 

contingut: 
 

- Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb 
identificació del creditor i del document, el seu import, data d'emissió i, si 
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escau, data de pagament.  
 

- Un detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat 
subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència. 

 

Setè. Obligacions de la Entitat  

A més de les obligacions assenyalades a l'art. 14 de la LGS, s'haurà de tenir en 
compte: 
 
 Els perceptors de subvencions concedides per l'Ajuntament o per les 
entitats que en depenen, s'obliguen a executar les activitats subvencionades de 
conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de 
legalitat. 
 
L'incompliment d'aquests principis originarà les responsabilitats que en cada 
cas corresponguin i la incoació de l'expedient de reintegrament de la 
subvenció. 
 
 Els beneficiaris hauran d'estar al corrent de les seves obligacions fiscals 
i financeres i amb la Seguretat Social. 
 
 Els beneficiaris que tinguin un conveni de regularització de deutes en 
vigor i estiguin al corrent de pagament dels terminis, es considerarà que estan 
al corrent de les seves obligacions financeres amb l'Ajuntament. 
 
 Les associacions i fundacions per poder ser beneficiàries de 
subvencions hauran d'estar inscrites en el corresponent registre oficial. 
 
 En les subvencions emmarcades en la cooperació al desenvolupament, 
les ONG hauran d'estar inscrites en els registres públics corresponents. 
 
 Els beneficiaris de la subvenció estaran obligats a difondre que l'activitat 
ha estat subvencionada per l'Ajuntament, a excepció d'activitats en les quals no 
s'elabori documentació o programa imprès. 
 
 El beneficiari d'una subvenció està obligat a sotmetre's a les actuacions 
de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció de l'Ajuntament. 
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 Els documents de qualsevol mena justificatius de l'aplicació dels fons 
rebuts, s'hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys. 
 

I perquè així consti, s’estén el present document per duplicat, que és signat 
pels compareixents de prova de conformitat i senyal de compliment.  

Del fet que els compareixents coneixen aquest conveni; del caràcter amb què 
obren i de tot el seu contingut, dono fe, jo Secretària accidental de l'Ajuntament 
de Sant Vicenç de Montalt. 

 

Per tot el que s’ha exposat, ES PROPOSA AL PLE l’adopció dels següents 
acord: 
 
Primer.- Aprovar el conveni transcrit anteriorment per a la concessió de la 
subvenció extraordinària al C.F. Santvicentí per un import  total de MIL CINC-
CENTS EUROS (1.500€), per al 12è Campus Solidari de futbol a Anantapur 
(Índia) que es durà a terme entre el dia 1 i el 10 de maig de 2019. 

Segon.- Adquirir un compromís per a la realitzar una aportació econòmica igual 
anualment durant el termini màxim de 4 anys, supeditada a la disponibilitat 
pressupostària. 

Tercer. Facultar el senyor d’alcalde, Javier Sandoval Carrillo, per a subscriure’l 
i realitzar els actes rectificatoris, subsanatoris i de caràcter anàleg necessaris 
per portar a terme l’esmentat conveni. 

Tercer.- Notificar el present acord al C.F Santvicentí, així com a la Tresoreria 
Municipal. 

 
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, vol fer un matís tècnic. Comenta 
que cal que l’entitat porti a terme la justificació de la subvenció. 
 
Se li respon que al conveni ja està previst que un cop acabada l’activitat 
subvencionada, l’entitat ha de justificar-la d’acord amb la normativa vigent. 
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El regidor d’Esports, Robert Subiron, explica que abans de celebrar l’activitat 
han de justificar també el projecte. 
 
C.- VOTACIÓ 
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
GRUP Nº vots VOT 

PSC 1 SÍ 

CIU 1 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 

C’S 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

Amadeu Clofent, Regidor no adscrit 1 SÍ 

Maria Lluïsa Grimal, Regidora no adscrita 1 SÍ 

Enric Miralles, Regidor no adscrit 1 SÍ 

Gemma Duran, Regidora no adscrita 1 SÍ 

Robert Subiron, Regidor no adscrit 1 SÍ 

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

 

Vuitè.- PRP2019/438   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 
CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT I EL 
C.F. SANTVICENTÍ PER ESTABLIR LES CONDICIONS QUE REGIRAN LA 
CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA    
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: REGIDORIA D'ESPORTS 



 

29 
 

Expedient:  2019/566 45 GENSVM  
Contingut: PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI 
ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT I EL C.F. 
SANTVICENTÍ PER ESTABLIR LES CONDICIONS QUE REGIRAN LA 
CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA 
 
El regidor d’Esports, Robert Subiron Olmos, exposa l’assumpte. Explica que el 
Club de Futbol ha gestionat fa anys que l’empresa Kommit International vingui 
al camp de futbol a jugar uns partits en el marc del Torneig Sant Vicenç. Els 
diners que l’Ajuntament recaptava de l’empresa, els transferia al Club, però 
l’any 2012, després d’unes inversions de l’Ajuntament al camp es va decidir 
treure aquesta subvenció. 

Aquest any, després de reunions amb el Club i presentar les seves finances on 

es desprèn la necessitat d’aquest ingrés, des de l’àrea d’esports s’ha elaborat 

el conveni perquè el club pugui rebre una subvenció per import del 90% del que 

l’Ajuntament cobri de l’empresa Kommit International, durant 4 anys. El 10% 

se’l queda l’Ajuntament per les tasques administratives i de consergeria. Es 

transcriu tot seguit la proposta de conveni: 

 “A Sant Vicenç de Montalt, el dia XX de maig de 2019, essent les XX:XX 

hores, davant meu, la  Secretària de l’Ajuntament, compareixen: 

D’una part, Javier Sandoval Carrillo, amb DNI 38815663N, alcalde president de 

l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, actuant en nom i representació de la 

Corporació Local. 

De l’altra part,  

___________, major d’edat, amb DNI _______, actuant en qualitat de president 

del C.F. Santvicentí de Sant Vicenç de Montalt amb NIF G67076273, amb 

domicili a efecte de notificacions a la Av.Toni sors s/n, de Sant Vicenç de 

Montalt, tel. 93.791.53.02 

 

Reconeixent-se ambdós capacitat legal suficient i en especial, per atorgar el 

present document, i  lliurament: 
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EXPOSEN: 

Que l’entitat Club de Fútbol Sanvicentí (a partir d’ara, l’Entitat) és una entitat 

esportiva que promou els valors de l’esport i la cultura en l’àmbit del municipi, 

especialment entre la gent jove, valors molt necessaris en un moment 

especialment sensible del seu desenvolupament personal 

Per això, és voluntat d’ambdues parts establir els criteris i condicions que 

regiran l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 

( a partir d’ara, l’Ajuntament). 

Per tant, subscriuen els següents 

PACTES: 

 

Primer. Per tal de portar a terme l’activitat descrita a la part expositiva , el Club 

de Futbol Santvicentí presentarà una sol.licitud amb un projecte, i solꞏlicitarà 

que l’Ajuntament atorgui una subvenció per col.laborar amb el seu finançament. 

L’Ajuntament col.laborarà amb la Entitat finançant el 100% de les despeses 

justificades del projecte, amb el límit de l’aportació màxima de que es 

determinarà a posterioritat, en funció dels ingressos obtinguts per l’organització 

de tornejos de futbol per part de la empresa Kommit International. 

Aquesta aplicació pressupostaria es troba inclosa nominativament al 

pressupost 2019, a l’aplicació pressupostària 2019/07/3410/48937 “Subvenció 

Especial Club de Futbol Kommit”, actualment dotada amb 6 €. Aquesta 

aplicació es modificarà per dotar-la amb el 90% dels ingressos obtinguts, per 

posteriorment concedir la subvenció mitjançant decret d’Alcaldia. 
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Segon. Despeses subvencionables  

Les despeses elegibles com a justificació de la subvenció són aquelles 

raonablement necessàries per portar a terme els projectes i les activitats 

solꞏlicitades, i en concret les descrites a la presentació de projectes i solꞏlicitud 

de l’Entitat, que s’incorpora com a Annex al present Conveni. La justificació de 

despeses motivarà la necessitat de cadascuna de les mateixes, reservant-se 

l’Ajuntament la potestat per la acceptació o no de les mateixes, en funció del 

criteri de raonabilitat. En cas de no acceptació aquesta haurà de ser motivada. 

No es poden presentar despeses ja finançades per altres subvencions. En cas 

que al projecte presentat per l’Entitat s’incloguin despeses de bens d’inversió, 

abans de concedir la subvenció caldrà dotar el pressupost amb l’aplicació 

nominativa de subvencions de despeses d’inversió (capítol 7).  

 

Tercer. Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, públiques 

o privades, amb els límits establerts a l’article 34 del RD 887/2006, de 21 de 

juliol, Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions. 

 

Quart.  Acreditació del compliment d'obligacions tributàries, amb la 

seguretat social, i no tenir deutes amb l’ASVM. 

Per tal de poder ser beneficiaris d’aquesta ajuda, caldrà que l’entitat acrediti 

estar al corrent de les seves obligacions tributaries, amb la SS, i no tenir deutes 

amb l’Ajuntament. 

Pel que fa al corrent de compliment d’obligacions amb l’AEAT, l’entitat podrà 

autoritzar a l’Ajuntament a solꞏlicitar el corresponent certificat telemàtic. 

Tant el certificat de compliment d’obligacions tributàries, com el de la Seguretat 

social podran ser substituïts per una declaració responsable. 
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Cinquè. Determinació de pagament de la subvenció. 

Es podran concedir bestretes prèvia solꞏlicitud de l’Entitat, la suma de les quals 

no superarà el 50%  l’import total de la subvenció concedida, exemptes de 

garantia. En cas de revocació de la subvenció, ja sigui total o parcial, l’Entitat 

haurà de retornar la quantitat rebuda, segons les condicions estipulades a l’art. 

29 de la Ordenança de subvencions de l’Ajuntament. 

 

Sisè. Justificació de la subvenció.  

La justificació de les subvencions per part del beneficiari s’efectuarà mitjançant: 

 

1) Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions 

imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les 

activitats realitzades i dels resultats obtinguts. 

 

2) Memòria econòmica justificativa del cost de l'activitat amb el següent 

contingut: 

- Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb 

identificació del creditor i del document, el seu import, data d'emissió i, si 

escau, data de pagament. També s'indicaran les desviacions 

esdevingudes sobre el pressupost. 

 

- Un detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat 

subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència. 

 

- Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic 

mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats en la relació al fet 

que es fa referència en el paràgraf anterior i, si escau, la documentació 
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acreditativa del pagament. 

 

- Si escau, la carta de pagament de reintegrament en el supòsit de 

romanents no aplicats així com dels interessos derivats dels mateixos. 

 

Setè. Obligacions de l’Entitat  

A més de les obligacions assenyalades a l'art. 14 de la LGS, s'haurà de tenir en 

compte: 

a) Els perceptors de subvencions concedides per l'Ajuntament o per les entitats 

que en depenen, s'obliguen a executar les activitats subvencionades de 

conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de 

legalitat. 

 

L'incompliment d'aquests principis originarà les responsabilitats que en cada 

cas corresponguin i la incoació de l'expedient de reintegrament de la 

subvenció. 

 

b) Els beneficiaris hauran d'estar al corrent de les seves obligacions fiscals i 

financeres i amb la Seguretat Social. 

 

c) Els beneficiaris que tinguin un conveni de regularització de deutes en vigor i 

estiguin al corrent de pagament dels terminis, es considerarà que estan al 

corrent de les seves obligacions financeres amb l'Ajuntament. 

 

d) Les associacions i fundacions per poder ser beneficiàries de subvencions 

hauran d'estar inscrites en el corresponent registre oficial. 

 

e) En les subvencions emmarcades en la cooperació al desenvolupament, les 

ONG hauran d'estar inscrites en els registres públics corresponents. 
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f) Els beneficiaris de la subvenció estaran obligats a difondre que l'activitat ha 

estat subvencionada per l'Ajuntament, a excepció d'activitats en les quals no 

s'elabori documentació o programa imprès. 

 

g) El beneficiari d'una subvenció està obligat a sotmetre's a les actuacions de 

comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció de l'Ajuntament. 

 

h) Els documents de qualsevol mena justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, 

s'hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys. 

 

Vuitè.- Durada 

S’estableix una durada del compromís de 4 anys, per aquest 2019 i tres més, 

en els qual l’Ajuntament es compromet a dotar l’aplicació pressupostària 

nominal a nom del Club de Fútbol Santvicentí al capítol 4 de subvencions del 

Pressupost, amb crèdit suficient per tal de concedir aquesta subvenció, en les 

condicions anteriorment descrites.  

 

I perquè així consti, s’estén el present document per duplicat, que és signat 

pels compareixents de prova de conformitat i senyal de compliment.  

Del fet que els compareixents coneixen aquest conveni; del caràcter amb què 

obren i de tot el seu contingut, dono fe, jo Secretari accidental de l'Ajuntament 

de Sant Vicenç de Montalt. 

Per tant, ES PROPOSA AL PLE, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni transcrit anteriorment per establir les condicions 
que regiran la concessió d'una subvenció extraordinària al C.F Santvicentí. 
 
Segon. Facultar el senyor d’alcalde, Javier Sandoval Carrillo, per a subscriure’l 
i realitzar els actes rectificatoris, subsanatoris i de caràcter anàleg necessaris 
per portar a terme l’esmentat conveni. 
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Tercer.- Notificar el present acord al C.F Santvicentí, així com a la Tresoreria 
Municipal. 

 
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, manifesta que en principi el seu 
grup celebra que aquest import retorni al Club de Futbol Santvicentí. Al 2012 
ells ja s’hi van oposar quan es va decidir treure la subvenció. El senyor Clofent 
explicava el superàvit de l’Ajuntament i no entenien l’afany de quedar-se els 
diners. El Club de Futbol agafa els infants del poble i els introdueix a l’esport, 
tenen una missió molt important i en canvi l’Ajuntament traient-los els diners per 
arreglar uns vestidors. Es tenen molts diners però tampoc ens deixen gastar-
los. En aquell moment els va semblar nefast. No acaba d’entendre però que ara 
l’Ajuntament es quedi amb el 10%, perquè faria més servei al Club de Futbol. 
 
El senyor alcalde manifesta que a una empresa pública com és l’Ajuntament, 
els diners no han d’estar al banc, han d’estar al carrer, al poble. Tenir tots els 
diners al banc no és bona gestió. Els diners han d’estar amb la gent. Des del 
canvi, la distribució dels diners és diferent, es prioritzen els serveis, la 
seguretat, la neteja i les subvencions. El que no es pot fer és retallar per fer una 
bona gestió. És una bona reflexió de Jaume Gumà. Abans hi havia una altra 
manera de fer, no és que fos dolenta, hi havia carrers sense asfaltar, serveis 
sense donar i diners al banc. 
 
El senyor Gumà afegeix que l’Ajuntament es va quedar diners que abans eren 
del Club de Futbol Santvicentí. Convida a la ciutadania a l’audiència pública de 
pressupostos que cada any abans de l’aprovació del pressupost es celebra. Hi 
ha els que diuen que ara s’estan gastant tots els diners. En el pressupost 
s’aprova i decideix en què es gastaran els diners i no es pot gastar el que no es 
pot.  
 
El senyor Amadeu Clofent Rosique, portaveu de l’Equip de Govern, vol 
puntualitzar.  Tot té una justificació. Des de l’any 2012 hi ha restriccions 
imposades per l’Estat Espanyol. Tots els ens locals no poden gastar més d’un 
3% més de l’any anterior. Al final no té cap sentit, però d’aquí s’expliquen els 5 
milions de romanent. 
 
El senyor Gumà es pregunta que si es pot trencar aquest límit de la regla de la 
despesa i fer un pla econòmic financer, tal i com havia explicat l’interventor, per 
què no es va decidir trencar-la abans? 
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El senyor Enric Pardo Matas, regidor d’ERC, compra tot el que han dit. 
Manifesta que és una llàstima que no continuï. Es congratula de la recuperació 
de la subvenció. 
 
El senyor Robert Subiron Olmos, regidor d’Esports, aclareix el funcionament 
dels tornejos i pagaments amb l’empresa Kommit international.  
 
El senyor Pardo continua manifestant que el fons de la qüestió és que es 
fomenti l’esport, però també els agradaria fomentar altre tipus d’esport. S’ha de 
trobar la fórmula perquè el jovent se senti integrat i creixi en un entorn 
saludable. No ho canalitzem tot en això. Els municipis haurien de fer més 
pressió perquè ens estan escanyant. No té cap sentit tenir recursos estalviats 
de 5 milions d’euros. 
 
El senyor Subiron explica que les discussions més fortes que havia tingut amb 
l’anterior alcalde eren per les retallades de les subvencions a les entitats. 
Aquest pressupost ha incrementat les subvencions a les entitats en 10% i a 
més es dóna suport material i logístic a les entitats quan ho solꞏliciten, amb 
càrrec a la partida de promoció de l’esport. 
 
El senyor Pardo expressa que ara es veu que es treballa per totes les entitats, 
és important aclarir-ho.  
 
El senyor alcalde afegeix que s’intenta donar ajuda i suport a totes les entitats, 
tot i que aquest ple només parli de convenis amb el futbol. Es pot contrastar 
amb les entitats. 
 
El senyor Gumà reitera que proposa que es pagui el 100% del que es rep pel 
Kommit, però el senyor alcalde i Subiron comenten que ja s’ha acordat amb el 
90% - 10 %, hi ha acord i servirà per sufragar despeses de consergeria, 
subministraments i administració. 
 
 
C.- VOTACIÓ 
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
GRUP Nº vots VOT 

PSC 1 SÍ 

CIU 1 SÍ 
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9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 

C’S 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

Amadeu Clofent, Regidor no adscrit 1 SÍ 

Maria Lluïsa Grimal, Regidora no adscrita 1 SÍ 

Enric Miralles, Regidor no adscrit 1 SÍ 

Gemma Duran, Regidora no adscrita 1 SÍ 

Robert Subiron, Regidor no adscrit 1 SÍ 

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

Novè.- PRP2019/414   PROPOSTA AL PLE, D'APROVACIÓ SI ESCAU, DE 
LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DEL SEGUIMENT DELS 
NOUS EQUIPAMENTS MUNICIPALS I INFRAESTRUCTURES PÚBLIQUES.  
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: SECRETARIA 
Expedient:  2019/536 33 GENSVM  
Contingut: PROPOSTA AL PLE, D'APROVACIÓ SI ESCAU, DE LA CREACIÓ 
DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DEL SEGUIMENT DELS NOUS 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS I INFRAESTRUCTURES PÚBLIQUES 
 
El senyor Amadeu Clofent Rosique, primer tinent d’alcalde, exposa l’assumpte.  
 
Els representants de l’Associació de Gent Gran “Els Xurravins” han manifestat 
la inquietud del seu colꞏlectiu per treballar perquè es porti a terme la 
construcció d’un centre de dia, amb geriàtric i habitatges dotacionals. Es tracta 
d’un projecte interessant, amb una inversió quantiosa. El poble ha de treballar 
per la gent gran, però ara és moment electoral. Per tal de donar tranquilꞏlitat a 
l’entitat i perquè vegin que el consistori creu en el projecte, es va tractar 
l’assumpte en Consell de Treball i es va apostar per la creació d’una comissió 
informativa per al seguiment dels nous equipaments municipals i 
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infraestructures públiques, la qual podrà comptar amb convidats membres de 
les entitats i la societat civil afectats i interessats en els assumptes que s’hi 
tractin. Per tant, a més d’aquesta inversió destinada a la gent gran, es va obrir 
el ventall perquè qualsevol inversió d’obra pública que suposi un cost de més 
de 200.000 euros, hauria de ser dictaminat per aquesta comissió, amb la 
presència dels veïns implicats.  
 
És un tema cabdal, que suposa molts milions d’euros. Han consultat un 
municipi que és un model d’èxit, Taradell, i ara cal treballar per intentar adaptar-
ho al nostre poble. S’ha de donar prioritat al tema, però s’ha de veure si és 
viable o assumible per Sant Vicenç. 
 
Es transcriu la proposta: 

Per tant, en exercici de la potestat d’autoorganització que l’article 8.1 a), 48.1b),  
48.2 f), 54 i concordants del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es 
proposa la creació de la següent comissió informativa permanent: 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SEGUIMENT DELS NOUS EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS I INFRAESTRUCTURES PÚBLIQUES. 

1.- MEMBRES: 

President: L’Alcalde, Sr. Javier Sandoval Carrillo 

Substitut: Sr. Amadeu Clofent i Rosique, 1r Tinent d’Alcalde 

Vocals: 

1) Sr. Enric Miralles Torres, 3r Tinent d’Alcalde (CIU) 

 Substitut: Sr. Robert Subiron Olmos (CIU) 

2) Sr. Jaume Gumà Noel (9SV) 

Substitut: Sr. Jaume Arcos Vinyals (9SV) 
 
3) Sr.  Enric Pardo Matas (ERC) 
 Substitut: Sra. Berta Sala Casanovas (ERC) 
 
4) Sr. Benito Pérez González (C’s) 
5) Sr. Francesc Guillem Molins (PP) 
 

Actuarà com a Secretari/ària: L’interventor o membre que legalment el 
substitueixi. 
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2.- ATRIBUCIONS: 

Emissió d’informe previ a l’aprovació per l’òrgan competent, amb 
caràcter preceptiu i no vinculant,  dels projectes d’obres municipals de 
construcció d’equipaments, així com grans reformes i rehabilitacions dels 
equipaments i espais públics amb un pressupost d’execució superior a 
200.000 euros.  
L’informe haurà de tractar sobre la idoneïtat de l’obra, la seva viabilitat, 
fonts de finançament i futur manteniment. 

3.-  RÈGIM DE SESSIONS: 

Celebrarà les seves sessions prèvia convocatòria a l’efecte realitzada 
pel seu President. 

4.- RÈGIM DE VOTACIONS: 

La votació dels acords de la Comissió Informativa de seguiment dels 
nous equipaments municipals seguirà el sistema de vot ponderat; de 
manera que cadascun dels assistents votarà en nom dels que 
representa: 

Alcalde President: un vot. 

CIU, sis vots. 

9SV, dos vots. 

ERC, dos vots 

C’s, un vot 

PP, un vot. 

 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

La Legislació aplicable és la següent: 

— L'article 60 del Text Refós de la Llei Municipal i del Règim Local de 
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 

— L'article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local. 

— Els articles 123 a 126 i 134 a 138 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre. 
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Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació 
establerta, procedint la seva aprovació pel Ple d'aquest Ajuntament, de 
conformitat amb el previst en els articles 60 del Text Refós de la Llei Municipal i 
del Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril i 124.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 

Per això, de conformitat amb el que estableix l'article 175 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, es PROPOSA AL PLE l’adopció 
dels següents acords: 

Primer.- Constituir la comissió informativa detallada a la part expositiva i que 
estarà integrada pels membres que també hi ha estat detallats. 

Segon.- Les Comissions informatives permanents constituïdes ajustaran el seu 
funcionament al que es disposa en els articles 123 a 126 i 134 a 138 del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals 
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. La Comissió celebrarà 
sessions ordinàries amb periodicitat mensual. 

Tercer. Comunicar aquest Acord als diferents Grups Polítics Municipals. 

 
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, afirma que la proposta té poc 
recorregut en aquesta legislatura. Per demostrar la voluntat política de seguir 
treballant el tema, proposa que es faci una primera reunió dins aquests quinze 
dies abans de la campanya. També demana el compromís que es mantingui 
aquesta comissió en la propera legislatura, a l’hora d’aprovar el cartipàs 
municipal. Es podria buscar una data de constitució d’aquesta comissió. 
 
El senyor Pardo afirma que aquesta comissió obre portes a la gent gran, però 
també a altres entitats. Sense aquesta comissió no es tiraria endavant.  Creu 
que li interessa a tots els regidors del consistori, és una qüestió de sentit comú. 
És una cosa necessària, però s’ha de valorar. La comissió ha de ser 
corporativa, qui ho ha d’analitzar és l’Ajuntament. A més es poden crear 
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subcomissions, amb veu i vot dels convidats. Ha d’haver-hi un filtre i ha de ser 
l’Ajuntament. 
És una comissió per tothom per fer un poble millor i uns serveis públics de 
qualitat. 
 
A continuació, pren la paraula Benito Pérez González, regidor de Ciutadans, fa 
una exposició explicativa de la situació per als oients del ple. La gènesi ha estat 
a rel de la petició de l’associació de gent gran “els Xurravins”. Es tracta d’un 
projecte molt interessant. S’ha de sotmetre a la llei i al procediment 
administratiu. Després es va veure que es podia ampliar a totes les 
infraestructures públiques, com cases socials per a joves, per exemple. Es va 
posar un nom genèric a la comissió per incloure tots els colꞏlectius. Avui és un 
dia que es dóna el pas formal, tot i que n’han parlat molt. La idea és que tingui 
continuïtat la propera legislatura. Ciutadans estarà per la seva continuïtat. 
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor del Partit Popular, pren la paraula. 
Manifesta que no pot afegir gaire més. Avui és el primer pas. Serà interessant 
fer la primera reunió de la comissió, per fer encara més formal la voluntat 
política. És una mancança del poble. La idea de l’associació està molt madura 
però cal seguir madurant-la, pot haver-hi altres propostes que cal estudiar. Es 
tracta d’un tema molt important i molt sensible i no l’utilitzarà en campanya. És 
un compromís de tots aquest projecte. Considera que no seria ètic ni correcte 
fer-lo servir en campanya electoral. 
 
El senyor alcalde celebra aquest punt. Tots els partits ho portaven al programa 
electoral. Avui es demostra al poble que els interessa la gent gran i que es 
mouen tots junts per un objectiu comú, com és la gent gran. La gent ho ha de 
valorar. Pot semblar poc, però és un inici important. S’ha de posar fil a l’agulla. 
No es pot assolir res perquè falta temps. És una declaració d’intencions clara i 
contundent. Això sí, s’ha d’estudiar bé, que sigui viable per l’Ajuntament. Està 
content. Li agradaria que fos una realitat del municipi. 
 
El senyor Jaume Gumà Noel, portaveu de 9SV, explica que en una Comissió 
Informativa d’Urbanisme se’ls va explicar els terminis del POUM. Era una 
injustícia deixar aprovat inicialment un POUM per als regidors que vinguessin. 
Això ho explica perquè vol aclarir que han intentat ser el més demostratius 
possibles. Creu que el tema es mereixia assentar una sèrie de bases perquè 
creu que l’Ajuntament que deixaran és un Ajuntament molt més democràtic. 
 
 
C.- VOTACIÓ 
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
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GRUP Nº vots VOT 

PSC 1 SÍ 

CIU 1 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 

C’S 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

Amadeu Clofent, Regidor no adscrit 1 SÍ 

Maria Lluïsa Grimal, Regidora no adscrita 1 SÍ 

Enric Miralles, Regidor no adscrit 1 SÍ 

Gemma Duran, Regidora no adscrita 1 SÍ 

Robert Subiron, Regidor no adscrit 1 SÍ 

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

 
 
Desè.- PRP2019/418   PROPOSTA AL PLE, SI ESCAU, DE L'APROVACIÓ 
INICIAL DEL PLA LOCAL DE SEGURETAT DEL MUNICIPI DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT.    
 
El senyor Amadeu Clofent Rosique, primer tinent d’alcalde, fa un resum de la 
proposta d’acord. L’empresa va presentar-lo i va incorporar-hi alguns retocs. És 
un pla local de seguretat pioner perquè centra el seu focus a les polítiques de 
gènere, això diu l’empresa que l’ha fet. S’ha parlat amb entitats, comerços, 
serveis socials, policia, etc. ara s’ha de seguir el tràmit, que és aprovació inicial, 
amb publicació de 30 dies. Es transcriu tot seguit la proposta d’acord: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: REGIDORIA DE GOVERNACIO 
Expedient:  2019/540 56 GENSVM  
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Contingut: PROPOSTA AL PLE, SI ESCAU, DE L'APROVACIÓ INICIAL DEL 
PLA LOCAL DE SEGURETAT DEL MUNICIPI DE SANT VICENÇ DE 
MONTALT. 
 
Fets 
 
El Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves 
competències pot promoure tot tipus d’activitats i prestar tots aquells serveis 
que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. 
Com a administracions públiques, corresponen als ens locals territorials de 
Catalunya, en l’àmbit de els seves competències i en els termes establerts per 
la legislació de règim local, la potestat reglamentària i la d’autoorganització. 
 
Que la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 
2016-2019 va concedir a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt un ajut per 
valor de  nou mil sis-cents euros (9.600 €) per a l’elaboració d’un Pla Local de 
Seguretat. 

Que amb data 2 d’octubre de 2018, mitjançant decret número 2018/1065, es va 
aprovar la contractació menor amb l’empresa Consultoria MIT, Mètodes i 
Tècniques, titular del CIF número B-65522906, per un import de SIS MIL SIS-
CENTS CINQUANTA CINC EUROS ( 6.655,00€) IVA INCLÒS, per dur a terme 
l’elaboració del Pla Local de Seguretat que consta degudament arxivat a 
l’expedient de referència. 

 
Fonaments de dret 
 
A partir de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat 
pública de Catalunya s’estableix l’elaboració d’un pla general de seguretat de 
Catalunya. Aquesta mateixa llei conclou també la necessitat de crear plans 
locals que han d’estar adaptats a les diferents realitats municipals.   
 
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 
 
A la vista de tot el que ha estat exposat, 
 
Es PROPOSA AL PLE de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pla de Seguretat de Sant Vicenç de Montalt que 
figura degudament arxivat a l’expedient de referència. 

Segon.- Sotmetre’l a exposició pública durant un termini de 30 dies hàbils, amb 
l’objecte de presentació de possibles alꞏlegacions, observacions o 
suggeriments mitjançant inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
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Província de Barcelona, al tauler d’edictes de l’Ajuntament i al web municipal. 
El termini d’exposició pública començarà a comptar a partir de l’endemà de la 
publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  En cas 
que, transcorregut el termini anterior no s’haguessin presentat alꞏlegacions, 
s’entendrà aprovat definitivament. Contràriament, caldrà adoptar un nou acord 
plenari en el cas d’haver-hi alꞏlegacions i caldrà aprovar el document 
definitivament. 
 
Tercer. Donar trasllat dels antecedents acords a la Direcció General 
d’Administració de Seguretat. 
 
 
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 alcalde manifesta que és un pla pioner i que és un principi per 
eradicar la problemàtica de gènere. 
 
El senyor Jaume Gumà Noel, portaveu de 9SV, explica que el Consistori ha 
estat molt ben informat per l’empresa. En vuit mesos s’ha intentat fer molta 
cosa, tot i que queda encara molta feina per fer, com els plens en streaming. Es 
podria projectar informació amb imatges perquè el públic ho pugui entendre 
millor. És fàcil de fer. Això fomentaria que la gent vingués als plens. 
 
El senyor Enric Pardo Matas, portaveu d’Esquerra, també compra les 
manifestacions del senyor Gumà. Vol agrair la transparència per explicar el Pla 
de Seguretat. Esquerra celebra les polítiques d’igualtat, perquè consideren que 
és bàsic i fonamental en el segle que vivim. També els agradaria que via díptics 
o altres vies s’informés a la ciutadania perquè es tracta d’una qüestió tan 
sensible com és la seguretat ciutadana. 
 
El senyor Benito Pérez González, regidor de C’s, explica als assistents que en 
aquest Pla s’hi introdueix un protocol per a la gent gran que viu sola. Amb 
aquest Pla es millora la seguretat, però abans d’ell ja es treballava en seguretat 
i hi havia seguretat. Votarà a favor. 
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor del PP, explica que tota la Policia 
Local i els serveis públics actuaven amb sentit comú. El que s’ha fet ara és que 
s’ha plasmat i s’han aprovat protocols, per fer-ho millor. 
 
El senyor alcalde explica que el contingut del Pla s’ha presentat i explicat, s’han 
aportat millores i treballat per tots els regidors i regidores de tot el Consistori.  
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Un cop estigui aprovat s’haurà d’exposar, que la gent sàpiga què fa la Policia 
Local. Fa mesos que es té més seguretat en aquest poble i tots ho han fet 
realitat.  
 
El senyor Jaume Arcos Vinyals, regidor de 9SV, recorda el regidor Pere Orts, 
que deia que el paper ho aguanta tot. El 50% de la plantilla de la Policia Local 
són dones, s’està fent més que el que diu el Pla.  
 
El senyor Enric Pardo Matas, regidor d’ERC, manifesta que és important i cal 
treballar perquè el Pla no quedi en un calaix, tots vetllaran perquè no sigui així. 
 
 
C.- VOTACIÓ 
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
 
GRUP Nº vots VOT 

PSC 1 SÍ 

CIU 1 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 

C’S 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

Amadeu Clofent, Regidor no adscrit 1 SÍ 

Maria Lluïsa Grimal, Regidora no adscrita 1 SÍ 

Enric Miralles, Regidor no adscrit 1 SÍ 

Gemma Duran, Regidora no adscrita 1 SÍ 

Robert Subiron, Regidor no adscrit 1 SÍ 

 
S’acorda, per unanimitat, aprovar els acords transcrits anteriorment. 
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Onzè.- PRP2019/489   PROPOSTA AL PLE, D'APROVACIÓ INICIAL, SI 
ESCAU, DE L'INVENTARI DE CAMINS.    
 
El senyor Amadeu Clofent Rosique, primer tinent d’alcalde, exposa l’assumpte. 
Es va fer una presentació de l’Inventari de Camins al Centre Cívic el passat 14 
de febrer, oberta a la ciutadania. S’han celebrat reunions amb els Xurribikers, 
amb Montaltrek i veïns interessats. A aquest document se li ha de treure suc, 
que no quedi en un calaix, ha de servir per marcar, fer rutes, senyalitzar 
camins, etc. amb aquest document es va molt més enllà. 
 
Es transcriu la proposta d’acord tot seguit: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Solꞏlicitant: REGIDORIA DE GOVERNACIO 
Expedient:  2018/500 56 PATRI  
Contingut: PROPOSTA AL PLE, D'APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE 
L'INVENTARI DE CAMINS. 
 
Els inventaris municipals de camins són l’instrument fonamental per a la 
defensa dels camins públics. L’objectiu primordial per a la seva elaboració és el 
de clarificar la titularitat pública dels camins que integren la xarxa viària del 
municipi, però també en el marc de projectes de desenvolupament local, 
principalment en l’àmbit del senderisme. Els inventaris són eines 
indispensables per poder exercir les competències administratives que la llei 
atorga als municipis en l’àmbit de la mobilitat i la vialitat rurals i també 
específicament per poder desenvolupar les potestats i poder complir amb les 
obligacions que estableixen les lleis en aquest àmbit. 
 
Per a Sant Vicenç de Montalt, es va fer l’encàrrec per a l’elaboració de 
l’Inventari de Camins al Doctor en Geografia i pèrit especialitzat en camins, 
servituds de pas i termenals, Xavier Campillo i Besses. Ha preparat la memòria 
explicativa, les fitxes de cadascun dels camins inventariats i dos plànols, que 
hauran de ser incorporats amb posterioritat a l’Inventari General de Béns i Drets 
municipals. 
 
En data 14 de febrer de 2019 es va celebrar la sessió informativa de l’expedient 
per donar la màxima difusió de l'inventari a tots els veïns i veïnes del municipi, 
amb la finalitat d'obrir una primera fase de recollida de suggeriments i 



 

47 
 

propostes abans que es pogués sotmetre a la consideració del Ple Municipal 
per a la seva aprovació inicial. 
 
Posteriorment, va tenir lloc, a les dependències de l’ajuntament, una reunió 
amb membres del Club Ciclista Xurribikers, d’altres de l’Associació 
Excursionista Montaltrek i també algun veí especialment significat per la 
coneixença del terme, juntament amb el redactor del treball i es va acordar 
incloure algunes modificacions concretes i també dos nous viaranys. La inclusió 
d’aquestes modificacions concretes va donar lloc a la versió definitiva de 
l’inventari, que ara se sotmet a aprovació inicial. 
 
Un cop es compta amb el document definitiu, s’ha emès informe de secretaria 
el qual indica el procediment a seguir. 
 
Per tot l’esmentat, es tramet proposta al Ple de la Corporació. 

 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

— Els articles 17 a 36 del Reglament de Béns de les Entitats Locals 
aprovat per Reial decret 1372/1986, de 13 de juny. 

— Els articles 100 a 118 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals. 

— L'article 86 del Text Refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de Règim Local aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 
d'abril. 

— L'article 21.1.s) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
de Règim Local. 

— L'article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 

 
Es PROPOSA AL PLE de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’inventari de camins de Sant Vicenç de Montalt, 
elaborat per part del Doctor en Geografia i pèrit especialitzat en camins, 
servituds de pas i termenals, Xavier Campillo Besses, el qual inclou la memòria 
explicativa, les fitxes de cadascun dels camins inventariats i dos plànols. 
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SEGON. Sotmetre l’acord i l’expedient a informació pública per un termini de 2 
mesos a comptar des de l’endemà de l’última publicació d’aquest edicte al 
B.O.P. a la pàgina web d’aquest Ajuntament i al tauler d’edictes de la 
Corporació, per tal que qualsevol persona els pugui examinar i formular-hi les 
alꞏlegacions o reclamacions que consideri oportunes. 
 
TERCER. Un cop aprovat definitivament, haurà de ser incorporat, amb 
posterioritat a l’Inventari General de Béns i Drets municipals i procedir a la 
inscripció de cada un dels camins al Registre de la Propietat. 
 
QUART. Remetre còpia íntegra d'aquest a l'Administració de la Comunitat 
Autònoma. 

 
No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi pertinent. 
 
 
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, aprofitant al temàtica, demana 
al portaveu del Govern que si us plau comenti l’estat en què es troba el tema 
del Camí del Montalt. 
 
El senyor Clofent li respon que es tracta d’un litigi que ve de lluny. Durant molt 
de temps es va donar per fet que s’havia perdut el dret de pas del camí. Amb 
els anys, es va anar a consultar als advocats de l’ACM i informen que la 
sentència havia estat malinterpretada. Només deia que el jutge no tenia prou 
indicis per saber si el camí era públic o no i que es justifiqués documentalment. 
Es va optar fa uns tres anys per agafar una advocada que va aconsellar 
comptar amb el senyor Campillo per intentar recuperar el dret de pas i la 
titularitat del camí. La vista que inicialment estava prevista per gener de 2019, 
finalment el propietari ha aconseguit que es fixi el 28 de gener de 2020. Segons 
la percepció de l’advocada municipal i del tècnic defensen que s’ha de poder 
recuperar el camí. S’hauria de celebrar quan es recuperi. 
 
El senyor alcalde manifesta que li consta que el senyor Clofent ha lluitat de 
forma contundent. 
 
El senyor Benito Pérez González, regidor de C’s, desitja que sigui una realitat 
l’eslògan de l’Ajuntament, voldria que hi hagués continuïtat i que es marquin 
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camins i rutes. Vol agrair la tasca feta per l’associació Montaltrek que també ha 
posat el seu gra de sorra.  
 
C.- VOTACIÓ 
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
GRUP Nº vots VOT 

PSC 1 SÍ 

CIU 1 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 

C’S 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

Amadeu Clofent, Regidor no adscrit 1 SÍ 

Maria Lluïsa Grimal, Regidora no adscrita 1 SÍ 

Enric Miralles, Regidor no adscrit 1 SÍ 

Gemma Duran, Regidora no adscrita 1 SÍ 

Robert Subiron, Regidor no adscrit 1 SÍ 

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

 
Dotzè.- DONAR COMPTE DEL PAM 2015-2019 

El senyor Amadeu Clofent Rosique, portaveu de CiU, manifesta que es van 
comprometre a donar compte al Ple de l’avaluació del PAM 2015-2019. En va 
fer entrega a tots els regidors del Consistori i tots n’estan al corrent.  

Aprofita per explicar als assistents què és un Pla d’Actuació Municipal. S’inicia 
per un Equip de Govern i ara és un altre. Han quedat pendent de fer els 
indicadors. Ara es fa un tancament simbòlic. No se sotmet a votació. Hi havia 
74 actuacions previstes. Només ha quedat pendent un 7%: la rehabilitació del 
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Passeig Marítim, la nova Nau de la brigada per a les carrosses de Reis, el 
Centre de Dia (que ara tindrà més recorregut) i l’esplai dels joves.  

Els omple de satisfacció haver assolit tants objectius. El seu equip tenia un 
compromís i han intentat acabar la feina.  

El senyor alcalde, Javier Sandoval, ha viscut moltes accions. Felicita l’Equip de 
Govern, perquè tots s’han entregat a al seva regidoria amb lleialtat i discreció. 
S’ha treballat junts i han demostrat ser persones de cap a peus. Es perd un 
actiu molt important. Està orgullós de ser alcalde tenint-los a ells al seu costat i 
tots s’han de sentir orgullosos. 

El senyor Enric Pardo Matas, portaveu d’Esquerra, manifesta que ell és 
l’impulsor que hi hagi PAM  Sant Vicenç. L’any 2016 no va aprovar el 
Pressupost per aquest motiu. Agraeix el gest. Li ha faltat una dada, quina part 
del PAM s’ha fet en aquests 9 mesos de canvi. S’han fet moltes petites 
actuacions durant aquests 9 mesos. S’ha fet un sprint final. S’ha donat compte 
malgrat un estigui el 100% conclòs i Esquerra els felicita. Ha estat una acció de 
coratge per tirar endavant un PAM que va sorgir després de les insistències 
d’altres grups polítics.  

El senyor Benito Pérez González, regidor de Ciutadans, afirma que el PAM 
inclou molts ítems que també portaven ells al seu programa. Alguns projectes 
com el Passeig Marítim no han pogut ser, per la seva envergadura i perquè 
depenen d’altres administracions. Però el PAM està ple d’accions. Potser no 
estaven d’acord amb totes elles o potser amb la temporalització, però ells van 
aprovar el PAM. Hi ha actuacions com la renovació del cau jove per exemple o 
el parc de mascotes, la consolidació de l’escola bressol, que són accions 
petites però no menys importants i tot això estava previst al PAM. 

El senyor Jaume Arcos Vinyals, regidor de 9SV, manifesta que aquest PAM no 
ho contempla però sí que s’ha fet i és el canvi de tarannà. Abans no s’escoltava 
l’oposició i ara hi ha hagut un canvi total. S’escolta, hi ha debat, es fa treball 
conjunt. S’ha trencat una dinàmica de manera de fer i ho vol agrair perquè s’ha 
fet un esforç de canvi, al final s’han sentit més a gust i ho agraeix. 

El senyor Amadeu Clofent Rosique, primer tinent d’alcalde, pren la paraula per 
afirmar que sempre ha defensat que s’ha de donar informació. Si dones joc, 
t’enriquiràs, perquè el debat enriqueix, s’ha de deixar de banda les pors. 
S’estan representant persones del poble i es trairia una part de la ciutadania si 
no s’escoltés una part. Agraeix les paraules de suport. Han passat temps molt 
difícils i acaben amb satisfacció. Es van comprometre a acabar amb dignitat. 
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Després de tot l’exposat, el Ple es dóna per assabentat de l’expedient. 
 

 

Tretzè.- PRENDRE CONEIXEMENT DE L’ABANDÓ DEL GRUP MUNICIPAL 
DE CIU DE DIVERSOS REGIDORS  

La secretària accidental pren la paraula per explicar el punt de l’Ordre del dia.  

A data d’avui, hi ha tres regidors del Grup Municipal de CiU, que han presentat 
la seva renúncia a formar part del grup municipal, per tant, la seva solꞏlicitud 
d’abandó del grup. Segons manifesten verbalment, hi pot haver-hi més 
instàncies d’abandó del grup municipal abans de la celebració del Ple. 

Segons informa la secretària accidental, els regidors que abandonen el grup 
format per la candidatura per la qual es van presentar a les eleccions locals no 
poden integrar-se en el grup mixt, sinó que queden com a regidors no adscrits. 
Els regidors que queden en la condició de no adscrits tenen els deures i els 
drets individuals, inclosos els de caràcter material i econòmic, que segons les 
lleis que formen part de l'estatut dels membres de les corporacions locals i 
participen en les activitats pròpies de l'Ajuntament de manera anàloga a la de la 
resta de Regidors. 

La Legislació aplicable és la següent: 

— L'article 50 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 

— Els articles 6 a 22, 25 i 94 del Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 
de novembre. 

— Els acords entre partits polítics sobre transfuguisme i la conducta política 
que convé observar. En concret l'Acord Sobre un codi de Conducta política en 
relació amb el Transfuguisme en les Corporacions Locals. 

Un cop presa en coneixement per part de l’alcaldia dels abandons presentats, 
cal fer-ne trasllat al ple perquè també en prengui coneixement. 

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 
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Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del Web municipal si es vol 
l’audició de la Sessió plenària. 
 

El senyor Francesc Guillem Molins, regidor del PP, vol fer un comentari. Es 
tracta de la segona vegada en la mateixa legislatura que es modifica la 
composició del grup municipal ja sigui per expulsió o per abandonament. Es 
pregunta si caldria que els regidors canviessin de cadira, però es mereixen 
quedar on estan asseguts.  

El senyor Enric Pardo Matas, parlant com a persona i no com a representant 
d’Esquerra, manifesta que es tracta d’una decisió personal i la respecta. Els 
engrandeix que s’hagin mantingut fins el final per treballar amb estabilitat. 
Manifesta que ha estat un plaer treballar al seu costat. Entén que és una 
situació emocionalment molt complicada, entén la situació i els desitja el millor. 

El senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, vol dir unes paraules. 
Agraeix les intervencions dels companys. Manifesta que ha estat una situació 
molt desagradable. Sempre han estat fidels al partit. El pas al costat es fa 
perquè el partit els ha deixat tirats. La major desilꞏlusió política que ha viscut ha 
estat quan li han dit una cosa i no compleixen amb la seva paraula i mantenen 
un polític presumptament corrupte com a líder del partit. És molt dur haver de 
marxar d’aquesta manera. Ells han estat amb la major dignitat possible i 
treballant pel poble. Amb el nou alcalde personalment ha estat un plaer 
treballar amb ell. Ha pres una decisió personal perquè no se sent representant 
pel partit. Ha estat coherent fins el dia d’avui. 

El senyor Jaume Gumà Noel, portaveu de 9SV, vol fer-los una crítica perquè 
han estat tan poc egoistes treballant a l’ombra, mentre els mèrits se’ls 
emportava un altre que es feia les fotos. Han estat egoistes amb el tema del 
partit, han estat fidels, mentre els donaven llargues, tot i que hi haguessin hagut 
crítiques. És una pena que el premi a la fidelitat sigui que els tanquin una porta 
a la cara i hagin conservat un corrupte al capdavant del partit. 

La senyora Berta Sala Casanovas, regidora d’ERC, manifesta que no sabia la 
quantitat de coses que feien fins que les han vistes de debò. Cada setmana 
han sabut els assumptes que portava cadascun dels regidors amb complicitat 
amb els treballadors. Agraeix veure com han fet les coses i darrerament han 
tirat endavant molts temes.  

La senyora Gemma Duran Franch, regidora no adscrita, “compra” tot el que ha 
dit el senyor Subiron. Ha actuat sempre amb coherència amb ella mateixa. 
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S’emporta uns grans companys, un grup humà que s’ha recolzat, han estat vuit 
anys treballant junts i han fet una pinya i una gran quantitat de persones amb 
qui ha pogut treballar, entregats pel poble, amb hores, experiència, idees, etc. 
Agraeix l’oposició com han estat treballant fins ara, perquè és la seva manera 
de treballar, sempre ha cregut que s’havia de fer així. També vol manifestar 
que el públic sempre ha estat respectuós i vol donar les gràcies a Sant Vicenç 
de Montalt. 

El senyor Amadeu Clofent Rosique, regidor no adscrit, també pren la paraula. 
Manifesta que la culpa és seva. Creia en la prudència. Ell va recomanar que 
s’esperessin, per donar imatge d’unitat i de compromís. Però de les dificultats 
en sorgeixen grans oportunitats. Aquí s’han de buscar sinèrgies per tirar 
endavant projectes. 

El senyor alcalde, Javier Sandoval, expressa que la imatge que es dóna és 
envejable. Es tracta de fer una política nova. Es presenten com a representants 
de partits però són persones i treballen pel poble, que és el que realment 
compta. Aquesta experiència s’hauria de cuidar i implementar a molts llocs. 
Estan satisfets i orgullosos del que han aconseguit.   

Finalment, el Ple es dóna per assabentat dels abandons esmentats . 
 

 

Catorzè.-PROPOSTA AL PLE DE LA MODIFICACIÓ DE L’ACORD PLENARI 
QUE APROVA L’IMPORT DE LA INDEMNITZACIÓ MENSUAL QUE 
PERCEBRÀ EL GRUP MUNICIPAL DE CIU  

A data d’avui, hi ha tres regidors del Grup Municipal de CiU, que han presentat 
la seva renúncia a formar part del grup municipal, per tant, la seva solꞏlicitud 
d’abandó del grup. Segons manifesten verbalment, hi pot haver-hi més 
instàncies d’abandó del grup municipal abans de la celebració del Ple. 

El Ple de la Corporació, en sessió de data 31 de gener de 2019, va aprovar 
modificar l’import de la indemnització mensual que percebrà el grup polític 
municipal de CiU per a despeses realitzades en exercici de les seves funcions 
que segueix sent una quantitat fixa per cada formació política de 58,70 EUROS 
i una quantitat de 151,20 EUR per cada regidor de la formació. Per tant, 
passarà de 814,70 euros a 965,90 euros, quedant igual la quantitat que 
perceben la resta de formacions. 
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Per tant, es proposa que es modifiqui la indemnització mensual que percebrà el 
grup polític municipal de CiU per a despeses realitzades en exercici de les 
seves funcions que segueix sent una quantitat fixa per cada formació política 
de 58,70 EUROS i una quantitat de 151,20 EUR per cada regidor de la 
formació. El total dependrà del nombre de regidors finals que abans del Ple 
presentin la seva renúncia a formar part del grup municipal. 

B.- VOTACIÓ 
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
GRUP Nº vots VOT 

PSC 1 SÍ 

CIU 1 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 

C’S 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

Amadeu Clofent, Regidor no adscrit 1 SÍ 

Maria Lluïsa Grimal, Regidora no adscrita 1 SÍ 

Enric Miralles, Regidor no adscrit 1 SÍ 

Gemma Duran, Regidora no adscrita 1 SÍ 

Robert Subiron, Regidor no adscrit 1 SÍ 

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

Quinzè.- PROPOSTA AL PLE DE LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ 
DE LES COMISSIONS INFORMATIVES. 

A data d’avui, hi ha tres regidors del Grup Municipal de CiU, que han presentat 
la seva renúncia a formar part del grup municipal, per tant, la seva solꞏlicitud 
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d’abandó del grup. Segons manifesten verbalment, hi pot haver-hi més 
instàncies d’abandó del grup municipal abans de la celebració del Ple. 

A la vista que els regidors que han abandonat el Grup Municipal de CiU passen 
a ser regidors no adscrits, la composició de les comissions informatives vigents 
de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt varia necessàriament. 

Les Comissions Informatives, integrades exclusivament per membres de la 
Corporació, són òrgans sense atribucions resolutòries que tenen per funció 
l'estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la 
decisió del Ple i de la Junta de Govern Local quan aquesta actuï amb 
competències delegades pel Ple, excepte quan hagin d'adoptar-se Acords 
declarats urgents. Igualment, informaran aquells assumptes de la competència 
pròpia de la Junta de Govern Local, i de l'Alcalde o President, que els siguin 
sotmesos al seu coneixement per expressa decisió d'aquells, i, efectuaran el 
seguiment de la gestió de l'Alcalde, la Junta de Govern i els Regidors que 
ostentin delegacions, sense perjudici de les competències de control que 
corresponen al Ple. 

Tots els grups polítics integrants de la corporació tindran dret a participar en 
dits òrgans, mitjançant la presència de regidors pertanyents a aquests en 
proporció al nombre de Regidors que tinguin en el Ple.  

Els regidors que queden en la condició de no adscrits tenen els deures i els 
drets individuals, inclosos els de caràcter material i econòmic, que segons les 
lleis que formen part de l'estatut dels membres de les corporacions locals i 
participen en les activitats pròpies de l'Ajuntament de manera anàloga a la de la 
resta de Regidors.  

Són Comissions Informatives permanents les que es constitueixen amb 
caràcter general, distribuint entre elles les matèries que han de sotmetre's al 
Ple. El seu nombre i la denominació inicials, així com qualsevol variació 
d'aquestes durant el mandat corporatiu, es decidirà mitjançant Acord adoptat 
pel Ple a proposta de l'Alcalde o President, procurant, en tant que sigui 
possible, la seva correspondència amb el número i denominació de les grans 
àrees en què s'estructurin els serveis corporatius. 

 

La Legislació aplicable és la següent: 

— L'article 60 del Text Refós de la Llei Municipal i del Règim Local de 
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 

— L'article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local. 
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— Els articles 123 a 126 i 134 a 138 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre. 

 

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació 
establerta, procedint la seva aprovació pel Ple d'aquest Ajuntament, de 
conformitat amb el previst en els articles 60 del Text Refós de la Llei Municipal i 
del Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril i 124.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 

Per això, de conformitat amb el que estableix l'article 175 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, es PROPOSA AL PLE l’adopció 
dels següents acords: 

Primer.- Modificar la composició de les comissions informatives per tal que els 
regidors no adscrits formin part com a membres de cada una d’elles com a 
vocals.  

La presidència de cada una d’elles seguiria corresponent a l’alcaldia i la resta 
de forces polítiques i el càrrec de secretaria de la comissió mantindrien la seva 
participació, en el mateix sentit de l’acord de Ple de 24 de setembre de 2018. 

B.- VOTACIÓ 
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
GRUP Nº vots VOT 

PSC 1 SÍ 

CIU 1 SÍ 

9SV 2 SÍ 

ERC+AM 2 SÍ 

C’S 1 SÍ 

PP 1 SÍ 

Amadeu Clofent, Regidor no adscrit 1 SÍ 
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Maria Lluïsa Grimal, Regidora no adscrita 1 SÍ 

Enric Miralles, Regidor no adscrit 1 SÍ 

Gemma Duran, Regidora no adscrita 1 SÍ 

Robert Subiron, Regidor no adscrit 1 SÍ 

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

 
Setzè.- PRECS I PREGUNTES. 
 
https://www.svmontalt.cat/fitxes.php?categoria=231 
 
 

 
No havent més assumptes a tractar, el senyor President 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 

 
 


