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ACTA DE LA SESSIÓ PLE2020/2 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1a. CONVOCATÒRIA EL 27 DE 
FEBRER DE 2020.        
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2020/2 
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 27 de febrer de 2020 
Horari: de 20.00 a 22.50 hores 
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Sant Vicenç de Montalt. 
 
 
Assistents 
 

- Sr.President JAVIER SANDOVAL CARRILLO (PSC) 
- Sr.Vocal ROBERT SUBIRON OLMOS (PSC) 
- Sr.Vocal CRISTIAN GARRALAGA ALONSO (PSC) 
- Sr.Vocal MIQUEL ÀNGEL MARTÍNEZ CAMARASA (JUNTS) 
- Sr.Vocal VICTOR LLASERA ALSINA (JUNTS) 
- Sra.Vocal LYDIA GERÓNIMO GUARDIOLA (JUNTS) 
- Sra.Vocal SONIA MIQUEL SUÑÉ (JUNTS) 
- Sr.Vocal SERGI RABAT FAJARDO (PRIMÀRIES) 
- Sra.Vocal EULÀLIA (LAIA) SORRIBES I VALLS (ERC) 
- Sr.Vocal  BENITO PÉREZ GONZALEZ (C’S) 
- Sra. Vocal MARIA VILLALTA MORRO (9SV) 
- Sr.Vocal FRANCESC GUILLEM MOLINS (Regidor no adscrit) 
- Sr.Vocal MIQUEL ROVIRA MARINÉ (CUP) 

 
 

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

O R D R E   D E L   D I A 
 
 
Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR 
PLE2020/1 ORDINÀRIA 30/01/2020 
 
Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
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Tercer.- PRP2020/138   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L'ADHESIÓ A LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA. 
 
Quart.- PRP2020/137   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 
CONVENI-TIPUS SOBRE L'ASSUMPCIÓ DE LA GESTIÓ DEL PADRÓ 
D'HABITANTS (AGIPH). 
 
Cinquè.- PRP2020/151   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LA REVOCACIÓ DEL NOMENAMENT DEL SENYOR FRANCESC GUILLEM 
MOLINS COM A RESPRESENTANT TITULAR DEL CONSORCI DE 
PROMOCIÓ TURÍSTICA COSTA DEL MARESME. 
 
 
Sisè.- PRP2020/193   DONAR CONFORMITAT AL TEXT REFÓS DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PERI NUCLI HISTÒRIC EN CORRECCIÓ 
ERRADES D'ALINEACIÓ ILLA 8 - C DE BAIX. 
 
Setè.- PRP2020/274   PROPOSTA AL PLE APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, 
DE LA  MODIFICACIÓ PUNTUAL LES NORMES SUBSIDIÀRIES A L'ÀMBIT 
ENTRE AV MONTALNOU, C XALOC I AV TONI SORS. 
 
Vuitè.- PRP2020/279   PROPOSTA AL PLE APROVACIÓ INICIAL, SI 
ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES 
DE PLANEJAMENT A L'ÀMBIT DEL GOLF AMB PROLONGACIÓ CM DEL 
MIG. 
 
Novè.- PRP2019/1914   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ INICIAL, SI 
ESCAU, DE LES NNSS DEL ROCAR NORD. 

 

Desè.- PRP2020/247   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LA MOCIÓ DE COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES 
DONES. 
 
Onzè.- PRECS I PREGUNTES. 
 

 
Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR 
 

 PLE2020/1 ORDINÀRIA 30/01/2020 
 
El senyor alcalde pregunta si els assistents estan d’acord amb el contingut 

l’acta anteriorment esmentada. 
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VOTACIÓ  

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

 

GRUP Nº 

vots 

VOT 

PSC 3 SÍ 

JUNTS 4 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

Regidor no 

adscrit 

1 SÍ 

CUP 1 SÍ 

 

S’acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió ordinària celebrada en 

data 30 de gener de 2020. 

 

 

 
Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
 
 
Publicació BOPB 6/02/2020 Aprovació definitiva del pressupost general, les 
bases d’execució i la plantilla de personal funcionari, laboral i eventual de 
l’exercici 2020. 
 
Publicació BOPB 6/02/2020 Aprovació definitiva de la Relació de Llocs de 
Treball de l’any 2020. 
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Publicació a la SEU ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT el 7/02/2020 Anunci 
de bases i convocatòria del procés de selecció, amb caràcter urgent, mitjançant 
nomenament interí, d’una plaça de tècnic/a auxiliar de gestió d’intervenció. 
 
Publicació a la SEU ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT el 7/02/2020 de 
l’anunci de licitació pública dels horts municipals. 
 
 
Publicació BOPB 11/02/2020 Anunci (extracte) de convocatòria del procés de 
selecció, amb caràcter urgent, mitjançant nomenament interí, d’una plaça de 
tècnic/a auxiliar de gestió d’intervenció. 
 
Publicació BOPB 11/02/2020 Aprovació definitiva Ordenances Generals 2020. 
 
Publicació BOPB 12/02/2020 Aprovació definitiva de la Carta de serveis de 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana. 
 
Publicació BOPB 14/02/2020 Anunci bases i convocatòria per a la provisió en 
propietat d’una plaça d’arquitecte municipal mitjançant nomenament de 
funcionari. 
 
Publicació DOGC 17/02/2020 Anunci convocatòria del procés de selecció per a 
la cobertura en propietat d’una plaça vacant a la plantilla d’arquitecte municipal 
mitjançant concurs oposició. 
 
Publicació BOPB 18/02/2020 Nomenament Agents de Policia interina. 
 
Publicació BOPB 25/02/2020 Bases i convocatòria del procés de selecció 
mitjançant concurs oposició lliure de diverses places d’oficis vacants a la 
plantilla de personal per la via de la consolidació i estabilització de l’ocupació 
temporal (COT). 
 
Publicació BOPB 25/02/2020 Bases i convocatòria del procés de selecció 
mitjançant concurs oposició lliure de diverses places d’oficis vacants a la 
plantilla de personal. 
 
Publicació a la SEU ELECTRÒNICA de l’ajuntament 25/02/2020 Bases i anunci 
de convocatòria del procés de selecció per a la contractació temporal de 
monitors per a les estades esportives d’estiu 2020. 
 
Així mateix, es dona compte de la relació de decrets signats des del darrer Ple 

ordinari que van del número 44 al 233,  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. 
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Codi 
Data 
resolució Títol 

2020/44 17/01/2020 
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER LA REALITZACIÓ 
DEL ESCAPE ROOM PER LA FESTA MAJOR D’HIVERN DE L’ANY 2020 

2020/45 17/01/2020 LLICÈNCIA DE GUAL CARRER DE LA COMA DE BO 93 

2020/46 17/01/2020 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 5320 

2020/47 17/01/2020 

L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER LA REALITZACIÓ 
DE L’ACTIVITAT TITERETÚ I EL LABERINT PER LA FESTA MAJOR 
D’HIVERN DE L’ANY 2020 

2020/48 17/01/2020 

CONTRACTACIO D'UN CONSERGE PER AL CENTRE CÍVIC DURANT 
ELS CAPS DE SETMANA AMB MOTIU DELS ACTES DE FESTA MAJOR I 
HORARI ESPECIAL DE BIBLIOTECA  

2020/49 17/01/2020 Proposta OBERTURA RASA ENDESA La Pau, 16 

2020/50 17/01/2020 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 6790 

2020/51 17/01/2020 APROVACIO QUOTES ESCOLA BRESSOL FEBRER 2020 

2020/52 17/01/2020 APROVACIO QUOTES ESCOLA DE MUSICA GENER 2020 

2020/53 17/01/2020 APROVACIO QUOTES ESCOLA ESPORTIVA FEBRER 2020 

2020/54 17/01/2020 

RETORN INSCRIPCIONS ESTADES ESPORTIVES DE NADAL 2019 PER 
MANCA D'INSCRIPCIONS MÍNIMES  

2020/55 17/01/2020 APROVACIO DE FACTURES DE L'EXERCICI 2019 

2020/56 17/01/2020 
INICI EXP. SANCIONADOR 2020/86 TINENÇA ARMA EXTENSIBLE DE 
DEFENSA 

2020/57 17/01/2020 
CONTRACTE MENOR PEL SERVEI DEL MANTENIMENT CORRECTIU 
DE LES INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES EN EDIFICIS MUNICIPALS 

2020/58 20/01/2020 CONVOCATÒRIA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PLE 23/01/2020 

2020/59 21/01/2020 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 20003062 

2020/60 21/01/2020 

L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER OBRA DE 
TEATRE I MUSICAL HANSEL I GRETEL A LA FESTA MAJOR D’HIVERN 
2020 

2020/61 21/01/2020 INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ RELACIÓ Nº 20003348 

2020/62 21/01/2020 
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER L’ACTUACIÓ PER 
PEBROTS DE LA TRINCA A LA FESTA MAJOR D’HIVERN 2020. 

2020/63 21/01/2020 PROPOSTA SANCIÓ RELACIÓ Nº 20003347 

2020/64 23/01/2020 PROPOSTA REG AUTOMÀTIC PARC DELS GERMANS GABRIELISTES 

2020/65 23/01/2020 
CONTRACTE MENOR PER L'ORGANITZACIÓ DE LA COPA INFANTIL 
DE BÀSQUET 

2020/66 24/01/2020 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 20003788 

2020/67 24/01/2020 

APROVACIO I PAGAMENT COTITZACIONS ENDARRERIMENTS 0,25% 
2019  

2020/68 24/01/2020 
ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE SONORITZACIÓ ACTUACIÓ PER 
PEBROTS DE LA TRINCA FESTA MAJOR D'HIVERN 2020 

2020/69 24/01/2020 
ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE SONORITZACIÓ ACTUACIÓ LOS 80 
PRINCIPALES  

2020/70 24/01/2020 
ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE SONORITZACIÓ PEL GRUP LA TRIBUT 
FM 
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FESTA MAJOR HIVERN 2020 

2020/71 24/01/2020 CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI 30 DE GENER DE 2020. 

2020/72 27/01/2020 
RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS EXP. SANCIONADOR 2020/36 GOS 
PERTORBA DESCANS VEÏNAL 

2020/73 27/01/2020 

INCENTIUS PER SUBSTITUCIÓ DEL CAP DE LA BRIGADA  

2020/74 27/01/2020 
GRATIFICACIONS PER ELABORACIO DE DIVERSOS PROJECTES 
URBANÍSTICS 

2020/75 27/01/2020 INCENTIUS PODA GENER 2020 

2020/76 27/01/2020 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 5384 

2020/77 27/01/2020 RESOLUCIÓ RECURS REPOSICIÓ MULTA EXP. 5419 

2020/78 27/01/2020 GRATIFICACIONS POLICIA LOCAL DESEMBRE-19 GENER -20 

2020/79 27/01/2020 
GRATIFICACIONS PER SUPORT ADMINISTRATIU I DE COORDINACIO 
DEL DEPARTAMENT D'URBANISME 

2020/80 27/01/2020 
PROPOSTA DEVOLUCIÓ FIANÇA OBRES MENORS CARRER DE LA 
COSTA 2 

2020/81 27/01/2020 

LIQUIDACIÓ HORES EXTRES BRIGADA MUNICIPAL PER DIFERÈNCIES 
PACK 2019  

2020/82 27/01/2020 AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 19-2815 

2020/83 27/01/2020 PROPOSTA CONCESSIÓ LLICÈNCIA NEDGIA CARRER TORRASSA, 41 

2020/84 27/01/2020 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIES EXP. 4430 i 4431 

2020/85 27/01/2020 
INICI EXP. SANCIONADOR 2020/127 FER MAL ÚS CONTENIDORS DE 
RECOLLIDA SELECTIVA 

2020/86 27/01/2020 

ARRANJAMENT I REFORÇ DELS TANCAMENTS DE FUSTA DE LES 
ÀREES DE CONTENIDORS DEL CR. COSTA DAURADA I CR. DE LA 
TORRASSA MALMESES PEL TEMPORAL GLÒRIA 

2020/87 27/01/2020 JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ PUNTAIRES I PAGAMENT 2019 

2020/88 29/01/2020 PROPOSTA SANCIÓ RELACIÓ Nº 20004663 

2020/89 29/01/2020 RESOLUCIÓ RECURS RELACIÓ Nº 20004419 

2020/90 29/01/2020 INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ RELACIÓ Nº 20004664 

2020/91 29/01/2020 APROVACIÓ CONVENI DE SUBVENCIÓ GRUP FOTOGRÀFIC SVM 2020 

2020/92 29/01/2020 
APROVACIÓ CONVENI AMB L’ESCOLA SOT DEL CAMP PER 
PROMOURE ACCIONS EDUCATIVES  

2020/93 29/01/2020 
GRATIFICACIONS PER TASQUES REALITZADES FORA DE LA 
JORNADA LABORAL 

2020/94 29/01/2020 GRATIFICACIONS PER TASQUES FORA DE LA JORNADA LABORAL 

2020/95 29/01/2020 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 20004365 

2020/96 29/01/2020 
APROVACIÓ CONVENI AMB L’INSTITUT ESTEVE ALBERT PER 
PROMOURE ACCIONS EDUCATIVES PER L’ANY 2020 

2020/97 29/01/2020 
APROVACIÓ CONVENI AMB L’ESCOLA SANT JORDI PER PROMOURE 
ACCIONS EDUCATIVES PER L'ANY 2020 

2020/98 29/01/2020 APROVACIÓ CONVENI PER SUBVENCIÓ PUNTAIRES 2020 

2020/99 29/01/2020 
RECTIFICAR ERROR QUOTA TRIBUTARIA GUAL CARRER COMA DE 
BO 93 

2020/100 29/01/2020 PROPOSTA ADJUCIDACIÓ AUTOCAD  

2020/101 29/01/2020 APROVACIO I PAGAMENT NOMINA GENER 2020 

2020/102 30/01/2020 APROVACIO I ORDENACIO DE PAGAMENT DE FACTURES GENER 
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2020 

2020/103 30/01/2020 APROVACIO PAGAMENTS, RELACIO T/2020/1 

2020/104 30/01/2020 
MODIFICACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS PROFESSIONALS DE 
GESTIÓ INTEGRAL DEL BUTLLETÍ MUNICIPAL 

2020/105 30/01/2020 
INICI EXP. SANCIONADOR 2020/157 GOS SENSE ANAR ACOMPANYAT 
D'UNA PERSONA 

2020/106 30/01/2020 
DECLARACIÓ LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT DE GASOIL A DESERT. 

2020/107 30/01/2020 ADJUDICACIÓ PEL SERVEI EXTERN DE JARDINERIA DE 2020 

2020/108 30/01/2020 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 20005272 

2020/109 30/01/2020 

ADJUDICACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT DE 3 CARROS METÀL·LICS 
AMB RODES PER L'EMMAGATZEMATGE I TRANSPORT DE MATERIAL 
DE LA BRIGADA MUNICIPAL 

2020/110 30/01/2020 
INICI EXP. SANCIONADOR 2020/148-2375 OCUPACIÓ VIA PÚBLICA 
SENSE AUTORITZACIÓ 

2020/111 30/01/2020 INICI EXP. SANCIONADOR 2020/152-1356 

2020/112 30/01/2020 PROPOSTA DEVOLUCIÓ FIANÇA BONAIRE 3 

2020/113 30/01/2020 
ADJUDICACIÓ I INSTAL·LACIÓ CÀMERES VIDEOVIGILÀNCIA AL 
MAGATZEM DE LA BRIGADA MUNICIPAL 

2020/114 03/02/2020 
CONTRACTACIÓ PEL SERVEI DE MANTENIMENT INSTAL·LACIONS 
SEMAFÒRIQUES 

2020/115 03/02/2020 AUTORITZACIÓ DE PAS PROVA ESPORTIVA 

2020/116 03/02/2020 
APROVACIÓ CONVENI SUBVENCIÓ PROJECTES EDUCATIUS ANY 
2020 

2020/117 04/02/2020 

AMPLIACIO DE LA JORNADA A 34 HORES SETMANALS  

2020/118 04/02/2020 
ADJUDICACIÓ SUBMINISTRAMENT DE DOS CONTENIDORS EN 
FORMA DE COR PER LA RECOLLIDA DE TAPS SOLIDARIS 

2020/119 04/02/2020 

APROVACIÓ CONVENI AMB L’AFA DE L’ESCOLA BRESSOL ELS 
GARROFERS PER PROMOURE ACCIONS EDUCATIVES PER L’ANY 
2020 

2020/120 04/02/2020 

NOMENAMENT D'UNA AGENT DE POLICIA INTERINA EN SUBSTITUCIÓ 
D'UNA AGENT EN FORMACIÓ A L'ESCOLA DE POLICIA  

2020/121 04/02/2020 
APROVACIÓ CONCESSIÓ ÚLTIM PAGAMENT SUBVENCIÓ2019 
ASSOCIACIÓ GENT GRAN ELS XURRAVINS 

2020/122 04/02/2020 

CONTRACTACIO D'UNA EDUCADORA PER SUBSTITUIR EDUCADORA 
EN SITUACIO DE BAIXA PER IT  

2020/123 05/02/2020 
APROVACIÓ BASES PEL PROCÉS DE SELECCIÓ D'UNA PLAÇA EN 
PROPIETAT D'ARQUITECTE 

2020/124 05/02/2020 
CONTRACTACIÓ MENOR ADQUISICIÓ JAQUETES I CAÇADORES 
AGENTS POLICIA LOCAL 

2020/125 05/02/2020 Proposta devolució fiança Tramuntana 9 

2020/126 05/02/2020 
CONTRACTACIÓ MENOR PER A L'ADQUISICIÓ DE VESTUARI 
IMPERMEABLE AGENTS POLICIA LOCAL 

2020/127 05/02/2020 
CONTRACTE MENOR PER L'ADQUISICIÓ DE PINTURA PER 
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
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2020/128 05/02/2020 
ADJUDICACIÓ PELS SERVEIS D'ARRANJAMENT I REHABILITACIÓ DE 
RIERES I VIES PÚBLIQUES MALMESES PEL TEMPORAL "GLÒRIA" 

2020/129 05/02/2020 Proposta BAIXA ACTIVITAT QUIOSC Montseny 1 Local 11 

2020/130 05/02/2020 
ADJUDICACIÓ ACTUACIÓ INFANTIL KARAOKES KIDS PER 
CARNESTOLTES 2020 

2020/131 05/02/2020 
ADJUDICACIÓ ACTUACIÓ TARZAN BOYS CARNESTOLTES ADULTS 
2020 

2020/132 05/02/2020 PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 20006039 

2020/133 05/02/2020 INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ RELACIÓ Nº 20006038 

2020/134 05/02/2020 

PROPOSTA ADJUDICACIÓ TREBALLS DE NETEJA D´EMBORNALS I 
REIXES   
 
 
 

2020/135 05/02/2020 

ASSIGNACIÓ DEL PLUS DE RESPONSABILITAT I DISPONIBILITAT COM 
A FACTOR DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC A DOS LLOCS DE TREBALL 
DINS DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER A L’EXERCICI 2020  

2020/136 05/02/2020 Proposta devolució fiança Mossèn Pere Font 26 

2020/137 05/02/2020 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 20005760 

2020/138 06/02/2020 
DECLARACIO D'EMERGENCIA DE LES ACTUACIONS NECESSÀRIES 
COM A CONSEQUENCIA TEMPORAL GLORIA GENER 2020 

2020/139 07/02/2020 

APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA PROCÉS DE SELECCIÓ D'UNA 
PLAÇA DE TÈCNIC AUXILIAR DE GESTIÓ D'INTERVENCIÓ AMB 
CARÀCTER URGENT MITJANÇANT NOMENAMENT INTERÍ 

2020/140 10/02/2020 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIES EXP. 6638 i 6693 

2020/141 10/02/2020 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 6420 

2020/142 10/02/2020 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 20006460 

2020/143 10/02/2020 LLICÈNCIA DE GUAL CARRER PICA D'ESTATS 14 

2020/144 10/02/2020 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 5944 

2020/145 10/02/2020 
ADJUDICACIO PEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA TANCA 
METÀL·LICA PER LA ZONA DE JOCS DEL PARC DE CAN BOADA 

2020/146 10/02/2020 
CONTRACTACIÓ MENOR ADQUISICIÓ INSTAL·LACIÓ DUES 
LLICÈNCIES DE VAXTOR 

2020/147 10/02/2020 
LLICÈNCIA DE GUAL CARRER MESTRAL 11 (GARATGE PEL CARRER 
TERRAL 12) 

2020/148 10/02/2020 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 6990 

2020/149 10/02/2020 
CONTRACATE MENOR DE SERVEI PEL MANTENIMENT I CONTROL DE 
LES ESTACIONS DE BOMBAMENT DE LA XARXA DEL CLAVEGUERAM 

2020/150 10/02/2020 

ADJUDICACIO DE 6 TAULES DE PICNIC PER LES ESCOLES DE 
PRIMARIA  
 
 
 

2020/151 10/02/2020 
AVANÇAMENT DE 600 EUROS DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE 
JUNY 2020 

2020/152 10/02/2020 PROPOSTA SANCIÓ RELACIÓ Nº 20007242 
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2020/153 10/02/2020 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 20006949 

2020/154 10/02/2020 

AVANÇAMENT DE 500 EUROS A REINTEGRAR A LA PAGA 
EXTRAORDINÀRIA DE JUNY 2020  
 
 
 

2020/155 10/02/2020 INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ RELACIÓ Nº 20007243 

2020/156 10/02/2020 
CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA PODA DE L'ARBRAT 
MUNICIPAL 

2020/157 10/02/2020 
APROVACIO I PAGAMENT A LA QUITANÇA DE VACANCES NO 
GAUDIDES 

2020/158 10/02/2020 LLICÈNCIA DE GUAL PASSATGE DEL MIG 3 

2020/159 10/02/2020 

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS D'ASSESSORAMENT PERIÒDIC EN 
MATÈRIA DE GESTIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I 
PLANTILLA ORGÀNICA MUNICIPAL I TOT ELS ELEMENTS ASSOCIATS 
AL SEU RÈGIM JURÍDIC DES D'UN PUNT DE VISTA LABORAL DURANT 
L'ANY 2020 

2020/160 10/02/2020 
CONTRACTE MENOR PEL SERVEI D'ORGANITZACIÓ DEL CAMPIONAT 
PÀDEL MASTER BARCELONA 2020 

2020/161 10/02/2020 
PROPOSTA RENOVACIO LLICENCIA TERRASSA MONTSENY 1 LOCAL 
6 

2020/162 10/02/2020 
PROPOSTA LLICENCIA D´ OBRA MENOR PISCINA TURÓ DE L´HOME, 
33 D 

2020/163 10/02/2020 
PROPOSTA LLICENCIA D´OBRA MENOR PISCINA CARRER OMS, 1 
CASA 5 

2020/164 10/02/2020 
ADJUDICACIÓ PER LA COMPRA D'UN EQUIP DE MEGAFONIA PER LES 
INSTAL·LACIONS DEL CAMP DE FUTBOL 

2020/165 10/02/2020 CONTRACTE MENOR PELS SERVEIS EXTERNS DE PODA 

2020/166 10/02/2020 DESIGNA ADVOCAT DEMANDA LABORAL BENITO SANSALONI 

2020/167 12/02/2020 CONTRACTE MENOR PEL SUBMINISTRAMENT DE 2 ROCÒDROMS 

2020/168 12/02/2020 ADJUDICACIÓ SONORITZACIÓ ACTES CARNESTOLTES 2020 

2020/169 13/02/2020 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 5826 

2020/170 13/02/2020 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 19-2881 

2020/171 13/02/2020 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 20007792 

2020/172 13/02/2020 RESOLUCIÓ RECURS REPOSICIÓ 

2020/173 13/02/2020 PROPOSTA ADJUDICACIO SOFTWARE ROBOTICS 

2020/174 13/02/2020 RESOLUCIÓ RECURS REPOSICIÓ DENÚNCIA EXP. 5637 

2020/175 13/02/2020 RESOLUCIÓ RECURS REPOSICIÓ DENÚNCIA EXP. 6498 

2020/176 13/02/2020 
INFORME PROPOSTA PER LA REALITZACIÓ DE TALLERS 
PREVENTIUS D'IGUALTAT 

2020/177 13/02/2020 
CONTRACTE MENOR SUBSTITUCIÓ 5 VIDRES TRENCATS A 
DIVERSES MARQUESINES 

2020/178 13/02/2020 PROPOSTA FIBRA OPTICA CAN RAMS 

2020/179 13/02/2020 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 7068 

2020/180 13/02/2020 AJUT PER NECESSITATS BASIQUES 

2020/181 13/02/2020 
CONTRACTE MENOR ADQUISICIÓ VESTUARI I EQUIPAMENT 
PERSONAL POLICIA LOCAL 

2020/182 13/02/2020 RESOLUCIÓ ARXIU RELACIÓ Nº 20006983 
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2020/183 13/02/2020 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 7083 

2020/184 14/02/2020 
CONTRACTE MENOR D'OBRA D'AMPLIACIÓ DE L'ENLLUMENAT 
PÚBLIC  

2020/185 14/02/2020 ADJUDICACIÓ SERVEI D'AMBULÀNCIA ACTES CARNESTOLTES 2020 

2020/186 14/02/2020 

CONTRACTACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ MENOR DEL TRASLLAT DE 
LES ANTENES DE LA TORRE DEL PARC DELS GERMANS 
GABRIELISTES 

2020/187 14/02/2020 
APROVACIO I PAGAMENT COTITZACIONS DEL PERSONAL GENER 
2020 

2020/188 14/02/2020 

COMPENSACIÓ RECLAMACIÓ D'INTERESSOS I COSTES DERIVADES 
DEL RECURS ORDINARI 11/2014 SECCIÓ A INTERPOSSAT PER 
PROMOCIONS CAN RAMS S.L 

2020/189 14/02/2020 
CONTRACTE MENOR ADQUISICIÓ MÀQUINA I TARGETES 
ESTACIONAMENT RESIDENTS 

2020/190 14/02/2020 
CONTRACTE MENOR PEL SUBMINISTRAMENT DE 60 TANQUES 
MÒBILS PER A LA BRIGADA MUNICIPAL 

2020/191 14/02/2020 
RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR 2019/1850 56 SANCTA GOS 
DESLLIGAT A LA PLATJA I SENSE CENSAR 

2020/192 14/02/2020 
ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR PER MANTENIMENT 
D'EXPENEDORS DE TIQUETS I ALTRES MITJANS 

2020/193 14/02/2020 CONTRACTE MENOR PEL SUBMINISTRAMENT DE 10 BANCS  

2020/194 14/02/2020 APROVACIÓ FACTURA CARAMELS CAVALCADA DE REIS 2020 

2020/195 14/02/2020 
ADJUDICACIÓ OBRES IMPERMEABILITZACIÓ COBERTA BAR PISCINA 
I FILTRACIONS AIGUA CASAL DE CULTURA 

2020/196 14/02/2020 

APROVACIÓ BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS 
DE SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE DE 
DIVERSES PLACES D'OFICIS VACANTS A LA PLANTILLA DE 
PERSONAL 

2020/197 14/02/2020 

APROVACIÓ BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS 
SELECTIU MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE DE DIVERSES 
PLACES D'OFICIS VACANTS A LA PLANTILLA DE PERSONAL PER LA 
VIA DE CONSOLIDACIÓ I ESTABILITZACIÓ DE L'OCUPACIÓ 
TEMPORAL (COT) 

2020/198 17/02/2020 
APROVACIÓ BASES DE PARTICIPACIÓ CONCURS DE DISFRESSES 
D'ADULTS 

2020/199 17/02/2020 
APROVACIÓ BASES DE PARTICIPACIÓ CONCURS DE DISFRESSES - 
CARNESTOLTES INFANTIL DE SANT VICENÇ DE MONTALT 

2020/200 17/02/2020 
CONVOCATÒRIA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PLE 19 DE FEBRER DE 
2020. 

2020/201 18/02/2020 AVANÇAMENT DE 700 € DE LA NOMINA DE FEBRER 2020 

2020/202 18/02/2020 APROVACIO PADRO QUOTES ESCOLA ESPORTIVA MARÇ 2020 

2020/203 18/02/2020 APROVACIO PADRO QUOTES ESCOLA DE MUSICA FEBRER 2020 

2020/204 18/02/2020 APROVACIO QUOTES ESCOLA BRESSOL MARÇ 2020 

2020/205 18/02/2020 
AJUT ECONOMIC EXEMPCIO PAGAMENT SERVEI MENJADOR 
MUNICIPAL 

2020/206 18/02/2020 
CONTRACTE MENOR PER ADQUISICIÓ VESTUARI I EQUIPAMENT 
PERSONAL POLICIA LOCAL 

2020/207 18/02/2020 INCENTIUS  PODA GENER-FEBRER 2020 

2020/208 18/02/2020 
ADJUDICACIO AMPLIACIO CALEFACCIO AULA DE NADONS DE 
L'ESCOLA BRESSOL 

2020/209 18/02/2020 
LLICÈNCIA DE GOS CONSIDERAT POTENCIALMENT PERILLÓS NÚM. 
82, AMB NÚM. DE XIP 978101081886775 

2020/210 18/02/2020 CONTRACTE SUBMINISTRAMENT 75 CONTENIDORS RESIDUS 
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2020/211 20/02/2020 
PROPOSTA D'ESMENA AL DECRET D'ADJUDICACIÓ PER L'OBRA 
D'AMPLIACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC RESOLUCIÓ NÚM. 2020/184 

2020/212 20/02/2020 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 20009256 

2020/213 20/02/2020 AUTORITZACIÓ DE PAS PROVA ESPORTVA 

2020/214 20/02/2020 INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ RELACIÓ Nº 20008709 

2020/215 20/02/2020 LLICÈNCIA DE GUAL D'OFICI CRTA. DE SANT VICENÇ 43 

2020/216 20/02/2020 PROPOSTA SANCIÓ RELACIÓ Nº 20008710 

2020/217 20/02/2020 DEVOLUCIÓ FIANÇA COSTA DAURADA, 38 BAIX 1A 

2020/218 20/02/2020 ADJUDICACIÓ CONTRACTE DJ FLAIX FM CARNESTOLTES JOVE 2020 

2020/219 20/02/2020 AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 5950 

2020/220 20/02/2020 LLICÈNCIA DE GUAL CARRER TURÒ DE L'HOME 32 

2020/221 20/02/2020 LLICÈNCIA PARADA VENDA DE ROSES DIADA DE SANT JORDI 

2020/222 20/02/2020 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 20008420 

2020/223 20/02/2020 
LLICÈNCIA DE GOS CONSIDERAT POTENCIALMENT PERILLÓS NÚM. 
83, AMB NÚM. DE XIP 941000021272816 

2020/224 20/02/2020 PROPOSTA ADJUDICACIÓ DE BÉNS DESAFECTATS 

2020/225 20/02/2020 

APROVACIÓ CONTRACTE MENOR D'ASSESSOR ECONÒMIC I 
JURÍDIC, SUPORT A LA INTERVENCIÓ PEL CONTRL INTERN, 
ELABORACIÓ D'ESTUDIS I INFORMES ECONÒMICS, SUPORT A 
L'ÀREA DE CONTRACTACIÓ I SUBVENCIONS, I BOSSA D'HORES 
CONSULTORIA DE L'AJUNTAMENT DURANT L'ANY 2020 

2020/226 20/02/2020 
LIQUIDACIO DEFINITIVA US SALA TEATRE DEL CENTRE CIVIC EL DIA 
22/12/2019 

2020/227 20/02/2020 LIQUIDACIO IRPF GENER I PRESENTACIO MODEL 111 

2020/228 20/02/2020 

APROVACIO I ORDENACIÓ DE PAGAMENT FACTURES FEBRER 2020  

2020/229 21/02/2020 CONTRACTE MENOR D'OBRA D'UNA PINTURA MURAL 

2020/230 21/02/2020 
CONTRACTE MENOR PEL SUBMINISTRAMENT DE 25 EXEMPLARS DE 
TIPUANA PER REPOSAR  

2020/231 21/02/2020 APROVACIO DE PAGAMENTS, RELACIO T/2020/2 

2020/232 24/02/2020 COMPENSACIO DE DEUTES TRIBUTARIS 

2020/233 24/02/2020 CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI DE DATA 27 DE FEBRER DE 2020. 

 
 

 

 
 
Tercer.- PRP2020/138   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L'ADHESIÓ A LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA. 
    
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Robert Subirón 
Olmos,  portaveu del grup Municipal del PSC, exposa l’assumpte: 
 
 

Identificació de l’expedient :  

 

Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 

Expedient:  2020/190-1181   
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Contingut: PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ADHESIÓ A 

LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA 

 

Atès que l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt no està adherit a la Federació 

de Municipis de Catalunya. 

Atès que els ens locals membres de la Federació tenen dret a gaudir de tots els 

serveis que presta l’entitat i a participar en els diferents àmbits sectorials. 

La quota anual que caldria abonar es calcula en funció de 0,165899€/habitant a 

l’any. La xifra de padró aprovada actualment és de 6.407 habitants a data 1 de 

gener de 2019. 

L’interventor accidental informa que a l’aplicació pressupostària 

2020/01/920/46603 anomenada “Transferències a altres ens locals” existeix 

crèdit adequat i suficient per atendre la despesa de la quota anual de la 

Federació de Municipis de Catalunya.  

Es PROPOSA AL PLE de la Corporació: 

Primer.- Sol·licitar a la Federació de Municipis de Catalunya, l'adhesió com a 

membre de ple dret, de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, a tots els 

efectes legals que en siguin d'aplicació. 

Segon.- Aprovar l'abonament d'una quota anual, fixada que aquest any 2020 

és de 0,165899€/habitant a l’any, com a contribució a la Federació per al seu 

finançament, així com aplicar la despesa a l’aplicació pressupostària 

01/920/46603 anomenada “Transferències a altres ens locals” del pressupost 

de l’any en curs. 

Tercer.- Facultar el senyor alcalde per signar quants documents siguin 

necessaris per a l'execució del present acord. 

Quart.- Notificar el present acord a la Federació de Municipis de Catalunya als 

efectes que siguin d'aplicació i a la tresoreria municipal. 

 
B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, 
de 28 novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 
Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària. 
 
El senyor Miquel Àngel Martínez, portaveu de Junts per Sant Vicenç de 
Montalt, pren la paraula per manifestar que ho veuen força be perquè aquestes 
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entitats es van crear per a la defensa de l’autonomia local. El que sigui un 
recolzament per enriquir l’Ajuntament és positiu i la partida és correcta, per tant, 
hi votaran a favor. 
 
Tot seguit, pren la paraula el senyor Sergi Rabat Fajardo, portaveu de Som-hi. 
Manifesta que és una bona proposta. Tot el que sigui nodrir-nos de suport 
d’altres organismes públics que puguin aportar experiència li sembla positiu i 
també hi votaran a favor. 
 
La senyora Laia Sorribes Valls, portaveu d’ERC, exposa que li sembla molt 
positiu tenir recolzament. 
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, recorda que 
històricament l’ACM es va crear per donar suport als municipis 
independentistes, però després es va crear la FMC per a contrarestar una 
mica. Estan d’acord amb la part d’aquestes associacions que serveix per donar 
suport als municipis i oferir-los serveis interessants. 
 
 
C.- VOTACIÓ I ACORD 

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

 

GRUP Nº 

vots 

VOT 

PSC 3 SÍ 

JUNTS 4 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

Regidor no 

adscrit 

1 SÍ 

CUP 1 SÍ 

 

S’acorda, per unanimitat, aprovar els acords anteriorment detallats. 
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Quart.- PRP2020/137   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 
CONVENI-TIPUS SOBRE L'ASSUMPCIÓ DE LA GESTIÓ DEL PADRÓ 
D'HABITANTS (AGIPH)  . 
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Robert Subirón 
Olmos,  portaveu del grup Municipal del PSC, exposa l’assumpte: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2020/189-1374   
Contingut: PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI-
TIPUS SOBRE L'ASSUMPCIÓ DE LA GESTIÓ DEL PADRÓ D'HABITANTS 
(AGIPH) 
 
Fets 
 
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, en sessió 
ordinària celebrada el dia 27 de gener de 2005, va adoptar l’acord de ‘Cessió 
de la gestió informàtica del Padró d’Habitants a la Diputació de Barcelona’, 
aprovant la formalització d’un conveni amb la Diputació de Barcelona per fer 
efectiva l’assumpció per aquesta entitat de la gestió informatitzada del Padró 
d’Habitants (per acrònim AGIPH), d’acord amb el text del Conveni-Tipus 
publicat al Butlletí Oficial de la Provincial de Barcelona en data 16 de juliol de 
1997. 
 
En data 14.12.1999 fou publicada la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal, la qual derogava l’anterior Llei 5/1992, de 29.10, 
de Regulació del tractament automatitzat de les dades de caràcter personal 
(LORTAD).   
  
Per acord de Comissió de Govern, de data 29.03.2001, es modifica el conveni-
tipus (AGIPH), concretament en la substitució de les citacions a la Llei Orgànica 
5/1992 per les referències a la Llei Orgànica 15/1999.  
  
Posteriorment, l’entrada en vigor del Reial Decret 1720/2007, de 17.12, que 
aprovava el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 
13.12, de Protecció de Dades (LOPD), va fer necessària una actualització del 
Conveni-tipus aprovat en data 29.03.2001, per tal d’adaptar-lo als requeriments 
de la nova normativa, i en concret, per introduir alguns canvis en els tràmits del 
procediment d’aprovació de creació o modificació del fitxer per part de 
l’Ajuntament, i la publicació d’aquest acord. 
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En conseqüència, per acord de la Junta de Govern de data 11.3.2010, 
l’esmentat conveni-tipus es va adequar als nous requeriments jurídics imposats 
per dita normativa relacionada amb la protecció de dades de caràcter personal. 
 
VIST l’escrit rebut mitjançant la plataforma EACAT amb núm. 427/2020 de data 
21 de gener de 2020, en el que comuniquen que el Ple de la Diputació de 
Barcelona, en sessió celebrada el dia 31 d’octubre de 2019, va aprovar 
l’actualització del Conveni-Tipus per a l’Assumpció de la Gestió informatitzada 
del Padró d’Habitants (AGIPH), per adaptar- lo a la Llei orgànica 3/2018, de 5 
de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i a 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals complementa, clarifica i desenvolupa alguns 
aspectes de gran rellevància en la protecció de dades de caràcter personal, 
tant des del punt de vista dels drets de les persones com de les obligacions de 
les persones i entitats que tracten dades de caràcter personal i deroga l’anterior 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter 
personal. 
 
En principi, d’acord amb el que es preveu a la clàusula desena del Conveni-
Tipus, aquestes modificacions derivades de l’aplicació de la normativa vigent, la 
Diputació les ha dut a terme automàticament. No obstant això, s’ha considerat 
que aquesta modificació normativa afecta substancialment a les obligacions 
dels responsables i dels encarregats dels tractaments de dades i això és el que 
fa necessari una actualització del Conveni-tipus de l’AGIPH, aprovat l’any 2010. 
 
Així mateix, existeixen també altres raons de caràcter tècnic que justifiquen la 
necessitat de dita actualització, com és el canvi en el programari i en els 
sistemes d’interoperabilitat entre les diferents administracions públiques que hi 
participen en la gestió del Padró. 
 
ATÈS que es necessari que l’Ajuntament aprovi la signatura d’aquest nou 
conveni-tipus per a l’assumpció de la Gestió informatitzada del Padró municipal 
d’Habitants (AGIPH), per part de la Diputació de Barcelona. 
 
Fonaments de dret 
 
Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals (BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018). 
 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
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Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
població i demarcació territorial de les entitats locals, modificat per Reial decret 
2612/1996, de 20 de desembre. 
 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell, relatiu a la 
protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de les 
seves dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) (DOUE 
DE 4.5.2016). 
 
Reglament estatal de Població i Demarcació Territorials de les Entitats locals, 
aprovat pel RD 1690/1986, d’11 de juliol, segons la redacció el seu Títol II 
disposada pel RD 2672/1996, de 20 de desembre (BOE núm. 14, del 16 de 
gener de 1997). 
 
Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretària, per la que es publica la 
Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional 
d’Estadística i d la Direcció General de coordinació de competències amb les 
comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als 
Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal (BOE núm. 71, de 24 de març 
de 2015). Reial decret 382/1986, de 10 de febrer, pel qual es crea, organitza i 
regula el funcionament del Registre d’Entitats Locals. 
 
Reial Decret 3/2010, 8 de gener , pel que es regula l’Esquema Nacional e 
Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrónica (BOE núm. 25, de 29 de 
gener de 2010). 
 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Ordre de 3 de juny de 1986, per la qual es desenvolupa el Reial decret 
382/1986, de 10 de febrer, pel qual es crea, organitza i regula el funcionament 
del Registre d’Entitats Locals. 
 
Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament  de 
demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya. 
 
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de 
les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
Vist tot l’anterior, es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents 
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ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar l’encomanda de gestió i l’actualització del Conveni-Tipus, 
d’assumpció de la Gestió Informatitzada del Padró d’habitants de Sant Vicenç 
de Montalt (AGIPH), per part de la Diputació Barcelona, per adaptar-lo a la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades. 
  
SEGON.- Facultar el senyor alcalde perquè, en nom i representació de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, subscrigui el conveni de referència i 
quants documents siguin necessaris per a la seva efectivitat. 
 
TERCER.- Comunicar els anteriors acords a la Diputació de Barcelona – Àrea 
d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial. 
 
QUART.- Trametre el Conveni formalitzat al registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
 
ANNEX 
 
CONVENI-TIPUS SOBRE L’ASSUMPCIÓ DE LA GESTIÓ 
INFORMATITZADA DEL PADRÓ D’HABITANTS DELS ENS LOCALS 
(AGIPH) PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Excm. <nom i cognoms>, 
President/a de la Diputació de Barcelona assistit per <nom i cognoms >, 
Secretari/ària delegat/da. 
 
AJUNTAMENT DE <municipi>, representat per l’Alcalde/essa Il·lm. Sr. <nom i 
cognoms>, assistit pel Sr. <nom i cognoms>, Secretari/ària de l’Ajuntament. 
 
A C T U E N 
 
El representant de la Diputació de Barcelona, per virtut de l’aplicació de l'article 
34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
(per acrònim LBRL) ì pel fet de no haver estat delegada en cap altre òrgan. 
 
El representant de l’Ajuntament de <municipi>, per virtut de les funcions 
atribuïdes per la legislació. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la qualitat amb què cadascuna intervé, així 
com capacitat legal suficient per a l’atorgament d’aquest Conveni, i a l’efecte 
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E X P O S E N 
 
V. ANTECEDENTS: 
 
c) La formulació de l’AGIPH: 
 
La Comissió de Govern de la Diputació de Barcelona (actualment, denominada 
Junta de Govern), en sessió de data 26 de juny de 1997, va aprovar un 
Conveni-tipus que articulava jurídicament l’encomanda de gestió de l’AGIPH 
(Assumpció de la Gestió Informatitzada del Padró d’Habitants dels ens locals), 
publicat al BOPB número 169 de 16 de juliol de 1997. 
 
Aquesta assumpció de gestió es va basar en els fonaments jurídics següents: 
 
iii. En l’exercici de les competències de cooperació local establert en els articles 
31 i 36 de la LBRL, en base als quals, la Diputació presta suport jurídic, tècnic i 
econòmic als municipis de la província en àmbits molt diversos. 
iv. En la concreció d’aquestes funcions genèriques d’assistència i cooperació 
local mitjançant el que disposa el darrer paràgraf de l’article 17.1 de la LBRL 
que va ser introduït per la L 4/1996, de 10 de gener, i que estableix el següent: 
 
“La gestión del Padrón municipal se llevará por los Ayuntamientos con medios 
informáticos. Las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos insulares 
asumirán la gestión informatizada de los padrones de los municipios que, por 
su insuficiente capacidad económica y de gestión, no puedan mantener los 
datos de forma automatizada.” 
 
L’esmentada assumpció de la gestió informatitzada del Padró d’habitants 
formulada per la LBRL comportava que la Diputació de Barcelona hagués de 
posar a disposició dels ens locals els mitjans adients per dur a terme totes 
actuacions necessàries per fer-la efectiva, per això, es va considerar que 
l’institut jurídic més adient per subsumir aquesta funció de l’AGIPH era 
l’encomanda de gestió, prevista a l’anterior Llei estatal 30/1992, de 26 de 
novembre (de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú); actualment, derogada per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, Així, l’encomanda de gestió suposa, en aquest 
cas, la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència 
d’una entitat local (el municipi, en relació amb el padró d’habitants) que 
s’encomana a una altra Administració (la Diputació de Barcelona), per raons 
d’eficàcia o quan no es disposin els mitjans idonis per al seu exercici. 
 
Atesa la incidència en matèria de protecció de dades de caràcter personal, 
durant els treballs preparatoris de l’AGIPH es van demanar els informes 
següents: 
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- A l’Agència de Protecció de Dades: va emetre informe en data 27 d’abril de 
1997 concloent que el Conveni es troba legalment emparat per les normes 
aplicables i no vulnera l’establert per la LO 5/1992 i en la Directiva 95/46/CE. 
 
- Al “Consejo de Empadronamiento”; formulada sol·licitud d’informe a l’Institut 
Nacional d’Estadística, aquest es va trametre al Consejo de Empadronamiento. 
 
La Comissió permanent d’aquest Consell, en data 19 de juny de 1997, es va 
manifestar de manera favorable al Conveni-tipus. 
 
Dit Conveni-tipus aprovat va servir de base per formalitzar els convenis 
específics amb tots els ajuntaments que han encomanat la gestió del padró a la 
Diputació de Barcelona. 
 
d) Modificacions posteriors del Conveni-tipus: 
 
En data 14 de desembre de 1999 fou publicada la Llei Orgànica 15/1999, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal, la qual derogava l’anterior Llei 
5/1992, de 29 d’octubre, de Regulació del tractament automatitzat de les dades 
de caràcter personal (LORTAD). 
 
Per acord de Comissió de Govern, de data 29 de març de 2001, es modifica el 
conveni-tipus (AGIPH), concretament en la substitució de les citacions a la Llei 
Orgànica 5/1992 per les referències a la Llei Orgànica 15/1999. 
 
Posteriorment, l’entrada en vigor del Reial Decret 1720/2007, de 17 de 
desembre, que aprovava el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades (LOPD), va fer necessària 
una actualització del Conveni-tipus aprovat en data 29 de març de 2001, per tal 
d’adaptar-lo als requeriments de la nova normativa, i en concret, per introduir 
alguns canvis en els tràmits del procediment d’aprovació de creació o 
modificació del fitxer per part de l’Ajuntament, i la publicació d’aquest acord. 
 
En conseqüència, per acord de la Junta de Govern de data 11 de març de 
2010, l’esmentat conveni-tipus es va adequar als nous requeriments jurídics 
imposats per dita normativa relacionada amb la protecció de dades de caràcter 
personal.  
 
Aquesta actualització fou publicada al BOPB número 76, Annex I, de data 30 
de mar de 2010. 
 
VI. JUSTIFICACIÓ D’ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI TIPUS: 
 
En data 27 d’abril de 2016, va ser aprovat el Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques 
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en allò que respecta al tractament de les seves dades personals i a la lliure 
circulació d’aquestes dades (RGPD) (DOUE de 4 de maig de 2016). 
 
Aquesta nova regulació, que per primera vegada es fa a través d'un reglament 
europeu, resulta d’obligat compliment per als Estats membres des del 25 de 
maig de 2018 i deroga la Directiva 95/46/CE que va donar lloc, mitjançant la 
seva transposició a l’ordenament espanyol, a l’esmentada LOPD. 
 
Davant de la necessitat d’adaptar el dret espanyol al model establert pel RGPD, 
el proppassat 7 de desembre de 2018 va entrar en vigor la nova Llei Orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals. 
 
Aquesta Llei complementa, clarifica i desenvolupa alguns aspectes de gran 
rellevància en la protecció de dades de caràcter personal, tant des del punt de 
vista dels drets de les persones com de les obligacions de les persones i 
entitats que tracten dades de caràcter personal i deroga l’anterior Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal. 
En principi, d’acord amb el que es preveu a la clàusula desena del conveni 
anterior, aquestes modificacions derivades de l’aplicació de la normativa vigent, 
la Diputació les ha dut a terme automàticament. No obstant això, s’ha 
considerat que aquesta modificació normativa afecta substancialment a les 
obligacions dels responsables i dels encarregats dels tractaments de dades i 
això és el que fa necessari una actualització del Conveni-tipus de l’AGIPH, 
aprovat a l’any 2010. 
 
Així mateix, existeixen també altres raons de caràcter tècnic que justifiquen la 
necessitat de dita actualització, com és el canvi en el programari i en els 
sistemes d’interoperabilitat entre les diferents administracions públiques que hi 
participen en la gestió del Padró. 
 
VII. NORMATIVA APLICABLE 
 
En relació al padró d’habitants: 
 
- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 
garantia dels drets digitals (LOPDGDD) (BOE número 294, de 6 de desembre 
de 2018). 
 
- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, 
relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament 
de les seves dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) 
(DOUE de 4 de maig de 2016) 
 
- Reglament estatal de Població i Demarcació Territorial de les Entitats locals, 
aprovat pel RD 1690/1986, d’11 de juliol, segons la redacció del seu Títol II 
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disposada pel RD 2612/1996, de 20 de desembre (BOE número. 14, del 16 de 
gener de 1997). 
 
- Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la que es publica 
la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional 
d’Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les 
Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als 
Ajuntaments sobre gestió del padró municipal (BOE número. 71, de 24 de març 
de 2015. 
 
- Reial Decret 3/2010, 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de 
Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica (BOE núm. 25, de 29 de 
gener de 2010). 
 
- Altra normativa sectorial que pugui resultar d’aplicació. 
 
Quant a l’encomanda de gestió: 
 
- Llei 40/2018, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (article 11). 
 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) (article 
17.1, 31 i 36). 
 
Pel que fa a la publicitat del conveni: 
 
- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació 
pública i bon govern (article 14). 
 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny. (article 309) 
 
VIII. ACORDS ADOPTATS I TRÀMITS QUE HAURAN DE SEGUIR-SE. 
 
a) Per part de la Diputació: 
 
3) Aprovació de l’actualització de les actuacions d’assistència i cooperació 
local, que es concreten en l’assumpció de la gestió informatitzada del padró 
d’habitants dels ens locals (AGIPH) i en la formalització de l’encomanda de 
gestió. 
 
4) Aprovació del Conveni-tipus actualitzat i la seva publicació al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona. 
 
b) Per part de l’Ajuntament: 
 
3) Aprovació de l’encomanda de gestió en favor de la Diputació i del conveni a  
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formalitzar d’acord amb el conveni-tipus actualitzat per la Diputació. 
 
4) Comunicació a la Diputació d’aquesta aprovació. 
 
c) Actuacions posteriors: 
 
5) Signatura del Conveni entre la Diputació i l’Ajuntament que encomana. 
 
6) L’Ajuntament haurà de trametre el Conveni formalitzat al registre de convenis 
de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
7) Sol·licitud d’alta a l’eina IDA_Padrón de l’INE per part de Diputació de 
Barcelona, en el seu cas. 
 
8) Designació de l’interlocutor operatiu, que serà format i que tindrà els drets i 
accessos corresponents per dur a terme les obligacions que corresponen a 
l’ens. 
 
9) Migració de les dades de la base de dades municipals a la de Diputació de 
Barcelona, en el seu cas. 
 
V. ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI-TIPUS 
 
La Diputació de Barcelona aprovà per Acord de Junta de Govern, de data 20 de 
juny de 2019, i publicat al BOPB número <número>, de data <data>, 
l’actualització del Conveni-tipus per a l’Assumpció de la Gestió Informatitzada 
del Padró d’Habitants (AGIPH). 
 
Atès que per l’Ajuntament de <municipi> s’ha donat compliment als tràmits 
necessaris, les Administracions que intervenen formalitzen aquest Conveni 
d’acord amb les següents 
 
C L À U S U L E S 
 
Primera.- OBJECTE 
 
1. L’objecte d’aquest Conveni el constitueix l’assumpció per la Diputació de 
Barcelona de la gestió informatitzada del Padró d’habitants del municipi de 
<municipi>. 
 
2. L’assumpció de la gestió informatitzada del Padró d’habitants (per acrònim, 
AGIPH) es durà a terme per virtut de l’encomanda de gestió que, en favor de la 
Diputació de Barcelona, ha aprovat l’Ajuntament del municipi titular del Padró 
d’habitants. 
 
Segona.- RAONS QUE JUSTIFIQUEN L’ENCOMANDA DE GESTIÓ 
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Les raons que justifiquen l’encomanda de gestió de l’AGIPH són les següents: 
 
a) Insuficient capacitat econòmica i de gestió del municipi per mantenir les 
dades del padró de forma automatitzada (article 17.1, tercer paràgraf LBRL). 
 
b) Mancança dels mitjans tècnics idonis per a la gestió automatitzada del padró 
d’habitants (article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic). 
 
Tercera.- NATURALESA DE LA GESTIÓ ENCOMANADA 
 
1. Per virtut de l’encomanda, la Diputació durà a terme les activitats de caràcter 
material, tècnic i de serveis que s’indicaran, totes elles integrants de la gestió 
informatitzada del Padró d’habitants del municipi. 
 
2. L’encomanda no suposa cessió de titularitat de la competència municipal ni 
dels elements substantius del seu exercici. 
3. Amb el suport tècnic, material i de serveis de la Diputació, correspondrà a 
l’Ajuntament que encomana dictar les resolucions o actes jurídics que donin 
suport o en els quals s’integrin la formalització, actualització, revisió i custòdia 
del padró municipal d’habitants. 
 
Quarta.- DESCRIPCIÓ I ABAST DE LA GESTIÓ ENCOMANADA 
 
Per virtut de l’encomanda de gestió, la Diputació tindrà al seu càrrec i durà a 
terme les activitats següents: 
 
a) Manteniment de la infraestructura informàtica i de comunicacions necessària. 
 
b) Centralització d’una base de dades. 
 
c) Recepció i processament de dades provinents d’altres Administracions o 
Organismes, d’acord amb la normativa vigent sobre padró d’habitants i cens 
electoral. 
 
d) Emissió de les dades per a l’actualització del cens electoral. 
 
e) Conservació de les dades històriques des que la Diputació de Barcelona 
tingui assumida la gestió del Padró. 
 
f) Descentralització de determinades operacions (com ara, l’obtenció de 
documents impresos, la mecanització del registre de població o altres), 
mitjançant l’accés telemàtic dels Ajuntaments, subordinada en tot cas al nivell 
d’implementació i a la concurrència de raons tècniques que ho facin 
aconsellable. 



 

 - 24 - 

 
g) Totes aquelles altres activitats de materialització dels intercanvis 
d’informació digital amb altres Administracions que derivin de la gestió del 
padró d’habitants. 
 
h) En general, totes aquelles actuacions formals que resultin necessàries i 
vinculades amb la gestió del padró d’habitants. 
 
Per tal de dur a terme l’encomanda de gestió, l’Ajuntament que encomana es 
compromet a: 
 
a) Adoptar tots els actes administratius i dur a terme les actuacions que siguin 
necessaris perquè la Diputació pugui realitzar el seguit d’activitats en què 
consisteix l’encomanda de gestió. 
 
b) Seguir els protocols d’actuació que s’estableixin per la Diputació en aplicació 
de la normativa i de les instruccions aprovades, o com a conseqüència dels 
sistemes informàtics utilitzats. 
c) Lliurar a la Diputació les dades necessàries per a la correcta realització de 
l’encomanda. 
 
Cinquena.- MESURES DE SEGURETAT ADOPTADES PER LA DIPUTACIÓ 
 
1. La Diputació prendrà les mesures necessàries per garantir la seguretat de la 
informació emmagatzemada en la base de dades. També es prendran les 
mesures necessàries per garantir la seguretat en les comunicacions, tant en les 
operacions d’intercanvi amb altres administracions públiques o entitats privades 
com en les consultes o transaccions que pugui efectuar el propi Ens Local per 
via telemàtica, tot això d’acord amb les previsions incloses a l’Esquema 
Nacional de Seguretat. 
 
La Diputació adoptarà totes aquelles mesures i mecanismes per a: 
 
a) Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents 
dels sistemes i serveis de tractament. 
 
b) Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en 
cas d'incident físic o tècnic. 
 
c) Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures 
tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament. 
 
2. El nivell de valoració de la categoria del sistema relatiu a l’Assistència en la 
gestió del padró municipal d'habitants es considera de nivell mig, mentre que el 
del seu servei d’atenció a l’usuari ho és de nivell bàsic. 
 



 

 - 25 - 

3. Els serveis de salvaguarda que es proporcionaran seran els següents: 
 
Gestió d’un sistema de control d’accessos als mitjans i suports d’informació. 
 
Previsió contra la divulgació no autoritzada d’informació. 
 
Protecció de la integritat de la informació emmagatzemada en el sistema.  
 
Garantia de la disponibilitat de la informació, mitjançant l’adopció de mesures 
de seguretat física de les instal·lacions i els equips i, en el seu cas, 
l’establiment d’un servei d’atenció als usuaris autoritzats per l’Ajuntament. 
 
Adopció de les mesures de conscienciació del personal que utilitzi els sistemes 
informàtics del padró. 
 
Adopció de la resta de mesures necessàries per a minimitzar els possibles 
riscos detectats. 
 
4. L’Ajuntament encomanant podrà sol·licitar a la Diputació de Barcelona en tot 
moment, el lliurament del Pla d’adequació a l’ENS. 
 
Sisena.- UTILITZACIÓ DE LES DADES PSEUDONIMITZADES DEL PADRÓ 
D’HABITANTS AMB FINALITATS ESTADÍSTIQUES 
 
En compliment de l’article 89 del RGPD, la Diputació de Barcelona podrà fer 
explotacions amb finalitats estadístiques de les dades pseudonimitzades del 
padró d’habitants del municipi i facilitar dades agregades a les diferents àrees 
de la Corporació que hagin d’elaborar informes per als ajuntaments que així li 
ho encarreguin. 
 
Setena.- OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES 
 
7.1. OBLIGACIONS GENERALS: 
 
a) Les parts s’obliguen a complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, 
general de protecció de dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades Personals i de garanties digitals 
(LOPDGDD). 
 
b) Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones 
Delegades de Protecció de Dades de les parts en seran les interlocutores. 
 
c) Atesa la titularitat municipal del Padró d’habitants, correspondrà a 
l’Ajuntament, en tant que Responsable del tractament, que encomana, l’exercici 
de les competències i el compliment de les obligacions assenyalades al RGPD i 
a la LOPDGDD. 
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d) La Diputació actuarà com a Encarregada del tractament i seguirà les 
obligacions establertes en aquest conveni, d’acord amb l’article 28 del RGPD i 
33 de la LOPDGDD, i l’Esquema Nacional de Seguretat.  
 
L’exercici d’aquestes competències i el compliment de les obligacions 
s’entenen sense perjudici de l’adhesió a les mesures de coordinació voluntària 
que, proposades per la Diputació, fossin acceptades per l’Ajuntament que 
encomana.  
 
e) Atesa la naturalesa i l’objecte de l’encomanda de gestió, les transferències 
de dades personals del Padró que la Diputació efectuï per a la correcta 
realització de les tasques encomanades, com per exemple a l’INE o a l’AOC, es 
consideraran actuacions materials, tècniques o de serveis que es realitzen per 
compte de l’Ajuntament que encomana. 
 
Per a realitzar aquestes comunicacions la Diputació ha d’identificar, prèviament 
i per escrit, l'entitat a la qual s'han de comunicar les dades, la finalitat, si 
existeix obligació legal, les dades a comunicar i les mesures de seguretat que 
cal aplicar per procedir a la comunicació. 
 
Llevat del supòsit previst en el número anterior, la Diputació no transferirà ni 
cedirà dades personals del Padró d’habitants, sinó per compte i a sol·licitud de 
l’Ajuntament que encomana, i d’acord amb el que es preveu a l’article 16.3 de 
la LBRL o per altre obligació legal. 
 
Les cessions derivades de les sol·licituds formulades a l’empara d’aquesta 
norma requeriran sempre la resolució prèvia que ho autoritzi, adoptada per 
l’òrgan competent de l’Ajuntament que encomana. 
 
g) Els tractaments que realitzarà la Diputació consistiran en: 
 
X Acarament      X Interconnexió 
X Conservació      X Limitació 
X Consulta       X Modificació 
X Comunicació      X Organització 
X Comunicació per transmissió    Recollida 
X Destrucció      X Registre 
    Difusió       X Supressió 
X Extracció    X Altres: Còpies  

   de seguretat i    
   procediment de 
   recuperació de dades. 

 
h) Identificació de la informació afectada: 
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Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest 
conveni, l’Ajuntament, responsable del tractament, posa a disposició de la 
Diputació, encarregada del tractament, les dades personals que inclou per a 
cada persona el full del Padró d’habitants així com les necessàries per a la 
seva correcta gestió: 
 
Nom i cognoms, adreça postal, telèfon, número document identificació (DNI, 
passaport, permís de residència o previstos a la normativa d’estrangeria), sexe, 
lloc i data de naixement i nivell d’estudis. 
 
Data d’alta, baixa i/o modificació de les dades i causa de la variació. 
 
ata de caducitat de la inscripció d’un estranger no comunitari sense autorització 
de residència permanent. 
 
Data d’adquisició i pèrdua de la residència permanent. 
 
7.2. OBLIGACIONS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ENCARREGADA 
DEL TRACTAMENT: 
 
a) La Diputació utilitzarà les dades personals objecte de tractament, només per 
a la finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar les dades 
personals per a finalitats pròpies. 
 
b) Si la Diputació considera que alguna de les instruccions infringeix el RGPD o 
qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels 
estats membres, informarà immediatament el responsable. 
 
c) La Diputació portarà, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats 
de tractament efectuades per compte del responsable, que contingui: 
 
i. El nom i les dades de contacte de l'encarregat o dels encarregats i de cada 
responsable per compte del qual actua l'encarregat i, si escau, del representant 
del responsable o de l’encarregat i del delegat de protecció de dades. 
 
ii. Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable. 
 
iii. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de 
seguretat, segons el Pla d’adequació de l’ENS, relatives a: 
 

La pseudonimització i el xifrat de dades personals. 
 

La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la 
resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament. 
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La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de 
forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic. 
 

El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les 
mesures tècniques i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del tractament. 
 
d) Vetllar perquè el formulari de recollida de dades inclogui la informació que 
cal facilitar als ciutadans que s’inscriguin al Padró segons l’article 13 del RGPD 
i l’article 11 de l’LOPDGDD (Model resolució INE). 
 
e) Si la Diputació ha de transferir dades personals a un tercer país o a una 
organització internacional, en virtut del dret de la Unió o dels estats membres 
que li sigui aplicable, ha d’informar el responsable d'aquesta exigència legal de 
manera prèvia, tret que aquest dret ho prohibeixi per raons importants d'interès 
públic. 
 
f) El personal de la Diputació que tingui accés als sistemes d’informació que 
tractin les dades del Padró, mantindrà el deure de confidencialitat respecte de 
les dades de caràcter personal a les quals hagi tingut accés en virtut d’aquest 
encàrrec, de manera indefinida. 
 
g) Garantirà la formació necessària en matèria de protecció de dades personals 
de les persones autoritzades per tractar dades personals. 
 
h) Assistirà al responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels drets 
següents: 
 
Accés, rectificació, supressió i oposició. 
 
Limitació del tractament 
 
Quan les persones afectades exerceixin els drets d'accés, rectificació, 
supressió i oposició, i limitació del tractament davant la Diputació, encarregada 
del tractament, aquesta ho comunicarà per correu electrònic a l'adreça de 
correu electrònic del Delegat de Protecció de dades de l’Ajuntament de 
referència.  
 
La comunicació es farà de forma immediata i en cap cas més enllà de l’endemà 
del dia laborable en què s’ha rebut la sol·licitud, juntament, si escau, amb altres 
informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud. 
 
i) Notificació de violacions de seguretat de les dades 
 
La Diputació informarà al responsable del tractament, sense dilació indeguda i 
en qualsevol cas abans del termini màxim de 48 hores a través del correu 
electrònic de la persona Delegada de protecció de dades de l’ajuntament, de 
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les violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals 
tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per documentar i 
comunicar la incidència. 
 
La notificació no és realitzarà quan sigui improbable que aquesta violació de la 
seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones 
físiques. 
 
Si se’n disposa, es facilitarà, com a mínim, la informació següent: 
 
i. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades 
personals, incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat 
d'interessats afectats i les categories i el nombre aproximat de registres de 
dades personals afectats. 
 
ii. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades de la Diputació 
o d'un altre punt de contacte en el qual es pugui obtenir més informació. 
 
iii. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de 
les dades personals. 
 
iv. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la 
violació de la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures 
adoptades per mitigar els possibles efectes negatius. 
 
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què 
no ho sigui, la informació es facilitarà de manera gradual sense dilació 
indeguda. 
 
La Diputació donarà suport al responsable del tractament a l’hora de fer les 
avaluacions d’impacte relatives a la protecció de dades, quan escaigui. 
 
k) Donarà suport al responsable del tractament a l’hora de fer les consultes 
prèvies a l’autoritat de control, quan escaigui. 
 
l) Posarà a disposició del responsable tota la informació necessària per 
demostrar que compleix les seves obligacions, així com per realitzar les 
auditories o les inspeccions que efectuïn el responsable o un altre auditor 
autoritzat per ell. 
 
m) La Diputació posa a disposició la bústia de la persona Delegada de 
Protecció de dades (DPD) delegatprotecdades@diba.cat per a qualsevol 
comunicació o necessitat derivada del present conveni. Sent el canal preferent 
per a la comunicació amb els DPD dels ajuntaments. 
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n) La Diputació retornarà al responsable del tractament les dades de caràcter 
personal i, si escau, els suports on constin, una vegada complerta la prestació 
tal i com s’indica a la clàusula onzena sobre extinció del conveni. 
 
La devolució comportarà l'esborrat total de les dades existents en els equips 
informàtics utilitzats per l'encarregada. 
 
No obstant això, la Diputació podrà conservar-ne una còpia, amb les dades 
degudament bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de 
l'execució de la prestació. 
 
o) Incompliments i responsabilitats. L’incompliment del que s’estableix en les 
presents clàusules, pot donar lloc a què la Diputació de Barcelona, 
encarregada del tractament, sigui considerada responsable del tractament, als 
efectes d’aplicar el règim sancionador i de responsabilitats previst a la 
normativa de protecció de dades. 
 
7.3. OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT, RESPONSABLE DEL 
TRACTAMENT: 
Correspon a l’Ajuntament, responsable del tractament: 
 
a) Facilitar el dret d’informació en el moment de recollir les dades. 
 
b) Realitzar una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals de 
les operacions de tractament que ha d’efectuar l'encarregada, tan sols en el 
cas que pertoqui. 
 
c) Fer les consultes prèvies que correspongui, tan sols en el cas que pertoqui. 
 
d) Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l’encarregada compleixi el 
RGPD. 
 
e) Supervisar el tractament, inclosa l’execució d’inspeccions i auditories. 
 
f) Autoritzar a la Diputació: 
 
i. Dur a terme el tractament fora dels locals del responsable del tractament 
únicament pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació de serveis 
contractada. 
 
ii. L’entrada i sortida dels suports i documents que continguin dades de caràcter 
personal, inclosos els compresos i/o annexes a un correu electrònic, fora dels 
locals sota el control del responsable del tractament. 
 
iii. L’execució dels procediments de recuperació de dades que l’encarregat del 
tractament es vegi en l’obligació d’executar. 
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g) Correspondrà a l’Ajuntament comunicar en el menor temps possible als 
interessats les violacions de la seguretat de les dades, quan sigui probable que 
la violació suposi un alt risc per als drets i les llibertats de les persones físiques. 
 
Tal i com s’indica a la clàusula 7.2.i), en cas de violació de seguretat, la 
Diputació de Barcelona facilitarà la informació necessària. 
 
Vuitena.- SUBCONTRACTACIÓ 
 
Mitjançant el present conveni, s’autoritza a la Diputació de Barcelona a 
subcontractar les prestacions que siguin necessàries per l’assoliment de 
l’objecte del conveni amb l’empresa que resulti adjudicatària del corresponent 
procediment aplicable de conformitat amb la normativa de contractació del 
sector públic. 
 
Un cop adjudicat el servei, la Diputació de Barcelona comunicarà per escrit al 
responsable, identificant de forma clara i inequívoca l’empresa subcontractista, 
les seves dades de contacte i les prestacions concretes contractades. En cas 
de disconformitat, el responsable podrà instar la resolució del conveni. 
 
El subcontractista, que també té la condició d’encarregat del tractament, està 
obligat igualment a complir les obligacions establertes en aquest document per 
l’encarregat del tractament i les instruccions que dicti el responsable.  
 
La Diputació inclourà en el contracte les clàusules corresponents, de forma que 
el nou encarregat quedi subjecte a les mateixes condicions i amb els mateixos 
requisits formals que ella, en tot allò relatiu a l’adequat tractament de dades 
personals i a la garantia de les persones afectades. 
 
Novena.- FINANÇAMENT 
 
Es finançaran amb càrrec als Pressupostos de la Diputació de Barcelona el 
conjunt d’activitats en què consisteix la gestió informatitzada del Padró del 
municipi al qual correspon l’Ajuntament que encomana. 
 
Desena.- VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
1. Sense perjudici del que es preveu en l’apartat relatiu a l’extinció, aquest 
Conveni es preveu de vigència indefinida. 
 
2. No s’entendran modificacions del règim previst en aquest Conveni les 
actuacions que, diferents de les previstes, hagin de dur a terme la Diputació o 
l’Ajuntament que encomana en compliment de la normativa aplicable, llevat del 
cas que les alteracions fossin tan substancials que exigissin la formalització 
d’un nou Conveni. 
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Onzena.- EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
1. L’Ajuntament que encomana podrà deixar sense efecte la gestió 
informatitzada del Padró d’habitants encomanada a la Diputació. 
 
La cessació de l’encomanda requerirà l’adopció de la corresponent resolució 
per l’òrgan competent de l’Ajuntament i produirà efectes en el termini que es 
disposi, el qual no serà, però, inferior a un mes, comptat des de la notificació 
d’aquella resolució. 
 
2. En el cas que l’Ajuntament no donés compliment a les obligacions que li 
corresponen i això determinés la impossibilitat que la Diputació pugui dur a 
terme la gestió informatitzada del Padró d’habitants del municipi, el Ple de la 
Diputació de Barcelona podrà denunciar el Conveni formalitzat amb 
l’Ajuntament que encomana. 
 
La denúncia del Conveni produirà efectes en el termini que s’acordi, el qual no 
serà, però, inferior a tres mesos, comptats des de l’endemà de la notificació de 
l’acord. 
 
3. Amb l'extinció del conveni, la Diputació de Barcelona procedirà a retornar a 
l'ens local la totalitat de les dades, els documents i altres suports que en 
continguin amb la major celeritat possible i en un format d’ús corrent. Un cop 
materialitzada l'acció esmentada es procedirà a l'eliminació física segura dels 
registres existents a la base de dades, de la qual cosa s'expedirà la 
corresponent acreditació.  
 
No obstant això, la Diputació pot conservar-ne una còpia, amb les dades 
degudament bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de 
l'execució de la prestació. A partir d'aquest moment la Diputació de Barcelona 
quedarà desvinculada del tractament que de les dites dades en pugui fer l'ens 
local o un tercer com a encarregat del tractament.” 
 
B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, 
de 28 novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 
Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària. 
 
El senyor Miquel Àngel Martínez, portaveu de Junts per Sant Vicenç de 
Montalt, manifesta que és molt positiu perquè l’Ajuntament no disposa de 
mitjans suficients. Es treu feina als treballadors i això és positiu, les persones 
responsables a més no tenen tanta responsabilitat amb tota la gestió de les 
dades. A nivell de finançament no hi ha càrrec per l’Ajuntament hi això també 
ho veuen com a positiu.  
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El senyor Sergi Rabat Fajardo, portaveu de Primàries, manifesta que els 
sembla lògic que l’Ajuntament s’adapti a la norma vigent. El que sigui provocar 
sinèrgies i aprofitar recursos els sembla positiu.  
 
La senyora Laia Sorribes Valls, portaveu d’ERC, manifesta que votaran a favor 
del tema perquè el servei estava funcionant i calia actualitzar-se, per tant, és 
positiu. 
 
 
C.- VOTACIÓ I ACORD 

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

 

GRUP Nº 

vots 

VOT 

PSC 3 SÍ 

JUNTS 4 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

Regidor no 

adscrit 

1 SÍ 

CUP 1 SÍ 

 

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

 

 

Cinquè.- PRP2020/151   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LA REVOCACIÓ DEL NOMENAMENT DEL SENYOR FRANCESC GUILLEM 
MOLINS COM A RESPRESENTANT TITULAR DEL CONSORCI DE 
PROMOCIÓ TURÍSTICA COSTA DEL MARESME. 
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A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Robert Subirón 
Olmos,  portaveu del grup Municipal del PSC, exposa l’assumpte: 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2020/207-1020   
Contingut: PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
REVOCACIÓ DEL NOMENAMENT DEL SENYOR FRANCESC GUILLEM 
MOLINS COM A RESPRESENTANT TITULAR DEL CONSORCI DE 
PROMOCIÓ TURÍSTICA COSTA DEL MARESME 
 
En sessió de Ple extraordinari celebrat en data 22 de juliol de 2019 es va 

acordar, entre d’altres, nomenar al Regidor no adscrit, Sr. Francesc Guillem 

Molins com a representant titular del Consorci de Promoció Turística Costa del 

Maresme ja que en la mateixa sessió plenària va ser nomenat, com a Regidor 

de Governació, Mobilitat i Comerç i Turisme.  

En data 11 de novembre de 2019 el Sr. Guillem va ser revocat de la 

competència com a Regidor de Governació, Mobilitat i Comerç i Turisme. 

Per tant es PROPOSA AL PLE de la Corporació: 

Primer.- Revocar la delegació de competència feta a favor del Sr. Francesc 

Guillem Molins com a representant titular del Consorci de Promoció Turística 

Costa del Maresme, en tant que no compta amb la delegació de la regidoria 

corresponent. 

Segon. Nomenar com a representants municipals al Consorci de Promoció 

Turística Costa del Maresme els següents regidors: 

Titular: Sr. Javier Sandoval Carrillo 

Suplent: Sr. Miquel Rovira Mariné. 

Tercer.- Notificar aquest acord als interessats i al Consorci Promoció Turística 

Costa Barcelona. 

 
B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, 
de 28 novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 
Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària. 
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El senyor Miquel Àngel Martínez, portaveu de Junts per Sant Vicenç de 
Montalt, demana que els nous nomenats acudeixin a les reunions del Consorci, 
perquè recorda quan ell tenia la presidència del Consell Comarcal, que hi havia 
problemes, si no hi van els polítics i els representants del Gremi, no es poden 
aprovar els pressupostos del Consell Comarcal. 
 
El senyor Sergi Rabat Fajardo, portaveu de Primàries Catalunya, exposa que 
entenen que és una decisió interna del govern. Ara el govern opta per això i ells 
s’hi abstindran perquè no els correspon posicionar-se. 
 
La senyora Laia Sorribes Valls, portaveu d’ERC, manifesta que ells entenen 
que si no té la regidoria el normal és que no sigui el representant de 
l’Ajuntament al Consorci, ho ha de ser el seu regidor, per tant, si és l’alcalde, ho 
ha de ser ell. Votaran a favor. 
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, manifesta que això no és 
una decisió de govern, és lògica pura. Si no tens la regidoria delegada, és 
normal. Tot i que no estigui d’acord amb la decisió del govern de retirar-li les 
regidories. 
 
El senyor alcalde per concloure el tema afirma que el senyor Guillem, quan era 
regidor amb delegacions, treballava bé. 
 
C.- VOTACIÓ I ACORD 

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

 

GRUP Nº 

vots 

VOT 

PSC 3 SÍ 

JUNTS 4 SÍ 

PRIMÀRIES 1 ABST 

ERC 1 SÍ 

CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

Regidor no 

adscrit 

1 SÍ 

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar
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CUP 1 SÍ 

 

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

 

 
Sisè.- PRP2020/193   DONAR CONFORMITAT AL TEXT REFOS DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PERI NUCLI HISTÒRIC EN CORRECCIÓ 
ERRADES D'ALINEACIÓ ILLA 8 - C DE BAIX. 
   
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Robert Subirón 
Olmos,  primer tinent d’alcalde, exposa l’assumpte: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA D'URBANISME 
Expedient:  2018/1666  
Contingut: DONAR CONFORMITAT AL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL PERI NUCLI HISTÒRIC EN CORRECCIÓ ERRADES 
D'ALINEACIÓ ILLA 8 - C DE BAIX. 
 
Fets 
 
En data 28 de febrer de 2019, el Ple de l’Ajuntament va aprovar amb caràcter 
INICIAL la Modificació puntual del Pla Especial de Reforma Interior nucli 
històric en correcció errades d’alineacions illa 8 (carrer de baix – torrent del 
gorg). 
 
D’acord amb el què estableix a l’article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), aplicable 
per remissió de l’article 96 del TRLU es va exposar l’expedient a informació 
pública pel termini d’un mes mitjançant edictes publicats al BOP, en data 5 
d’abril de 2019 (número CVE2019011849) i al diari “El Punt” en data 2 d’abril 
de 2019, així com a la pàgina web municipal, tal i com s’estableix a l’article 
23.1.b) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei d’Urbanisme. 
 
Es va concedir simultàniament audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels 
quals confina amb el municipi de Sant Vicenç de Montalt. 
 
Durant el termini d’exposició pública no es va presentar cap escrit 
d’al·legacions tal i com acredita el Registre General de l’Ajuntament en la 
Diligència data 24 de maig de 2019, per la qual cosa el Ple de l’Ajuntament, en 
sessió celebrada en data 26 de setembre de 2019, va acordar l’aprovació 
PROVISIONAL del document. 
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En data 15 d’octubre de 2019, es va trametre l’expedient a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, com a òrgan competent, per tal que 
procedís a adoptar l’acord d’aprovació definitiva de la Modificació de referència. 
 
En data 19 de desembre de 2019, amb registre d’entrada número 10861, la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona, ha aprovat 
definitivament la “Modificació puntual del Pla especial de reforma interior del 
nucli històric, referent a la correcció d’errada d’alineacions Illa número 8 (carrer 
de Baix – Torrent del Gorg), de Sant Vicenç de Montalt”, supeditant-ne la 
publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, 
verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i 
degudament diligenciat, que incorpori normativament que l’ampliació admesa 
de les edificacions resta condicionada a la reforma de la coberta de tal manera 
que tingui dues úniques aigües que arrenquin de la façana principal i de la 
posterior ampliada, amb el carener centrat. 
 
En data 22 de gener de 2020, amb registre d’entrada número 448, el senyor 
FERNANDO GARCIA SUBIZA, ha presentat la documentació requerida. 
 
Atès que en data 28 de gener de 2019, l’arquitecte municipal German Manuel 
Pérez Fernández, ha emès informe favorable al respecte. 
 
 
A la vista de tot el que ha estat exposat, 
 
ES PROPOSA AL PLE 
 
Primer.- Donar conformitat al text refós de Modificació puntual del Pla 
Especial de Reforma Interior nucli històric en correcció errades d’alineacions illa 
8 (carrer de baix – torrent del gorg). 
 
Segon.- Donar compte d’aquest document en el primer Ple que se celebri 
per a la seva ratificació. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquest acord a la Generalitat de Catalunya per tal 
que continuí amb la tramitació i perquè sigui executiu el document.   
 
B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, 
de 28 novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 
Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària. 
 
El senyor Miquel Àngel Martínez, portaveu de Junts per Sant Vicenç de 
Montalt, explica que el PERI del Nucli Antic es va aprovar entre els anys 1999 i 
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2003 per preservar el Nucli Històric. Aquesta errada la detecten els propietaris i 
la correcció està feta. El Departament de Territori i Sostenibilitat ho veu bé, 
doncs endavant. 
 
El senyor Sergi Rabat Fajardo, portaveu de Primàries, manifesta que s’han 
anat superant els serrells de garantia. Els procediments són feixucs, però s’han 
anat corregint les anomalies i esperen que tot estigui més adaptat a la realitat. 
Votaran a favor. 
 
La senyora Laia Sorribes Valls, portaveu d’ERC, pren la paraula tot seguit per 
assegurar que cal corregir errades, si sorgissin més errades, s’han d’anar 
corregint, la feina era feixuga i poden donar-se errades. Per això, votarà a 
favor. 
la feina xxx de quan es va fer la modificació, cal anar rectificant. 
 
El senyor Francesc Guillem Molins manifesta que s’han acomplert tots els 
tràmits, gaire més a afegir. 
 
El senyor alcalde conclou el punt afirmant que la Generalitat ha ratificat el que 
s’ha aprovat. 
 
C.- VOTACIÓ I ACORD 

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

 

GRUP Nº 

vots 

VOT 

PSC 3 SÍ 

JUNTS 4 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

Regidor no 

adscrit 

1 SÍ 

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

 

 
Setè.- PRP2020/274   PROPOSTA AL PLE APROVACIO INICIAL, SI ESCAU, 
DE LA MODIFICACIO PUNTUAL LES NORMES SUBSIDIARIES A L'ÀMBIT 
ENTRE AV MONTALNOU, C XALOC I AV TONI SORS. 
    
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Robert Subirón 
Olmos,  primer tinent d’alcalde, exposa l’assumpte: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA D'URBANISME 
Expedient:  2019/590-   
Contingut: PROPOSTA AL PLE APROVACIO INICIAL MODIFICACIO 
PUNTUAL LES NORMES SUBSIDIARIES A L'ÀMBIT ENTRE AV 
MONTALNOU, C XALOC I AV TONI SORS 
 
Fets 
 

VISTA la sol.licitud presentada amb registre d’entrada número 2020/1173 a 

nom de CESAR FERNANDEZ RODRIGUEZ, instant la MODIFICACIÓ 

PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE SANT VICENÇ DE 

MONTALT REFERENT A L’ÀMBIT ENTRE L’AVINGUDA MONTALNOU, C 

XALOC I AVINGUDA TONI SORS. 

 

La formulació de la Modificació puntual ve motivada per tal de fer possible la 

reordenació urbanística de l’illa delimitada per l’Avinguda Montalnou, el carrer 

Xaloc, l’Avinguda Toni Sors, i el Camp de futbol municipal, al municipi de Sant 

Vivcenç de Montalt. 

 

VIST l’informe emès al respecte per l’Arquitecte Municipal German M Pérez, 
que assenyala, però, les següents prescripcions: 

INFORME URBANÍSTIC 

 

EXP: 2019/590 

RE I DATA: 1173/2020 de 18/02/2020  
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SOL·LICITANT: Pedro Javier Comella Gutiérrez (ADEMÀ CANELA COMELLA ARQ. 
ASS.SLP) 

ADREÇA SOL·LICITANT: Carrer d’Aragó, 308 2n 1a – 08009 Barcelona (Barcelona) 

SOL·LICITUD: Donar per presentat document de Modificació puntual NCSP de l’Av. 
Montalnou per a la seva tramitació en base a les correccions de l’informe de l’arquitecte 

municipal de data 15 d’octubre de 2019. 

 

El que subscriu en qualitat d’arquitecte municipal i en relació a l’assumpte de 

referència, emet el següent INFORME: 

 

ANTECEDENTS 

En data 18 de febrer de 2020, l’arquitecte Pedro Javier Comella Gutiérrez va 

presentar Modificació puntual de les Normes Complementàries i Subsidiàries 

de planejament entre l’avinguda Montalnou, carrer Xaloc, i l’avinguda Toni 

Sors, en representació  de l'empresa promotora PROCERCASA, S.A. 

Amb anterioritat, l’arquitecte Pedro Javier Comella Gutiérrez va presentar un 

avanç del mateix document per a la seva tramitació. L’esmentat document va 

ser informat per l’arquitecte municipal en diverses ocasions fins arribar al 

presentat en data 18 de febrer que és el definitiu.  

El document que es presenta per a la seva tramitació, recull les correccions 

fetes en el seu dia per diversos informes tècnics municipals. 

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

L’esmentat document pretén fer possible la reordenació urbanística de l’illa 

delimitada per l’Avinguda de Montalnou, el Carrer del Xaloc, l’Avinguda Toni 

Sors, i el Camp de futbol municipal, al municipi de Sant Vicenç de Montalt 

(Barcelona), actualment ocupada per usos industrials en una zona 

predominantment residencial. 

Aquesta proposta s’emmarca dins d’un conjunt de modificacions puntuals 

destinades a la generació d'habitatge protegit a la població de Sant Vicenç de 

Montalt. Mitjançant la creació de nou habitatge assequible, es pretén facilitar 

l'accés a un major nombre de ciutadans, i en especial aquelles famílies 

compreses en situació de vulnerabilitat. La creació d'habitatge protegit ve 

justificada per una Memòria Social redactada per detectar les mancances 

globals del municipi en matèria d’habitatge protegit i que s’inclou com a annex.  
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Juntament a aquesta proposta d’habitatge, s’inclou un programa d'usos 

comercials per tal d'afavorir la creació de noves centralitats en un municipi en 

què predomina l'habitatge unifamiliar. La proposta suposa també una millorar 

en l’accessibilitat a la zona d’equipament esportiu existent amb la formació 

d’una nova plaça a cota del camp d’esports i per la reculada de l’edificació que 

permet un millor accés a l’entrada al camp. 

La proposta de Modificació puntual de Normes Complementàries i Subsidiàries 

de planejament a l’àmbit entre l’avinguda de Montalnou, Xaloc i l’avinguda Toni 

Sors té com objectiu la substitució de la peça d’activitats industrials (clau 7) 

prop del centre de la vila de Sant Vicenç de Montalt amb la implantació de 

noves dotacions i serveis privats, comerç i la creació d’una zona residencial 

qualificant els sòls d’aprofitament privat de zona d’edificació aïllada plurifamiliar 

(clau 3), subzona 3c - Avinguda Montalnou.  

Així mateix, la transformació va acompanyada de la millorar l'accessibilitat a la 

zona d'equipaments esportius existents i la creació d'una nova plaça pública 

com a resultat de la transformació dels usos existents i la incorporació dels 

nous.  

Comparativa planejament vigent i proposta: 

Els números comparatius entre planejament vigent i de la proposta són els 

següents: 
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El resultat en xifres que es desprèn del quadre adjunt són: 

Superfície de l’àmbit:   5.466 m2s 

Índex d’edificabilitat brut:  1,20 m2st/m2s dels quals 0,30 m2 st/m2s són 

d’altres usos compatibles amb el residencial. 

Sostre edificable:   6.559m2st dels quals 1.640 m2st són d’altres usos. 

Núm. màxim d’habitatges:  55 hab dels quals 20 seran HPO. 
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Delimitació de les illes: 
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Es proposen dues illes o peces edificables de PB+2PP, en les que es 

distribueix l’edificabilitat residencial i comercial. El repartiment de superfície i de 

l’edificabilitat queda distribuït de la següent manera:  
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Plànol proposta d’ordenació. 
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Alçats i seccions de l’ordenació: 
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Proposta de pla d’etapes i gestió  

Es defineix directament per la Modificació de NCSP un únic polígon d’Actuació 

urbanístic a executar pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de 

compensació bàsica que tindrà lloc en una única etapa de 24 mesos, consistent 

en: 

- 6 mesos a comptar des de la publicació de l’acord d’aprovació definitiva de la 

present modificació puntual als efectes de la seva executivitat  

- 6 mesos, a comptar des de la fermesa en via administrativa de l’acord 

d’aprovació definitiva del projecte de reparcel•lació per l'inici de les obres 

d'urbanització, amb un termini màxim d'execució de 18 mesos d’ençà del seu 

inici. 

El Projecte d’Urbanització i el Projecte de Reparcel•lació hauran de ser 

formulats i presentats a l’Ajuntament de forma conjunta. 

Les llicències no es podran atorgar fins que s’hagi completat l’execució del 

polígon d’actuació i les finques resultants adquireixin la condició de solar, 

inclosa lla recepció íntegra de les obres d’urbanització per part de 

l’administració actuant 

Proposta d’HPO: 

El planejament preveu la destinació de 20 d’HPO que es podran disposar a les 

dues illes representades als plànols normatius indistintament, quedant per 

concretar el seu repartiment en el moment de la redacció i aprovació del 

projecte de reparcel·lació. 

 

MODIFICACIÓ DE FIGURES DE PLANEJAMENT  

La present Modificació suposa una modificació de figura de planejament i ha 

d’acreditar i justificar el compliment de l’article 97, 99 i 100 del DL1/2010, del 

TR de la Llei d’Urbanisme. D’acord amb aquest articles cal fer compliment de: 

Cessió d’aprofitament del 15% 

Mitjançant l’article 43.1.b i l’article 99.3 del TR LUC, les modificacions 

d’instruments de planejament general comporten un increment de sostre 

edificable i es refereixen a sectors o a polígons d’actuació urbanística subjectes 
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a la cessió de sòl amb aprofitament, han d’establir el percentatge de cessió del 

15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic. 

Cessions per a sistemes d’espais verds i dotacions 

Article 100.3 del TR LUC: “En sòl urbà, quan la modificació del planejament té 

per objecte la reordenació general d'un àmbit que comporta la transformació 

global dels usos previstos pel planejament, ha d'incorporar una reserva mínima 

de 22,5 m² per cada 100 m² de sostre residencial per a zones verdes, espais 

lliures públics i equipaments públics. D'aquesta reserva, s'ha de destinar un 

mínim de 15 m² de sòl per cada 100 m² de sostre residencial a zones verdes i 

espais lliures públics. Així mateix, s'ha d'incorporar una reserva per a zones 

verdes, espais lliures públics i equipaments públics de 7,5 m² de sòl per cada 

100 m² de sostre destinat a altres usos.  

 

Aquestes reserves s'apliquen sobre la totalitat del sostre edificable de l'àmbit. 

Als efectes anteriors, computen les reserves que s'han obtingut o s'han previst 

per a qualsevol ús per raó de la destinació de l'àmbit en qüestió d'acord amb el 

planejament anterior i s'hi ha d'aplicar el que estableix l'article 65.5.” 

La Modificació concreta les cessions a fer en: 

- Cessió de 3 m necessària per ampliar el c/ Xaloc fins a una amplada de 11m, 

per tal d'incorporar un recorregut per a vianants del qualitat.   

- Cessió per a Parcs i Jardins Urbans (clau E). S'efectua una única cessió per a 

l' ubicació d'una plaça central al centre del sector, oberta a la avinguda 

Montalnou. Aquesta cessió també inclou un passatge al límit Sud-oest del 

sector, que serveix de transició entre les edificacions propostes i el equipament 

Esportiu - camp de futbol-  existent. Aquest passatge es resol, així mateix, 

l'accessibilitat entre la nova plaça, el c/ Xaloc i el c/ Toni Sors,  mitjançant 

rampes adaptades i escales.    

Els sistemes d'espais lliures o equipaments, en compliment de l'article 100.3 de 

la Llei d'urbanisme, seran com a mínim de 4.919,20 x 0,225 + 1.639,75 x 0,075 

= 1.229,79 m².      

Les cessions proposades a tal efecte són de 2.273 m2, superiors als mínims 

fixats per l’article 100.3 de 1.229,79 m2 

 

DOCUMENTACIÓ PRESENTADA 
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La documentació que ha de complimentar la Modificació puntual de Normes 

Complementàries i Subsidiàries queda regulada per l’article 96 del DL1/2010, 

del TR de la Llei d’Urbanisme, on s’estableix que “la modificació de qualsevol 

dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a les 

mateixes disposicions que en regeixen la formació,...” 

La Modificació puntual és una modificació del planejament general representat 

per les Normes Complementàries i Subsidiàries de Planejament i ha de estar 

formada per determinada a l’article 59 del DL1/2010, del TR de la Llei 

d’Urbanisme i 69 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el 

Reglament de la Llei d’urbanisme. 

Així doncs la documentació presentada s’adequa a la legislació urbanística 

vigent formant part de la seva documentació: 

 Memòria descriptiva i justificativa de la proposta  

 Normes Urbanístiques 

 Gestió i pla d’etapes 

 Avaluació econòmica i financera 

 Informe de sostenibilitat econòmica 

 Informe ambiental 

 Avaluació de la mobilitat generada 

 Documentació gràfica de informació i de proposta 

 Annexes 

 

 

VALORACIÓ DE LA PROPOSTA 

La proposta es valora positivament, pel que fa al transformació d’un sòl urbà 

amb important centralitat destinat pel planejament vigent a ús industrial com pel 

que respecta a la creació de nous estàndards de sistemes d’espais lliures 

públics i de vials, així com de per a la creació d’habitatges de règim de 

protecció oficial. 

L’augment de densitat d’habitatges respecte a l’existent a l’entorn és 

conseqüència del canvi de tipologia edificatòria, necessària per donar cabuda a 

la creació de 20 habitatges d’HPO. Els habitatges protegits requereixen la seva 

diversificació segons unitats d’un dormitori, dos dormitoris i tres dormitoris, 

necessària per donar resposta a les diferents situacions de demandes socials 

justificades a la memòria social, propiciant dit augment. 
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Un cop analitzada la documentació, s’informa favorablement la Modificació 

puntual de les Normes Subsidiàries de planejament de l’Av. Montalnou per a la 

seva aprovació inicial. 

Per tal de tramitar el document de Modificació puntual per a l’aprovació 

definitiva cal disposar dels informes sectorials preceptius dels diferents 

Departaments de la Generalitat de Catalunya, formats pel Departament de 

Territori i Sostenibilitat, Medi ambient, Mobilitat i l’Agència Catalana de l’Aigua 

(ACA), així com les empreses subministradores de les xarxes de serveis 

urbans existents.  

 

 

 

VIST l’informe de data 18 de febrer de 2020 emès per part de l’Assessor 

Urbanístic Josep Maria Pesquer, el qual consta a l’expedient de referència, el 

qual conclou el següent: 

 

CONCLUSIONS  

  

Vist tot l’anterior, i en tant que el document analitzat s’ajusta a la legislació a 

dalt referenciada, s’informa favorablement l’aprovació inicial la Modificació 

Puntual de les Normes Complementàries i Subsidiàries de Planejament de Sant 

Vicenç de Montalt a l’àmbit de l’avinguda Montalnou, el carrer Xaloc i l’avinguda 

Toni Sors, en el benentès que, amb caràcter previ a la seva aprovació per part 

del Ple de l’Ajuntament, caldrà elaborar un Text refós que incorpori les 

determinacions següents:  

  

(i) Concretar que el percentatge de cessió de sòl amb aprofitament a favor de 

l’administració actuant, de conformitat amb els articles 99.3 i 43.1.b) del TRLU, 

és del 15 per cent de l’increment de l’aprofitament urbanístic que comporta 

l’actuació respecte a l’aprofitament atribuït als terrenys inclosos en el polígon 

d’actuació.  

  

(ii) Donar nou redactat a l’apartat 6.2 de la Memòria (Agenda) i a l’article 4 de la 

Normativa Urbanística (Gestió), relatius als terminis d’execució del 

planejament, en el sentit següent: (a) El projecte d’urbanització i el projecte de 

reparcel·lació es lliuraran a l’Ajuntament per a la seva tramitació simultània, 

però en expedients separats de conformitat amb el que disposa l’article 125.1 

del RLU, en el termini màxim de 6 mesos a comptar des de la publicació de 

l’acord d’aprovació definitiva de la present modificació puntual als efectes de la 
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seva executivitat; i, (b) L’execució de les obres d’urbanització, definides com a 

càrregues del polígon d’actuació, hauran de començar en el termini màxim de 6 

mesos, a comptar des de la fermesa en via administrativa de l’acord 

d’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació, i hauran de finalitzar 

totalment en el termini màxim de 18 mesos d’ençà del seu inici.  

  

Vist l’informe de data 21 de febrer de 2020, emès per l’assessor jurídic 

d’urbanisme Sr. Josep Maria Pesquer, en el qual informa favorablement elevar 

al Ple la proposta d’acord, ja que s’acompleixen les prescripcions prèvies 

detallades al seu informe de data 18 de febrer de 2020. 

 

Per tant, ES PROPOSA AL PLE DE LA CORPORACIÓ, un cop acomplertes 

les prescripcions establertes en l’informe jurídic anteriorment esmentat, que 

pugui adoptar els següents acords: 

 

Primer.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual de les Normes 

Complementàries i Subsidiàries de Planejament de Sant Vicenç de Montalt a 

l’àmbit delimitat per l’avinguda Montalnou, el carrer Xaloc i l’avinguda Toni 

Sors.  

  

Segon.- Suspendre, a l’empara del que disposa l’article 73.2 del TRLU, la 

tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió 

urbanística i d’urbanització, com també l'atorgament de llicències de 

parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació enderrocament de 

construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i de 

comunicacions prèvies o declaracions responsables i altres autoritzacions 

municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en tot l’àmbit 

delimitat per l’avinguda Montalnou, el carrer Xaloc, l’avinguda Toni Sors i el 

camp de futbol municipal, grafiat en el plànol d’ordenació núm. O.05 de la 

modificació puntual aprovada inicialment, pel termini de dos (2) anys o fins a 

l'efectivitat del nou planejament objecte de la modificació.  

  

Tercer.-. Sotmetre la modificació puntual inicialment aprovada al tràmit 

d’informació pública pel termini d’un (1) mes, a comptar des de la seva 

publicació mitjançant edictes al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona, a un diari de premsa periòdica de més 

divulgació a l’àmbit municipal, i a la web municipal de l’Ajuntament, per tal que 

es puguin presentar al·legacions.  
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Quart. Simultàniament al tràmit d’informació pública, requerir informe als 

organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, de 

conformitat amb allò assenyalat a l’efecte per l’arquitecte municipal en el seu 

informe. 

 

B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, 
de 28 novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 
Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària. 
 
El senyor Miquel Àngel Martínez, portaveu de Junts per Sant Vicenç de 
Montalt, pren la paraula per manifestar que han pogut veure i examinar que no 
hi ha canvis substancials del que ja es va proposar fa dos anys. El 2003 hi 
havia una proposta de PB+3 , ara hi veuen avantatges que també els veien en 
el seu momentque era xxx. Ara hi ha 55 habitatges, els quals 35 són lliures i 20 
d’HPO. El 30% que marca la llei. Hi ha una cessió més gran de zona verda del 
que caldria per part de la propietat. El projecte corre a càrrec de la propietat. 
Des de Junts demanen que quan s’executi l’habitatge, que s’executi tot, que no 
passi com no com en altres sectors. Abans les cessions servien perquè 
l’Ajuntament tingués més diners, ara però no  està permès. Que s’executi en el 
mateix moment l’habitatge lliure i el protegit. També recomana que es demani 
informe a l’ACA el més aviat possible perquè triguen molt en emetre informes.  
 
El senyor alcalde li recorda que no cal que expliqui el que ja s’ha explicat. 
 
Tot seguit, pren la paraula el senyor Sergi Rabat Fajardo, portaveu de Som-hi, 
manifesta que coincideixen en moltes coses del que s’ha explicat. Ells 
apostaven pel dotacional, però també estan d’acord amb aquest règim. El 
projecte els sembla bé com a primera fase. Pel que fa a la gestió tècnica, pel 
poc temps de què ha disposat, els ha semblat un document prou correcte amb 
molt bona voluntat. Precisament els genera certa desconfiança el nombre 
d’habitatges que s’acabi fent. No han tingut prou temps per estudiar l’expedient 
com calia, i requereix un estudi. La documentació se li va passar dimecres 
passat. Si bé és cert que se’ls va fer una xerrada informativa, no s’ho han pogut 
mirar prou. Comparteixen el que sigui facilitar les coses per a Sant Vicenç, però 
posen en dubte que els 20 habitatges d’HPO acabin quallant. El projecte i la 
gestió tècnica molt bé, però per com s’ha portat la gestió política, s’abstindran. 
Esperen i seran els primers en reconèixer si aquests pisos acaben sent una 
realitat. 
 
La senyora Laia Sorribes Valls, portaveu d’ERC, pren la paraula per exposar 
que es tracta d’una modificació de normes que permetrà que una peça 
industrial passi a ser residencial i on hi haurà vivenda protegida. Una part tindrà 
cessió municipal, creu que hi haurà vivenda de lloguer, que fa molta falta per 
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als joves o persones grans que no arriben a pagar un lloguer, el seu vot serà 
favorable. 
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, manifesta que ganes 
inicialment d’aprovar-ho no en tenen massa després de la Comissió Informativa 
d’Urbanisme, tal i com va anar. Després del “calentón”, fent servir el sentit 
comú però, ho ha pogut mirar millor. No vol perjudicar el municipi. El primer 
conveni tenia més pretensions de la propietat, ara treu menys benefici. També 
vVol agrair l’esforç que fa la propietat que cedeix més zones verdes i han baixat 
les seves pretensions. És un tema urgent i important xxx tirar endavant aquest 
projecte i fer-ho amb més temps. No és recriminar, és una petició. Demanaria 
que al projecte definitiu es pogués tenir cura de les façanes exteriors perquè els 
veïns del carrer Xaloc tindran molt impacte visual. Demana que es pugui 
estudiar un caràcter visual estètic adequat. 
 
La senyora Maria Villalta Morro, portaveu de 9SV, vol destacar que és una 
aprovació inicial, però d’una cosa transcendent. Hi ha informes jurídics 
favorables, per això vol donar un missatge de tranquil·litat, perquè tot està 
ajustat a dret. 
 
El senyor Miquel Rovira Mariné, portaveu de la CUP, explica que tots van 
coincidir als debats electorals que s’ha d’evitar l’exili dels joves i altres famílies 
desafavorides o altres que els pugui costar arribar a final de mes, aquests són 
els seus pilars. Celebren aquest projecte. S’ha de lluitar perquè el patrimoni 
que gestiona el municipi xxx siguin de lloguer i no de venda, com ha dit la 
senyora Sorribes, perquè és el patrimoni dels nostres fills. 
 
El senyor Benito Pérez González, regidor de Ciutadans, afirma que ells també 
portaven vivenda protegida al seu programa electoral. Tira una llança a favor 
de la iniciativa privada, perquè cal trobar l’equilibri entre el sector públic i el 
sector privat. 
 
El senyor Robert Subiron Olmos, primer tinent d’alcalde, celebra el que han 
manifestat els portaveus dels grups. Li sobta el canvi del portaveu de JxSVM i 
ho celebra, perquè quan es va fer la Comissió Informativa d’Urbanisme hi va 
votar en contra. Vol agrair l’aportació d’Esquerra. Li va sobtar però que a la 
Comissió Informativa de Ple ja va votar que sí. Se n’alegra perquè el que ha 
explicat era el que ells li van recriminar d’alguna manera l’any 2003, quan es 
proposaven 65 habitatges i la Generalitat va tombar-ho perquè hi havia massa 
densitat. Després va haver-hi diverses peticions de la propietat. Vol recordar 
que en el seu moment el senyor Martínez va assegurar que al senyor Camps 
“no li donaria ni aigua”. Abans de la moció del senyor Martínez, el senyor 
Miralles va reunir-se amb la propietat i se li va presentar la proposta de 
projecte. Era fa dos anys i era com el d’ara, però no el va voler tirar endavant. 
Creu que a Sant Vicenç és una infraestructura molt necessària. Li congratula 
que votin a favor, no sap si els seus companys han tingut a veure. 
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Tot seguit, pren la paraula el senyor Miquel Àngel Martínez que li respon que la 
gent hauria de saber què és la Comissió Informativa d’Urbanisme. Van votar en 
contra perquè l’assumpte va passar per urgència. No pel què, sinó pel com. 
Una altra cosa és la Comissió Informativa de Ple, on van votar a favor perquè 
llavors ja tens una setmana per mirar-ho. Van veure que no hi havia canvis 
substancials. Ell no entrarà en el que ha dit el senyor Subiron, que té un 
problema personal amb la seva persona. Creuen que el projecte és bo i no 
discutirà més.  
 
El senyor Sergi Rabat celebra que apliqui el ROM però li diu al senyor alcalde 
que sigui igual d’estricte amb tots. Se l’alegra que el senyor Martínez n’hagi 
tingut prou amb una setmana. No volen bloquejar el projecte, però Vvolen que 
sigui un projecte real. No veuen encara suficients indicis perquè no han tingut el 
temps suficient, per això s’abstindran.. 
 
 
Finalment, és l’alcalde qui pren la paraula. Vol manifestar que està molt content 
del que ha aconseguit aquest govern en 9 mesos. S’està complint el programa 
electoral que és el de tots. A la Comissió Informativa d’Urbanisme va quedar 
planxat. Va ser una hora i mitja de debat, on va poder explicar que es tracta 
d’una aprovació inicial i que hi haurà exposició pública. Qui vulgui presentar-hi 
al·legacions per part dels seus experts, ho pot fer. No es podia passar abans 
perquè faltaven els informes, però es van explicar els projectes durant dues 
hores i van estar a la seva disposició per a dubtes. El senyor Martínez coneixia 
el que s’estava aprovant i s’entestava amb el no. Sort que els companys 
d’Esquerra ho van entendre. Gràcies a ells estan aquí. És un moment important 
al municipi, avui s’està fent poble portant l’habitatge protegit a la gent del 
municipi. Des del 98 no era possible. N’hi hauran més, estan fent política de 
poble, pensant en els joves, les famílies monoparentals, la gent gran. Qui vulgui 
buscar el moment de la votació per dir sí o no és un error. Espera que la resta 
de modificacions també tinguin aquesta rebuda. Aquest govern treballa 
caminant. Gràcies a tots. 
 
 
C.- VOTACIÓ I ACORD 

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

 

GRUP Nº 

vots 

VOT 

PSC 3 SÍ 

Con formato: Sin Resaltar
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JUNTS 4 SÍ 

PRIMÀRIES 1 ABST 

ERC 1 SÍ 

CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

Regidor no 

adscrit 

1 SÍ 

CUP 1 SÍ 

 

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

 

 

Vuitè.- PRP2020/279   PROPOSTA AL PLE PER L'APROVACIÓ INICIAL, SI 
ESCAU,  DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES 
DE PLANEJAMENT A L'ÀMBIT DEL GOLF AMB PROLONGACIÓ CM DEL 
MIG.  
  
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Robert Subirón 
Olmos,  portaveu del grup Municipal del PSC, exposa l’assumpte: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA D'URBANISME 
Expedient:  2019/645 38 PLANE  
Contingut: PROPOSTA AL PLE PER L'APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU,  DE 
LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE 
PLANEJAMENT A L'ÀMBIT DEL GOLF AMB PROLONGACIÓ CM DEL MIG 
 
VIST el document de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES 
SUBSIDIÀREIS DE PLANEJAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT EN 
DIVERSOS ÀMBITS DE L’ANTIC SECTOR DEL GOLF, presentat amb registre 
d’entrada número 1096/2020. 
 

La formulació de la Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 

planejament de Sant Vicenç de Montalt en diversos àmbits de l’antic sector del 

Golf, ve motivada per tal de transcriure, en el Planejament vigent, la realitat 

legalment consolidada, delimitant els àmbits puntuals que siguin discordants, 
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dins de l’antic sector. Regular els àmbits, urbanitzats i reparcel.lats, que no 

poden obtenir llicència d’obres perquè estan fora d’ordenació, ja que no 

coincideix la realitat amb el planejament vigent. 

En el document es determinen i delimiten aquests àmbits, que han de ser 

modificats, amb les seves superfícies reals així com els aprofitaments existents 

i/o encara per desenvolupar i si es considerarant sòl urbà consolidat o no. 

 

VIST l’informe emès al respecte per l’Arquitecte Municipal German M Pérez, 
que assenyala, però, les següents prescripcions: 
 

INFORME URBANÍSTIC 

 

SOL·LICITANT: Xavier Llistosella Vidal 

ADREÇA SOL·LICITANT: La Solana 25 08471 Vallgorguina 
SOL·LICITUD: Donar per presentat el document de Modificació puntual de NCSP al 
de Sant Vicenç de Montalt en diversos àmbits de l'antic sector del golf encarregat per 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. 

 

El que subscriu en qualitat d’arquitecte municipal i en relació a l’assumpte de 

referència, emet el següent INFORME: 

 

FETS DE LA MODIFICACIÓ 

 

En data 5 de febrer de 2019 i sota l’encàrrec de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 

Montalt, l’arquitecte Xavier Llistosella Vidal ha presentat Modificació de les 

Normes Complementàries i Subsidiàries de planejament de Sant Vicenç de 

Montalt a diversos àmbits de l'antic sector del golf. 

La necessitat de la modificació de planejament redactada ve donada pels 

desajustos existents entre el planejament vigent i la realitat física existent. Així 

doncs, la modificació pretén aclarir la situació urbanística real del planejament 

vigent en el sector del Golf, que permeti corregir les contradiccions existents 

amb la realitat consolidada i fer possible el desenvolupament del sostre 

residencial potencial encara existent. 

Els desajustos entre el planejament vigent i la realitat té el seu origen en una 

llarga i complexa tramitació dels instruments de planejament i gestió aprovats 

entre els anys 1991 i el 2012, amb la nul·litat per sentència ferma d’instruments 

EXP: 2019/645 2 

RE I DATA: 3372 de 15/04/2019 i 1096 de 17/02/2020 
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de planejament aprovats que pretenien, entre d’altres coses, refondre el 

planejament i regularitzar la situació urbanística del sector. Aquest és el cas de 

la Modificació de Normes Subsidiàries de planejament aprovades 

definitivament en data 26 d’abril de 2007 i anul·lat per sentència núm. 

530/2011, i el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat definitivament en 

data 12 de maig de 2012 i anul·lat per sentència al 2016. 

En el moment del desenvolupament dels projectes de reparcel·lació i 

d’urbanització, el topogràfic disponible era molt més precís i ajustat a la realitat 

que el que suporta el document del planejament vigent aprovat en el seu 

moment, que era de novembre de 1991. Aquesta base topogràfica de millor 

qualitat va propiciar en base a l’article 8 de les Normes Subsidiàries vigents 

l’alteració de l’àmbit per sota d’un màxim del 5% de la superfície del sector, així 

com deforma indirecta la modificació de les qualificacions urbanístiques 

recollides en el Pla Parcial aprovat en data 1991. 

L’esmentada Modificació de NCSP aprovada a l’any 2007, vigent fins al 2011, 

va ser condicionada a què calia tramitar una modificació puntual del Pla Parcial 

del sector del Golf, donat que en aquell moment encara no s’havien rebut les 

obres d’urbanització i encara tenia tractament de sòl urbanitzable. Quan va 

esdevenir la sentència ferma, el sòl objecte de transformació ja s’havia 

desenvolupat i no procedia fer una Modificació de Pla Parcial i del projecte de 

reparcel·lació.   

En darrer terme, i com a resultat de la nul·litat de la Modificació de NSCP de 

l’any 2007, el planejament responsable de legalitzar el sector del Golf passaria 

a ser el POUM aprovat definitivament a l’any 2012, que reconeixia l’àmbit del 

Golf com a sòl urbà consolidat i refonia la realitat existent a nivell de sòls de 

cessió realitzades i de qualificacions zonals. A l’igual que amb la Modificació 

NCSP de l’any 2007, també va ser anul·lat per Sentència ferma núm. 74/2016 

de 10 de febrer. Situació en la que ens trobem a data d’avui. 

La proposta parteix del fet que no cal tramitar una modificació de l’antic Pla 

Parcial per legalitzar una ordenació existent. La seva tramitació reconeixeria 

una situació que no es dona, com és el cas d’un sector urbanitzable. Per 

contra, és tracta d’un sòl urbà consolidat de ple dret que presenta situacions de 

sòls en fora d’ordenació i que són aquests últims l’objectiu de tractament de la 

modificació que es tramita.  

A continuació es relaciona cronològicament els plans i projectes tramitats dels 

de la vigencia de les NSP de l’any 1986. En negreta els planejaments i els 

instruments de gestió vigents. 
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- Revisió de les Normes Complementaries Subsidiàries del 

Planejament, aprovades definitivament en data 12 febrer 1986 

- Modificació Puntual de les Normes de Planejament (Camp de Golf), 

aprovat definitivament en data 27 novembre 1991 

- Pla Parcial d'Ordenació del sector núm. 13 (Golf Maresme), aprovat 

definitivament en data 31 maig 2000, publicat el 22 novembre 2007 

- Text Refós Normes Complementaries i Subsidiàries de 

Planejament, aprovades definitivament en data 18 maig 2005 

- Projecte d'urbanització i urbanització Sector 13 Golf 2001/2008. 

Finalització de les obres d'urbanització 2005. Recepció per l'ajuntament 

de les obres d'urbanització 2008 

- Projectes de reparcel∙lació, hi ha un projecte de reparcel∙lació general 

del 2003 i altres de parcials de parcel∙les grans. L’últim és el de les illes 

9‐1 i 9‐2 segons M‐NSP Golf 2007 el 2010. 

- Adjudicació parcel∙les del 10% aprofitament urbanístic – 2005 

- Pla Especial d'Ordenació Volumètrica i Concreció d'Usos en la 

parcel∙la d'equipament Ea del Pla Parcial del sector PP13 Golf, 

aprovat definitivament el 31 maig 2007 

- Modificació Puntual de les Normes Complementaries i Subsidiàries del 

sector 13 Golf Maresme aprovades definitivament en data 26 abril 2007  

- Pla Territorial Metropolità de Barcelona, aprovat definitivament en 

data 20 abril 2010. 

- POUM aprovat en data 12 maig 2011, publicat el 2012  

- Projecte d'Actuació Específica d'Interès Públic en sòl no urbanitzable 

(art.48 TRLUC) – any 2012. 

 

 

PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

 

El document que es presenta a aprovació inicial modifica les figures de 

planejament vigents següents:  

GENERAL: - Text refós de les Normes Complementàries i Subsidiàries de 
Planejament de Sant Vicenç de Montalt (NNSS-1986), 
aprovades definitivament per la Comissió Provincial d’Urbanisme 
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de Barcelona en sessió de 12 de febrer de 1986 (DOGC núm. 
685 de 14/05/1986). 

 - Text refós de la Modificació Puntual de les Normes de 
Planejament (Camp de Golf), aprovat definitivament en data 27 
novembre 1991 (DOGC 02/03/1992). 

 - Pel que fa a la Normativa Text Refós de les normes 
urbanístiques del planejament general, amb conformitat de la 
CTU de BCN en sessió de 18 de maig de 2005 (DOGC 4435 de 
27/07/2005). 

 

DERIVAT: - Text refós del Pla Parcial d’ordenació del sector 13 (Golf del 
Maresme), amb acord de la CUB en sessió del 27 de novembre 
de 1991 i acordada la seva publicació a efectes d’executivitat en 
data 31/05/2000 (DOGC núm. 3190 de 25/07/2002).  

 
A nivell d’aprofitaments urbanístics, s’ha de considerar com a planejament 

vigent les que es deriven de l’article 159bis del Text Refós NCSP, aprovades 

definitivament a l’any 2005, atès que aquesta no recull les establertes pel Text 

Refós del Pla Parcial aprovat el 1991. Les NCSP actuen com a refós del 

planejament aprovat fins aquell moment, inclòs el Pla Parcial de 1991, per tant 

sinó reprodueix els valors del Pla Parcial per la raó que sigui, s’han de 

consideració com a bons els establerts pel planejament general atès que és el 

darrer planejament aprovat amb incidència al sector.  

Això mateix també passa si es compara el Text Refós de les Normes 

Complementàries i Subsidiàries Planejament aprovat l'any 2005 amb els 

projectes de reparcel∙lació i d'urbanització aprovats els anys 2003 i 2005 

respectivament i ferms en via administrativa. El redactat normatiu de les NCSP 

de 2005 no recull les modificacions introduïdes pels esmentats projectes.  

 

OBJECTIUS DE LA MODIFICACIÓ  

La modificació proposada intervé puntualment en diversos àmbits de l’antic Pla 

Parcial de Golf amb l’objectiu d’ajustar les qualificacions urbanístiques del Pla 

Parcial a la realitat física existent. Realitat que coincideix amb els sòls 

reparcel·lats i parcel·lats amb posterioritat a l’aprovació del Pla Parcial.  

 

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
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La modificació proposada consisteix en una intervenció de caire tècnic, per 

regularitzar la situació que esdevé de les diferents sentències anul·latòries dels 

planejaments que amb anterioritat corregien aquestes mateixes deficiències i 

que impossibiliten el fer-ne ús del drets dels propietaris a poder edificar. Per 

tant, la modificació no té per objecte l’ordenació de cap àmbit inclòs dins del 

Sector del Golf segons el Pla Parcial. 

 

Tanmateix, la modificació inclou la modificació del règim del sòl d’alguns 

terrenys molt determinats i justificats per la seva naturalesa actualment 

existent. Aquesta alteració del règim del sòl només es pot fer mitjançant la 

modificació de les Normes Subsidiàries actuals, motiu que justifica encara més 

la figura de planejament que es tramita. 

Dita alteració del règim del sòl és justifica, a part de per la naturalesa actual 

dels terrenys, per l’existència d’un balanç positiu a favor de la superfície de sòls 

no urbanitzables, tal i com s’acredita a la taula comparativa entre el 

planejament vigent i la proposta que s’acompanya. 

La modificació identifica amb el codi alfanumèric A, B, C, D, E i F, els sòls 

inclosos a la Modificació de les NSP de l’any 2007. La resta de sòls delimitats 

dins de la modificació i que no estan identificats numèricament són ajustos de 

qualificacions procedents en la seva totalitat de modificacions de la vialitat 

interna del sector.  

La naturalesa dels sòls que canvien de règim de sòl són els anomenats a la 

modificació com a àmbits A, B, C i F, totes elles incloses a la Modificació de les 

NSP de l’any 2007. La raó per la qual es modifiquen és pel destí de l’ús 

existent, que en el cas del SNU és per tractar-se del golf, a excepció de l’àmbit 

A que la reparcel·lació el considera SNU. Els sòls que passen a urbans són per 

tractar-se de sòls urbans segons la reparcel·lació i per tenir tots els serveis 

bàsics que estableix el TR LUC. Aquestes són: 
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Àmbit A    Àmbit B 
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Àmbit C          Àmbit F 

 

Sòls urbans que passen a ser sòl no urbanitzable 

Àmbit A 1.097,40 m2 

Àmbit B 414,00 m2 

Àmbit C 16.930,00 m2 

Total 18.441,40 m2 

Sòls no urbanitzables que passen a ser sòl urbà 

Àmbit B 4.350,80 m2 

Àmbit F 1.122.41 m2 

Total 5.473,21 m2 

Amb un balanç positiu pel sòl no urbanitzable de 12.968,19 m2 de sòl. 
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Àmbit E 

En relació a l’Àmbit E, es tracte de l’anomenada peça del “Triangle” on hi ha 

ara mateix 4 volums edificats amb llicència donada d’acord a la Modificació de 

les NSP de l’any 2007 i que no s’han pogut acabar d’executar. Aquestes 

construccions tenen sentència judicial ferma pel seu enderroc, però no s’ha 

portat a terme per que l’expedient penja d’un altre expedient judicial 

independent sense resolució ferma.  

Dit àmbit E, reconeix la realitat existent arrel del projecte de reparcel·lació 

inscrit al registre modificant el traçat viari 

previst pel Pla Parcial que travessa la parcel·la. 

Per contra, es dona per bo el traçat existent del 

vial executat que separa l’UA 4 de les NSP del 

sector del Golf.  

En aquesta parcel·la es mantenen les 

previsions del Pla Parcial a nivell de 

qualificació, on es podrien fer 6 habitatges 

unifamiliars de parcel·la mínima de 2000 m2. 

L’execució d’una vialitat major respecte el Pla 

Parcial fa que la finca resultant tingui una 

superfície inferior a la prevista per aquest i en lloc de poder-se desenvolupar 6 

habitatges unifamiliars de parcel·la mínima 2000 m2, són 5 unitats.  

 

Àmbit D 

En darrer terme, l’Àmbit D consisteix en una correcció introduïda per una 

llicència de parcel·lació aprovada pel propi Ajuntament sobre uns terrenys 

provinents del 10% de cessió de l’aprofitament municipal i sòls de sistemes 

cedits a nom de l’Ajuntament.  

 

Es tracta doncs de sòls d’origen urbanitzable que van passar a ser urbans i que 

la modificació ajusta a nivell de qualificacions urbanístiques. La llicència de 

parcel·lació compensava la superfície dels terrenys agafats a la zona verda per 

sòl qualificat de zona privada. 
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Normativa 

La normativa de la present modificació deroga l’article 159bis del TR de les 

Normes Complementàries i subsidiàries aprovades a l’any 2005. Atès que no 

tenen en consideració el Pla Parcial aprovat. 

Balanç de sòls 

A nivell global a part dels ajustos dels àmbits A, B, C, D, E i F, amb un 

increment del sòl no urbanitzable en 12.968,19 m2s, també es produeixen 

ajustos generals com a conseqüència de refondre el planejament a la 

cartografia actual, donant com a balanç de la modificació el reproduït a 

l'apartat núm.3 "Quadre resum comparatiu fins sentència núm. 530/2011" del 

document de la modificació, on es compara la dades del planejament vigent i la 

reparcel·lació aprovada. Per tant les modificacions proposades en la 

modificació ja estan inclosos a l’esmentat quadre. 

Agenda 

La present modificació no estableix cap agenda de les actuacions, atès que no 

delimita cap àmbit de PMU o polígon d’actuació que requereixi una posterior 

execució. 

Avaluació econòmica i financera 

La present modificació no té efectes a nivell de repercussió de càrregues 

urbanístiques, per tant no cal estudiar i establir els seus efectes en un 

document d’Avaluació econòmica i financera. 
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DOCUMENTACIÓ PRESENTADA 

La documentació presentada de la Modificació consta dels següents 

documents: 

 Memòria descriptiva i justificativa. Dins de la mateixa memòria: 

o Programa de participació ciutadana 

o Memòria Social (específica de la modificació) 

o Justificació de l'observança de l'objectiu del desenvolupament 
urbanístic sostenible 

o Justificació de la no incorporació de l’informe de sostenibilitat 
ambiental 

o Justificació de les mesures per una mobilitat sostenible 

o Informe de sostenibilitat econòmica 

 Normes urbanístiques 

 Agenda i avaluació econòmica i financera 

 Documentació gràfica 

 

NORMATIVA APLICABLE 

La present modificació es promou per part de l’Ajuntament d’acord amb el que 

s'estableix en del DL 1/2010 del Text Refós de la LUC i l'article 41 de la Llei 

3/2012 de modificació del Text Refós de la LUC. 

Així mateix, la tramitació dels documents ve regulada pels articles 80 i 85 del 

DL 1/2010 del Text Refós de la LUC. 

L’art. 96 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC) preveu 

que la modificació d’una figura de planejament queda subjecta a les mateixes 

disposicions que en regeixen la formació. A més, i d’acord amb l’art. 97, se n’ha 

de justificar la necessitat de la iniciativa, i l'oportunitat i la conveniència amb 

relació als interessos públics i privats concurrents. 

Aquesta modificació puntual no està sotmesa avaluació ambiental en el marc 

de l’addicional vuitena 6 c de la Llei 16/2015 per afectar únicament al sòl urbà i 

no constituir variacions fonamentals d’estratègies, directrius i propostes de les 

NNSS. 

La Modificació de NCSP ha de contenir la documentació que estableix l’article 

91 del TRLUC. 
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VALORACIÓ DE LA PROPOSTA 

Analitzada la documentació presentada i atenent a les consideracions anteriors 

s’informa favorable a la tramitació per a l’aprovació inicial de la Modificació de 

les Normes Complementàries i subsidiàries de planejament de Sant Vicenç de 

Montalt en diversos àmbits de l'antic sector del golf promoguda per l’Ajuntament 

de Sant Vicenç de Montalt per subsanar la situació d’inseguretat jurídica en 

sòls urbans consolidats com a conseqüència de les sentències fermes que 

anul·len als planejaments aprovats de la MNSP de 2007 i el POUM de 2012. 

 

VIST l’informe emès per part de l’Assessor Urbanístic Josep Maria Pesquer en 

data 19 de febrer de 2020, consta en el seu expedient, el qual té la següent 

conclusió: 

 

CONCLUSIONS  

  

Vist tot l’anterior, i en tant que el document analitzat s’ajusta a la legislació a 

dalt referenciada, aquesta assessoria jurídica s’informa favorablement 

l’aprovació inicial la Modificació Puntual de les Normes Complementàries i 

Subsidiàries de Planejament de Sant Vicenç de Montalt en diversos àmbits de 

l’antic sector del Golf, en el benentès que, amb caràcter previ a la seva 

aprovació per part del Ple de l’Ajuntament, caldrà elaborar un Text refós que 

incorpori les determinacions següents:  

10  

  

  

(i) Suprimir o substituir l’expressió relativa a àmbits de “sòl urbà fora 

d’ordenació” (sic), d’acord amb el que s’ha exposat en l’apartat 2.1, in fine, dels 

fonaments jurídics.   

  

(ii) Incorporar els documents previstos a l’article 8.5.a) del TRLU, d’acord amb 

el que s’ha exposat en l’apartat 2.4 dels fonaments jurídics del present informe.  

  

(iii) Suprimir, per innecessari, l’apartat 10 de la Memòria (Programa de 

participació ciutadana), d’acord amb el que s’ha exposat a l’apartat 3.1, in fine, 

dels fonaments jurídics.  

  

 

ATÈS que a l’expedient consta informe FAVORABLE de l’arquitecte municipal 

en data 24 de febrer d’enguany, validant la incorporació de les esmenes 
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proposades en l’informe jurídic esmentat anteriorment, amb el següent 

contingut: 

 

ASSUMPTE: Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes 

complementàries i subsidiàries de planejament de Sant Vicenç de Montalt en 

diversos àmbits de l’antic sector del Golf.  

 

PRIMER. Mitjançant informe emès per L’assessoria jurídica en data 18 de 

febrer de 2020 es va informar favorablement l’aprovació inicial la Modificació 

Puntual de les Normes Complementàries i Subsidiàries de Planejament de Sant 

Vicenç de Montalt en diversos àmbits de l’antic sector del Golf, en el benentès 

que, amb caràcter previ a la seva aprovació per part del Ple de l’Ajuntament, 

calia elaborar un Text refós que incorporés les determinacions següents:  

  

(i) Suprimir o substituir l’expressió relativa a àmbits de “sòl urbà fora 

d’ordenació” (sic), d’acord amb el que s’ha exposat en l’apartat 2.1, in 

fine, dels fonaments jurídics.   

  

(ii) Incorporar els documents previstos a l’article 8.5.a) del TRLU, d’acord           

amb el que s’ha exposat en l’apartat 2.4 dels fonaments jurídics del 

present informe.  

  

(iii) Suprimir, per innecessari, l’apartat 10 de la Memòria (Programa de 

participació ciutadana), d’acord amb el que s’ha exposat a l’apartat 3.1, 

in fine, dels fonaments jurídics.  

 

SEGON. En data 21 de febrer de 2020 ha tingut entrada (registre ENTRA-

20201302) un nou document de Modificació Puntual de les Normes 

Complementàries i Subsidiàries de Planejament de Sant Vicenç de Montalt en 

diversos àmbits de l’antic sector del Golf, redactat per l’arquitecte XAVIER 

LLISTOSELLA VIDAL, que incorpora les referides prescripcions.  

  

TERCER. Procedeix per consegüent elevar al Ple de l’Ajuntament el document 

definitiu presentat en data 20 de febrer de 2020 als efectes que acordi el que 

consideri convenient respecte de l’aprovació inicial de la modificació puntual 

esmentada. 

 

Per tant, ES PROPOSA AL PLE DE LA CORPORACIÓ, adoptar els següents 

acords: 
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Primer.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual de les Normes 

Complementàries i Subsidiàries de Planejament de Sant Vicenç de Montalt en 

diversos àmbits de l’antic sector del Golf.  

Segon.-Suspendre, a l’empara del que disposa l’article 73.2 del TRLU, 

els àmbits delimitats als plànols A i B, inclouen la suspensió dels tràmits i llicèn

cies que tot seguit es detallen en base a les següents condicionants:   

En els sòls de titularitat privada, queden suspesos els tràmits d’atorgament de ll

icències de parcel·lació de terrenys, d’edificació i de reforma, d’instal·lació o 

ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals 

connexes establertes per la legislació sectorial. 

No així els de rehabilitació o d’enderrocament de construccions existents, es po

dran  portar a terme.  

Aquesta suspensió serà pel termini de dos (2) anys o fins a l'efectivitat del nou 

planejament objecte de la modificació.  

 

Tercer.- Sotmetre la modificació puntual inicialment aprovada al tràmit 

d’informació pública pel termini d’un (1) mes, a comptar des de la seva 

publicació mitjançant edictes al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona, a un diari de premsa periòdica de més 

divulgació a l’àmbit municipal, i a la web municipal de l’Ajuntament, per tal que 

es puguin presentar al·legacions.  

 Quart.-  Simultàniament al tràmit d’informació pública, requerir informe als 

organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, de 

conformitat amb allò assenyalat a l’efecte per l’arquitecte municipal en el seu 

informe. 

 
B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, 
de 28 novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 
Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària. 
 
El senyor Miquel Àngel Martínez, portaveu de Junts per Sant Vicenç de 
Montalt, per afirmar que les modificacions de normes són molt perilloses. 
D’acord que s’han de corregir els desajustos, però s’hauria de tornar a l’origen 
del que tenien. Estan d’acord en regularitzar, ara bé aquesta és una modificació 
de 5 àmbits. Volen que es tregui l’àmbit que fa referència als apartaments del 
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golf, ja que és un àmbit perillós, proposa separar l’àmbit E per tractar-lo de 
forma separadaparticularment.  
 
A continuació, pren la paraula el senyor Sergi Rabat Fajardo, regidor de Som-
hi, qui manifesta que els sembla correcte adaptar el planejament a la realitat. 
Els sembla correcte adaptar el planejament a la realitat. Però Som-hi i ell 
personalment, Lla seva professió l’insta a que qualsevol terreny que sigui 
objecte de procés judicial, seria convenient esperar-se al procediment, o si més 
no, tractar-lo amb finura de forma separada.  xxx. Aquesta és la seva proposta, 
però, i no li demanen que la canviïn. Creuen que l’han de canviar, però ells 
tenen legitimitat per presentar-la així. però tenen legitimitat. Votaran que no, 
creuen que la perillositat és superior si s’aprova conjuntament amb el sector E i 
no de forma separada, amb delicadesa i analitzant bé tots els escenaris.... 
 
La senyora Laia Sorribes Valls manifesta que aquesta modificació de NNSS és 
el reconeixement urbanístic de la situació actual, comporta solucionar 
desajustos, espera que no sigui un augment de sòl no urbanitzable. vídeo 
No significa un augment. No volen bloquejar aquests veïns que no poden 
demanar llicències d’obres, creuen que és excessiu que s’hagin d’esperar al 
POUM. Votaran a favor.  
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, manifesta que es tracta 
d’un sector del que fa por pronunciar-se, arrel de la sentència de 
l’enderrocament. S’han de solventar les incorreccions, totalment d’acord, però 
el que li ha sobtat és que la zona E no s’hagi separat, com s’havia dit. Ell 
tractaria a banda l’àmbit E. Es perd una oportunitat de negociar, es podria 
negociar amb la promotora perquè no presenti una reclamació patrimonial, 
potser s’ha fet, però hi ha hermetisme. Per tant, lamentablement, si  amb xxx si 
es manté l’àmbit E dins aquesta modificació, el. El seu vot serà negatiu. 
 
La senyora Maria Villalta Morro, portaveu de 9SV, manifesta que ho entén, però 
no és el mateix aprovar inicialment una modificació de Normes i una altra cosa 
que xxx és donar llicències. Hi ha un informe jurídic que és favorable a 
l’aprovació, perquè diu que es compleix la normativa vigent.  Si hi ha informes 
d’arquitecte i jurídics favorables, Eentén que es pot donar llum verda al primer 
pas. 
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, manifesta que estem 
en una aprovació inicial, les parts implicades podran dir la seva. Hi ha veïns 
afectats des de fa anys i han tingut la paciència d’aguantar. Aquests veïns 
veuen la llum.. Vídeo 
 
El senyor alcalde vol fer un petit incís. No es pot treure l’àmbit E i ja es va 
explicar la raó. Està content perquè fa molts mesos aquests veïns necessitaven 
una solució. No hi ha cap patata calenta. L’àmbit E es queda igual. Hi ha una 
llicència mal donada, una denúncia. Ja arribaran les negociacions. El que es 

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar
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vol és que arribi un espai un espai amb vivenda protegida. El que s’està fent 
ara és regularitzar. Si es vol arribar a treballar amb aquest ajuntament, serà 
amb un 30% de vivenda protegida. El que no farà és canvia l’àmbit a no 
urbanitzable, perquè després seria més difícil fer-lo urbanitzable. La Generalitat 
ho ha revisat. Elel que s’està fent és tirar endavant. Després canviar l’ús seria 
un problema gran. La sentència si s’arriba a portar a terme podria costar 3 
milions d’euros per una llicència mal donada. Els tècnics estan treballant per 
arribar a acords sense polítics. Aquest model ha d’anar així, no es pot treure 
l’àmbit. 
 
 
C.- VOTACIÓ I ACORD 

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

 

GRUP Nº 

vots 

VOT 

PSC 3 SÍ 

JUNTS 4 ABST 

PRIMÀRIES 1 NO 

ERC 1 SÍ 

CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

Regidor no 

adscrit 

1 NO 

CUP 1 SÍ 

 

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

 

 
 

Novè.- PRP2019/1914   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ INICIAL, SI 
ESCAU, DE LES NNSS DEL ROCAR NORD. 
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A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el Sr Robert Subirón 
Olmos,  portaveu del grup Municipal del PSC, exposa l’assumpte: 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA D'URBANISME 
Expedient:  2019/1212-2245   
Contingut: PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LES 
NNSS DEL ROCAR NORD 
 
APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES 
COMPLEMENTÀRIES I SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT A L’ÀMBIT DE LA UA8, ROCAR NORD. 
 
El senyor Alcalde-President Javier Sandoval i Carrillo cedeix la paraula al 
senyor German Manuel Pérez, Arquitecte municipal, perquè expliqui aquest 
punt de l’ordre del dia. 
 
VIST l’expedient d’aprovació inicial de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES 
NORMES COMPLEMENTÀRIES I SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE 
L’ÀMBIT DE LA UA8, ROCAR NORD, exp número 2019/1212-3 (Planejament 
registre d’entrada número 5960/2019),  
 
VIST l’informe en data 19 DE NOVEMBRE DE 2019, emès al respecte per part 
de l’Arquitecte Municipal German Manuel Pérez, que assenyala, però, les 
següents prescripcions: 
 
 
INFORME URBANÍSTIC 

 

SOL·LICITANT:        Carlos Jorge de Miquel en representació de 
BRUGUERAS, ALCANTARA GRACIA BRAGADO 

ADREÇA SOL·LICITANT: Carrer Còrsega, 270 àtic – 08008 Barcelona 
(Barcelona) 

SOL·LICITUD:          Donar per presentat el document de Modificació 
puntual de la Modificació puntual de les NCSP de Sant Vicenç de 
Montalt a l’àmbit de la UA 8 “El Rocar Nord”. 

 

El que subscriu en qualitat d’arquitecte municipal i en relació a l’assumpte de 

referència, emet el següent INFORME: 

 

EXP: 2019/1212-3 

RE I DATA:   5960 de 04/07/2019 i de 9720 14/11/2019 
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ANTECEDENTS 

En data 13 de novembre de 2019 i en representació de l’interessat, el Sr. 

Carlos Jorge de Miquel ha presentat Modificació puntual de les Normes 

Complementàries i Subsidiàries de Planejament de Sant Vicenç de Montalt a 

l’àmbit de la UA 8 El Rocar Nord. L’esmentat document pretén fer viable 

econòmicament, a l’hora que agilitzar la gestió de la UA 8 de les Normes 

Complementàries i Subsidiàries de Planejament, gràcies a la reducció de la 

superfície de la parcel·la mínima, l’increment de la densitat d’habitatges i l’ajust 

de les qualificacions de sistemes urbanístics millorant l’accessibilitat de l’àmbit i 

de l’entorn a El Rocar. 

PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

De la documentació que consta en els nostres arxius se’n dedueix que el 

planejament d’aplicació és el següent: 

GENERAL: -    Normes Complementàries i Subsidiàries de Planejament de 
Sant Vicenç de Montalt (NNSS-1986), aprovades definitivament 
per la Comissió Provincial d’Urbanisme de Barcelona en sessió 
de 12 de febrer de 1986 (DOGC núm. 685 de 14/05/1986). 

                               -    Pel que fa a la Normativa Text Refós de les normes 
urbanístiques del planejament general, amb conformitat de la 
CTU de BCN en sessió de 18 de maig de 2005 (DOGC 4435 de 
27/07/2005). 

OBJECTIUS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

Els objectius de la Modificació Puntual són els següents: 

a) Ajustar el traçat del sistema viari previst a les NCSPper la UA-8 “Rocar Nord” 

per millorar la connectivitat de l’entorn (augmentar la secció del vial interior, 

millorar el traçat del carrer de Migjorn i prolongar el carrer de l’Alba, per eliminar 

el cul de sac). 

b) Establir la cessió de terreny corresponent a la franja confrontant amb la 

carretera BV-5031 (cessió mínima franja de 2,00 metres paral·lela a la 

carretera). 

c) Definir una parcel·lació amb un tamany de parcel·la mínima més petita que 

el previst a les NCSP vigents, que s’ajusti millor a les preexistències facilitant 

l’efectiva equidistribució de beneficis i càrregues entre els propietaris, per tal de 

possibilitar el desenvolupament del polígon. 
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d) Augmentar la superfície de les zones verdes, donant compliment a 

l’increment de reserves per a sistemes urbanístics que s’ha de realitzar per 

l’augment del nombre màxim de parcel·les. 

e) Establir la cessió del 10% de l’aprofitament de la UA-8 “Rocar Nord” a favor 

de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. 

f) Definir el sistema d’actuació que serà el de reparcel·lació en la modalitat de 

compensació bàsica. 

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

En termes generals, la Modificació puntual recull la proposta que s’estableix en 

les NCS de planejament de l’any 1986. Els canvis introduïts són bàsicament 

per reduir el tamany de la parcel.la mínima de 2.000 m² a 1.500 m² i per ajustar 

l’ordenació de la UA-8, amb l’objectiu de millorar la seva connectivitat amb la 

trama urbana. 

De la reducció de la parcel·la mínima a 1.500 m2 de sòl es passa en el conjunt 

de l’àmbit de 25 parcel·les unifamiliars aïllades a 33 parcel·les el que 

representa un increment positiu de +8 parcel·les (habitatges).  

D’acord amb l’article 100 de la Llei d’Urbanisme, s’ha de preveure una reserva 

complementària de terrenys per a sistemes d’espais lliures i equipaments de 10 

m², com a mínim, per cada nou habitatge. 

La present modificació incrementa en 8  x 10 m2 s de sistemes = 80 m2s 

sistemes d’espais lliures i equipaments, respecte les previsions de les NCSP de 

l’any 1986. 

Segons les NCSP, les cessions d’espais lliures públics que havia de fer la UA 8 

eren de 7.245 m2s amb el nou escenari proposat les cessions de la Modificació 

puntual és de: 

7.245 + 80 = 7.325 m² 

L’ordenació proposada és la següent: 
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El quadre de comparatiu de com quedarien les superfícies de les qualificacions 

urbanístiques entre el planejament vigent i la proposta és el següent: 

 

S’ha optimitzat la vialitat interna, ajustant el traçat del sistema viari previst pel 

planejament vigent i millorant la relació entre els espais lliures de nova creació i 

les finques resultants de l’àmbit.  

Així mateix, s’ha augmentat la secció del vial interior, millorar el traçat del carrer 

de Migjorn i prolongar el carrer de l’Alba, per eliminar el cul de sac i s’ha 

ampliat la carretera BV-5031 mitjançant la cessió d’una franja mínima de 2,00 

metres paral·lela aquesta. 

 

DOCUMENTACIÓ PRESENTADA 

La documentació presentada de la Modificació puntual, s’adequa a les 

previsions de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i consta dels següents 

documents: 
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 Memòria descriptiva 

 Memòria justificativa de l’ordenació 

 Quadres comparatiu del planejament vigent i la proposta 

 Memòria social  

 Document ambiental estratègic 

 Mobilitat sostenible 

 Normes Urbanístiques 

 Plànols d’informació 

 Plànols d’ordenació 

 Annexes 

 Àmbit de suspensió de llicències 

NORMATIVA APLICABLE 

La normativa legal d’aplicació ve determinada pel Decret Legislatiu 1/2010, de 

3 d’agost, consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 

22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 

Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, i per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de 

mesures fiscals i financeres.  

Així mateix, és d’aplicació el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova 

el Reglament de la Llei d'urbanisme. 

L’art. 96 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC) preveu 

que la modificació d’una figura de planejament queda subjecta a les mateixes 

disposicions que en regeixen a la formació. A més, i d’acord amb l’art. 97, se 

n’ha de justificar la necessitat de la iniciativa, i l'oportunitat i la conveniència 

amb relació als interessos públics i privats concurrents. 

Segons la legislació vigent la iniciativa de la Modificació de les NCSP correspon 

a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, tsl com es recull a l’article 76 del 

TRLUC. 

Aquesta modificació puntual no està sotmesa avaluació ambiental en el marc 

de l’addicional vuitena 6 c de la Llei 16/2015 per afectar únicament al sòl urbà i 

no constituir variacions fonamentals d’estratègies, directrius i propostes de les 

NCSP vigents. 

La Modificació puntual ha de contenir la documentació que estableix l’article 59 

del TRLUC. 
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VALORACIÓ DE LA PROPOSTA 

Analitzada la documentació presentada i atenent a les consideracions anteriors 

s’informa de forma favorable a la tramitació per a l’aprovació inicial de la 

Modificació puntual de la Modificació puntual de les NCSP de Sant Vicenç de 

Montalt a l’àmbit de la UA 8 “El Rocar Nord”. 

VIST l’informe en data 19 de novembre de 2019, emès per l’assessor jurídic 

Josep Maria Pesquer, el qual té el següent contingut: 

INFORME-PROPOSTA 

EXPEDIENT: 2019/1212-3 

ASSUMPTE: Aprovació inicial modificació puntual de les Normes 

complementàries i subsidiàries de planejament de Sant Vicenç de Montalt a 

l’àmbit de la UA8, Rocar Nord. 

ANTECEDENTS 

1. En data 14 de novembre de 2019 ha tingut entrada (registre núm. ENTRA 

2019/9720) la proposta de Modificació Puntual de les Normes 

Complementàries i Subsidiàries de Planejament de Sant Vicenç de Montalt a 

l’àmbit de la UA8, Rocar Nord, prèviament consensuada amb la majoria dels 

propietaris de la unitat d’actuació i redactada per l’arquitecte Jordi San Millan 

Filbà i l’advocat Carles de Miquel Serra, sol·licitant que l’Ajuntament assumeixi 

la iniciativa, acordi el que correspongui pel seu impuls i iniciï la tramitació i 

aprovació reglamentàries del document. 

2. La proposta pretén, en síntesi: (i) Ajustar el traçat del sistema viari previst a 

les NNSS a fi de millorar la connectivitat de l’entorn (augmentar la secció del 

vial interior, millorar el traçat del carrer de Migjorn i prolongar el carrer de l’Alba, 

per eliminar el cul de sac); (ii) Establir la cessió d’una franja de 2 metres de 

terreny confrontant amb la carretera BV-5031 per tal d’ampliar el voral; i, (iii) 

Reduir la superfície de la parcel·la mínima de 2.000 m2 a 1.500 m2 per tal de 

facilitar l’efectiva redistribució de beneficis i càrregues entre els propietaris i 

possibilitar l’execució del polígon que porta més de 30 anys sense haver pogut 

desenvolupar-se. 

3. Ha estat informada favorablement per l’arquitecte municipal en data 19 de 

novembre de 2019. 

FONAMENTS JURÍDICS 



 

 - 78 - 

1. Règim jurídic aplicable 

Resulten d’aplicació el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 

el text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU), el Decret 305/2006, de 18 de juliol, 

pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (RLUC), el Reial Decret 

Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 

Sòl i Rehabilitació Urbana, així com la legislació bàsica estatal i la legislació 

supletòria estatal no desplaçada per la legislació urbanística catalana (sense 

perjudici del que disposa l’article 110.2 de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de 

juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, conforme a una 

interpretació harmònica del bloc de constitucionalitat). Caldrà igualment 

considerar, entre d’altres, la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, el Decret 

344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la 

mobilitat generada, la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans 

i programes, així com la Llei estatal 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació 

ambiental. Pel que fa al planejament urbanístic general vigent, és d’aplicació la 

Revisió de les Normes Complementàries i Subsidiàries de Planejament de Sant 

Vicenç de Montalt, aprovades definitivament per la Comissió Provincial 

d’Urbanisme de Barcelona en data 12 de febrer de 1986 i el Text refós de les 

Normes urbanístiques del planejament general, aprovades per la Comissió 

Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 18 de maig de 2005. 

2. Contingut 

2.1. L’article 96 del TRLU disposa que la modificació de qualsevol dels 

elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes 

disposicions que en regeixen la seva formació, amb les excepcions que 

s’estableixin per reglament i, pel que fa referència al cas concret que ens 

ocupa, a les  particularitats següents: (i) Les modificacions dels sistemes 

urbanístics d’espais lliures, zones verdes o d’equipaments esportius resten 

sotmeses al procediment que estableix l’article 98 del TRLU; i, (ii) Les 

modificacions d’instruments de planejament urbanístic que comportin un 

increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la 

intensitat dels usos, o la transformació dels usos ja establerts, resten subjectes 

a les particularitats que estableixen els articles 99 i 100. 

 

Respecte a la primera peculiaritat esmentada, la proposta ajusta la delimitació 

de les zones verdes als canvis derivats de les modificacions del traçat de la 

xarxa viària sense alterar-ne la funcionalitat, ni la superfície, ni la localització en 
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el territori, de manera que no resulta d’aplicació el procediment previst a l’article 

98 del TRLU. 

D’altra banda, la proposta de modificació no comporta un canvi d’ordenació que 

afecti als usos residencials, doncs tots els habitatges previstos continuen 

essent de tipologia unifamiliar (com en el planejament vigent). Tot i que tampoc 

es contempla un increment de sostre (edificabilitat), l’increment del nombre total 

d’habitatges com a resultat de la reducció de la parcel·la mínima, implica 

l’augment de la densitat de l’ús residencial i, per això, en compliment del que 

disposa l’article 100.2 del TRLU i l’article 118.3 del RLU, es preveu una reserva 

complementària de terrenys per a sistemes d’espais lliures i equipaments de 10 

m2 per cada nou habitatge, calculada sobre la base de l’increment màxim teòric 

de parcel·les. 

2.2. L’article 97.1 del TRLU, exigeix que les propostes de modificació d'una 

figura de planejament urbanístic raonin i justifiquin la necessitat de la iniciativa, i 

l'oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i privats 

concurrents. 

A tal efecte, en l’apartat 2.1 de la Memòria de l’ordenació (titulat, Justificació de 

la conveniència i oportunitat de la modificació de les NNSS) s’assenyala el  

següent: 

“a) La modificació proposada preveu millorar la connectivitat de la zona situada 

al nord-oest de la trama urbana, eliminant l’actual cul de sac del carrer de l’Alba 

i prolongant aquest vial fins connectar-lo amb el carrer del Rocà. La MP també 

preveu ampliar la secció del carrer interior de la UA-8, fins a una amplada total 

de 8 m, el que permetrà millorar l’espai destinat als vianants. També es preveu 

la cessió de terrenys per ampliar el voral de la carretera BV-503, que suposarà 

una millora de la infraestructura viaria. És per això que es considera d’interès 

públic rellevant per Sant Vicenç de Montalt, alhora que també beneficia els 

titulars dels terrenys on es desenvolupa la modificació. 

b) No concurrència de cap dels elements o circumstàncies que obliguen a una 

valoració negativa de la proposta. L’ordenació proposada és coherent amb el 

model de planejament del terme municipal de Sant Vicenç de Montalt i no entra 

en contradicció amb cap dels principis de desenvolupament urbanístic 

sostenible, doncs no s’incrementa la superfície de sostre edificable. 

 

c) L’ordenació proposada no modifica la posició de les reserves de zones 

verdes. La MP preveu un increment de la superfície total de les zones verdes, i 
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una millora de la seva funcionalitat, sense afectar cap sòl de sistema públic 

preexistent”. 

En el present cas no es dona cap dels supòsits previstos a l’article 97.2 del 

TRLU per a què l’òrgan competent hagi de fer una valoració negativa de la 

proposta i no l’assumeixi. 

2.3. L’article 99.1 del TRLU disposa que les modificacions d’instruments de 

planejament general que comportin un increment del sostre edificable, de la 

densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels usos, o la transformació dels 

usos establerts anteriorment han d’incloure en la documentació les 

especificacions següents: 

(i) La identitat de tots els propietaris o titulars d’altres drets reals sobre les 

finques afectades, públiques o privades, durant els cinc anys anteriors a l’inici 

del procediment de modificació, i els títols en virtut dels quals han adquirit els 

terrenys. Aquesta especificació s’ha de dur a terme mitjançant la incorporació a 

la memòria d’una relació d’aquestes persones i de les certificacions pertinents 

expedides pel Registre de la Propietat i, si s’escau, pel Registre Mercantil. En el 

cas de manca d’identificació del propietari en el Registre de la Propietat s’han 

de fer constar les dades del cadastre. 

A l’apartat 1.5 de la Memòria de la informació (Estructura de la Propietat) 

s’indica que “els titulars de les finques no han variat en els darrers anys i son 

els que consten en el quadre de propietats i es recullen a l’annex 2, en 

qualsevol cas, es demanaran al llarg de la tramitació notes simples o 

certificacions registrals actualitzades de la titularitat de les finques dels darrers 

cinc anys”. Això no obstant, a l’annex 2 no consta aquesta informació de 

manera que, abans de sotmetre el document a informació pública, caldrà 

incorporar les certificacions corresponents. 

(ii) La previsió, en el document de l’agenda o del programa d’actuació del pla, 

de l’execució immediata del planejament i l’establiment del termini concret per a 

aquesta execució, el qual ha d’ésser proporcionat a la magnitud de l’actuació. 

En l’apartat d (Agenda i pla d’etapes) de l’article 12 de les Normes 

urbanístiques de la proposta de modificació es dona compliment a aquesta 

previsió en els termes següents: 

 

“D’acord amb el que determina l’article 99 del TRLU, s’estableix una execució 

immediata del planejament, i en aquest sentit: 
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1. El Projecte d’urbanització i el Projecte de Reparcel·lació es lliuraran a 

l‘Ajuntament per a la seva tramitació en el termini màxim d’un any des de la 

publicació de l’acord d’aprovació definitiva de la MpNNSS de planejament. 

2. Les obres d’urbanització hauran d’estar iniciades en el termini màxim d’un 

any des de la publicació de l’acord d’aprovació definitiva del Projecte 

d’urbanització i de reparcel·lació i hauran de finalitzar en el termini màxim d’un 

any des del seu començament”. 

(iii) Una avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de 

justificar, en termes comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació 

vigent i el que resulta de la nova ordenació. Aquesta avaluació s’ha d’incloure 

en el document de l’avaluació econòmica i financera, com a separata. Així 

consta a l’annex 3. 

2.4. L’article 8.5.a) del TRLU disposa que en la informació pública dels 

instruments de planejament urbanístic, cal exposar un document comprensiu 

dels extrems següents: (i) Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a 

suspensió de llicències i de tramitació de procediments, i concreció del termini 

de suspensió i de l’abast de les llicències i tramitacions que es suspenen; així 

com, (ii) Un resum de l’abast de llurs determinacions i, en el cas que es tracti 

de la revisió o modificació d’un instrument de planejament urbanístic (com és el 

cas), plànol d’identificació dels àmbits en els que l’ordenació proposada altera 

la vigent i resum de l’abast d’aquesta alteració. 

La proposta conté aquest document comprensiu i, d’acord amb el que disposa 

l’article 73.2 del TRLU, inclou també el plànol de delimitació de l’àmbit subjecte 

a suspensió de llicències i tramitació de procediments, amb l’abast que així 

mateix s’indica. 

2.5. Els articles 57 i 58 del TRLU estableixen el contingut i les determinacions 

de les figures de planejament general i l’article 59 del TRLU la documentació 

que els integra. 

L’article 118.1 del RLU disposa que les modificacions dels plans urbanístics 

han de contenir les determinacions adequades a llur finalitat específica, d'entre 

les pròpies de la figura de planejament modificada i han de: (i) Justificar la 

conveniència de la modificació i de les noves determinacions que 

s'introdueixen; (ii) Identificar i descriure, en la documentació escrita i gràfica, les 

determinacions i les normes urbanístiques objecte de modificació; (iii) Establir, 

mitjançant les normes urbanístiques i els plànols d'ordenació corresponents, les 

determinacions que s'introdueixen amb la modificació i que substitueixen les 
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precedents; i, pel que ara interessa, (iv)  Justificar el compliment de l'increment 

de les reserves de sòl per a espais lliures públics i equipaments públics que 

exigeix el citat article 100.2 del TRLU. 

L’article 118.4 del TRLU estableix que les modificacions dels plans urbanístics 

han d'estar integrades per la documentació adequada a llur finalitat, contingut i 

abast. En tot cas, han d'incorporar l'informe ambiental corresponent les 

modificacions de plans urbanístics que se sotmetin a avaluació ambiental o 

aquelles altres que tinguin alguna repercussió ambiental. També s'ha 

d'incorporar un estudi d'avaluació de la mobilitat generada, en els casos que 

així ho estableixi la legislació vigent. 

La proposta justifica la innecessarietat de sotmetre la modificació puntual al 

procés d’avaluació ambiental estratègica, d’acord amb el que preveu la lletra c) 

de l’apartat 6 de la Disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de 

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

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

econòmica. Considera que la modificació no té efectes significatius sobre el 

medi ambient en base als criteris següents: 

“- Els canvis que es proposen -millora de la connectivitat de la trama urbana 

dels entorns de la UA-8-, permeten un ús del sòl més eficient i racional. La 

present modificació no suposa incidències significatives respecte l’afecció dels 

vectors ambientals. 

- La modificació suposarà un increment de la zona verda, doncs es preveu una 

major cessió de sòl per a sistemes destinats a espais lliures. 

- En els projectes constructius s’haurà de preveure i proposar les mesures 

ambientals en referència a l’aigua, el soroll, la contaminació lumínica, els 

residus i implantar els sistemes i tècniques d’eficiència energètica i sostenibilitat 

de les noves edificacions, per tal de minimitzar els seus efectes, cosa que ja es 

preveu a les disposicions de la Normativa Urbanística per a la nova clau 4d 

Rocar Nord”. 

 

La proposta considera així mateix que no és preceptiva la incorporació de 

l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada, atès que la present modificació 

puntual no es pot considerar inclosa en cap dels supòsits contemplats a l’article 

3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis 

d’avaluació de la mobilitat generada. 
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La modificació proposada incorpora l’informe de sostenibilitat econòmica 

contemplat a l’article 59.3.d) del TRLU (Annex 4), mitjançant el qual es justifica 

la suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius, i la ponderació de 

l'impacte de les actuacions previstes en les finances públiques de l’Ajuntament 

de Sant Vicenç de Montalt com a administració responsable de la implantació i 

el manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació dels 

serveis necessaris. 

Pel que fa a la reserva de sòl per a habitatges de protecció pública, l’apartat 3 

de la Disposició transitòria tercera del TRLU determina que si no hi ha un pla 

d’ordenació urbanística municipal o un programa d’actuació urbanística 

municipal adaptats a les determinacions d’aquesta Llei, les modificacions dels 

instruments de planejament urbanístic general, el planejament urbanístic 

derivat i llurs modificacions poden establir reserves de sòl per habitatges de 

protecció pública, mitjançant la qualificació de sòl d’acord amb el que estableix 

l’article 57.7 del TRLU. Les reserves que estableix l’article 57.3 s’han d’aplicar 

preceptivament i immediatament: 

(i) En municipis de més de 10.000 habitants i capitals de comarca, als sectors 

subjectes a un pla de millora urbana en sòl urbà no consolidat que prevegin 

usos residencials de nova implantació i als sectors de sòl urbanitzable amb ús 

residencial, llevat que tinguin un planejament derivat aprovat inicialment abans 

de l’entrada en vigor de la Llei 10/2004, de 24 de desembre, de modificació de 

la Llei 2/2002, d’urbanisme, per al foment de l’habitatge assequible, la 

sostenibilitat territorial i l’autonomia local. 

(ii) En tots els municipis sense excepció, a les modificacions del planejament 

general que impliquin un canvi de la classificació del sòl no urbanitzable amb la 

finalitat d'incloure-hi nous usos residencials, sempre que la modificació no 

estigui aprovada inicialment en el moment de l'entrada en vigor de la Llei 

10/2004, de 24 de desembre. 

 

Segons dades de l’IDESCAT el municipi de Sant Vicenç de Montalt té menys 

de 10.000 habitants (la població corresponent a l’any 2018 és de 6.372 

habitants) i no és capital de comarca. Com sigui que la modificació puntual 

proposada tampoc implica un canvi de la classificació del sòl no urbanitzable, 

resulta que no concorren cap dels dos supòsits previstos en el precepte 

esmentat i, per consegüent, no és preceptiu contemplar la reserva de sòl per 

habitatges de protecció pública i no cal que el document incorpori la memòria 

social requerida per l’article 59.1.h) del TRLU. 
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En termes generals doncs la proposta de modificació puntual conté la 

documentació requerida legalment, amb les excepcions esmentades 

degudament justificades. 

3. Tramitació 

3.1. Atès el que disposen els articles 76, 80, 85 i 101 del TRLU, i considerant 

que la modificació puntual afecta al planejament urbanístic general, el 

procediment és el següent: 

(i) Formulació. 

(ii) Acord d’aprovació inicial. 

(iii) Tràmit d’informació pública. 

(iv) Petició d’informes a organismes afectats, si s’escau. 

(v) Audiència als ajuntaments confrontants, si s’escau. 

(vi) Acord d’aprovació provisional. 

(vii) Aprovació definitiva. 

(viii) Publicació. 

A tenor del que disposa l’article 101.2 del RLU, la subjecció a informació 

pública de l’avanç dels instruments de planejament (actuació preparatòria) 

únicament té caràcter preceptiu en el cas de formulació del pla d'ordenació 

urbanística municipal (planejament general) o de la seva revisió, mentre que 

són potestatives en els casos de modificació d'aquest pla o de formulació de 

qualsevol altra figura de planejament. 

 

 

3.2. Formulació 

De conformitat amb l’article 76 del TRLU, la formulació d’una figura de 

planejament urbanístic general o de la seva modificació correspon a 

l’Ajuntament respectiu. 

L’article 101.3 del TRLU diu tanmateix que la iniciativa privada no té dret al 

tràmit per a l’aprovació de les propostes de modificació dels plans d’ordenació 

urbanística municipal que presenti, si bé l’Ajuntament pot assumir 
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expressament la iniciativa pública per a formular-les, com en el present supòsit. 

L’article 107.4 del RLU, reitera que “en el cas de propostes presentades per 

persones particulars, només se'n pot iniciar la tramitació si es refereixen a 

modificacions dels instruments de planejament municipal general i si 

l'ajuntament assumeix la iniciativa de la proposta”. 

3.3. Acords d’aprovació inicial i provisional 

Segons el que estableix l’article 85.1 en relació amb l’article 96 del TRLU, 

l’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels plans d’ordenació urbanística 

municipal i de les seves modificacions, quan afecten al territori d’un únic 

municipi pertoca a l’Ajuntament corresponent. L’òrgan competent per adoptar 

els acords és el Ple, amb el quòrum de la majoria absoluta, d’acord amb el que 

preveu l’article 47.2, lletra ll), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 

Bases del Règim Local. 

L’article 73.2 del TRLU disposa que l’aprovació inicial dels instruments de 

planejament urbanístic obliga als òrgans competents de l’administració actuant 

a suspendre, en els àmbits en què les noves determinacions comportin una 

modificació del règim urbanístic, la tramitació de plans urbanístics derivats 

concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també de 

suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, 

reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o 

ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals 

connexes establertes per la legislació sectorial. L’acord de suspensió s’ha de 

publicar en el butlletí oficial corresponent i s'ha de referir a àmbits identificats 

gràficament. En la informació pública de l'instrument de planejament urbanístic 

s’ha d’exposar el plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de 

llicències i de tramitació de procediments, concretar el termini de suspensió i 

l'abast de les llicències i tramitacions que se suspenen, en compliment del que 

disposa l’article 8.5.a) del TRLU. 

 

L’article 102 del RLU afegeix que l’acord de suspensió ha de concretar els 

àmbits afectats, ha d’incorporar un plànol de delimitació dels àmbits subjectes 

a  suspensió de llicències i de tramitació de procediments (en el qual aquests 

es grafiaran a l'escala adequada i amb detall i claredat suficients) i han de 

precisar també l'abast de les llicències i tramitacions que suspenen, reiterant 

que el plànol ha de restar a disposició del públic en les oficines municipals al 

llarg del termini de suspensió. 
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L’article 74 del TRLU disposa que els efectes de la suspensió de tramitacions i 

de llicències per a àmbits determinats no poden durar més d'un any en el cas 

que s’acordi de forma potestativa abans de l’aprovació inicial de l’instrument de 

planejament, o de dos anys en cas d'acumulació amb el supòsit de suspensió 

obligatòria associat a l’aprovació inicial. Si no s'ha adoptat cap acord de 

suspensió amb anterioritat a l'aprovació inicial, la suspensió pot tenir una 

durada màxima de dos anys. 

L’article 103 del RLU aclareix que si amb anterioritat a l'aprovació inicial no 

s'hagués acordat la suspensió potestativa, la suspensió obligatòria que s'acordi 

amb motiu de l'aprovació inicial pot tenir una durada màxima de dos anys. 

Aquest termini màxim també és aplicable als àmbits no afectats per la 

suspensió potestativa que resultin inclosos en l'àmbit de la suspensió acordada 

amb motiu de l'aprovació inicial. 

 

D’acord amb l’article 103.4 del RLU els efectes de la suspensió s'extingeixen: 

(i) Automàticament pel transcurs dels terminis màxims previstos; (ii) En 

qualsevol cas, amb l'entrada en vigor de la figura de planejament la formulació 

de la qual hagi donat lloc a l'acord de suspensió o, en el seu cas, amb la 

denegació de l'aprovació de la figura de planejament; i, (iii) En cas que 

l'ajuntament acordi aixecar els efectes de l'acord de suspensió, en tot o en part 

de l'àmbit afectat, en els casos de suspensió potestativa, així com quan s'acordi 

deixar sense efectes la tramitació del pla, o bé quan durant el procés de 

tramitació del pla urbanístic quedin sense efectes les determinacions que hagin 

donat lloc a l'aplicació de la suspensió preceptiva. 

3.4. Tràmit d’informació pública 

Tal com disposa l’article 85.4 del TRLU, una vegada acordada l’aprovació 

inicial, el document de la modificació puntual s’ha de sotmetre a informació 

pública per un termini d’un mes, a fi i efecte que qualsevol ciutadà el pugui 

consultar i al·legar el que consideri convenient. Els edictes de convocatòria de 

la informació pública s’han de trametre en el termini de deu dies des de 

l’adopció de l’acord d’aprovació inicial.  

D’acord amb allò previst a l’article 23 del RLU, els anuncis d’informació pública 

s'han de publicar al diari o butlletí oficial que correspongui i a un dels diaris de 

premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal o supramunicipal al 

qual es refereixi el projecte en tramitació. Per tal de garantir-ne la màxima 

difusió resulta convenient també donar a conèixer la proposta de modificació 
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puntual per mitjans telemàtics, a través de la pàgina web municipal, i al tauler 

d’anuncis municipals. 

3.5. Petició d’informes a organismes afectats 

Simultàniament amb el tràmit d’informació pública s’ha de sol·licitar, conforme a 

l’article 85.5 del TRLU, informe als organismes que puguin resultar afectats per 

raó de les seves competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini 

d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg. En el present 

supòsit, l’Arquitecta municipal determinarà els informes sectorials que, en el 

seu cas, s’hagin de sol·licitar per raó de la naturalesa i objecte de la present 

modificació. 

3.6. Audiència als ajuntaments confrontants 

Simultàniament també amb el tràmit d’informació pública, l’article 85.7 del 

TRLU, determina que s’ha de concedir audiència als Ajuntaments l’àmbit 

territorial dels quals confini amb el del municipi que és objecte del pla, pel fet de 

poder resultar afectats. 

Per raó de la naturalesa i objecte de la modificació no es considera necessari el 

dit tràmit. 

3.7. Aprovació definitiva 

L’article 80.a) del TRLU disposa que correspon a les Comissions Territorials 

d’Urbanisme l’aprovació definitiva, entre altres, dels plans d’ordenació 

urbanística municipal l’aprovació definitiva dels quals no correspongui al 

conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques (els de municipis 

de més de 100.000 habitants). 

 

3.8. Publicació 

L’article 107.1 del TRLU estableix que els acords d'aprovació definitiva de tots 

els instruments del planejament urbanístic s'han de publicar en el diari o butlletí 

oficial corresponent i que els anuncis han d'indicar expressament el lloc i els 

mitjans adequats perquè es puguin exercir correctament els drets de consulta i 

d'informació. 

CONCLUSIONS 

Vist tot l’anterior, i en tant que el document presentat s’ajusta a la legislació a 

dalt referenciada, s’informa favorablement l’aprovació inicial de la Modificació 
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Puntual de les Normes Complementàries i Subsidiàries de Planejament de Sant 

Vicenç de Montalt a l’àmbit de la UA8, Rocar Nord. És per això, que es proposa 

al Ple l’adopció dels següents, 

PRIMER. Aprovar inicialment Modificació Puntual de les Normes 

Complementàries i Subsidiàries de Planejament de Sant Vicenç de Montalt a 

l’àmbit de la UA8, Rocar Nord. 

SEGON. Suspendre, a l’empara del que disposa l’article 73.2 del TRLU, la 

tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió 

urbanística i d’urbanització, com també l'atorgament de llicències de 

parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació enderrocament de 

construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i de 

comunicacions prèvies o declaracions responsables i altres autoritzacions 

municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en tot l’àmbit de la 

UA8, Rocar Nord, delimitat en el plànol I6 incorporat al text de la modificació 

puntual aprovada inicialment, pel termini de dos (2) anys o fins a l'efectivitat del 

nou planejament objecte de la modificació. 

TERCER. Sotmetre la modificació puntual inicialment aprovada al tràmit 

d’informació pública pel termini d’un (1) mes, a comptar des de la seva 

publicació mitjançant edictes al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona, a un diari de premsa periòdica de més 

divulgació a l’àmbit municipal, i a la web municipal de l’Ajuntament, per tal que 

es puguin presentar al·legacions. 

 

QUART. Simultàniament al tràmit d’informació pública, requerir, en el seu cas, 

informe als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, 

segons allò assenyalat mitjançant informe emès a l’efecte per l’Arquitecte 

municipal. 

La Comissió Informativa d’Urbanisme en data 27 de novembre de 2019 ha 

informat favorablement PROPOSAR AL PLE l’adopció dels següents acords: 

PRIMER. Aprovar inicialment Modificació Puntual de les Normes 

Complementàries i Subsidiàries de Planejament de Sant Vicenç de Montalt a 

l’àmbit de la UA8, Rocar Nord. 

SEGON. Suspendre, a l’empara del que disposa l’article 73.2 del TRLU, la 

tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió 

urbanística i d’urbanització, com també l'atorgament de llicències de 
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parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació enderrocament de 

construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i de 

comunicacions prèvies o declaracions responsables i altres autoritzacions 

municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en tot l’àmbit de la 

UA8, Rocar Nord, delimitat en el plànol I6 incorporat al text de la modificació 

puntual aprovada inicialment, pel termini de dos (2) anys o fins a l'efectivitat del 

nou planejament objecte de la modificació. 

TERCER. Sotmetre la modificació puntual inicialment aprovada al tràmit 

d’informació pública pel termini d’un (1) mes, a comptar des de la seva 

publicació mitjançant edictes al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona, a un diari de premsa periòdica de més 

divulgació a l’àmbit municipal, i a la web municipal de l’Ajuntament, per tal que 

es puguin presentar al·legacions. 

QUART. Simultàniament al tràmit d’informació pública, requerir, en el seu cas, 

informe als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, 

segons allò assenyalat mitjançant informe emès a l’efecte per l’Arquitecte 

municipal. 

 B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, 
de 28 novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 
Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària. 
 
El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, portaveu de Junts per Sant Vicenç 
de Montalt, pren la paraula per exposar que es tracta d’una unitat d’actuació 
que esperaven que es pogués aprovar. Necessitaven el 50% dels veïns per 
tirar-la endavant. El sistema d’actuació serà el de compensació, per tant, els 
veïns se’n faran càrrec. La parcel·la mínima passa de 2.000 a 1.500 metres 
quadrats. Passen de 25 a 33 parcel·les. L’Ajuntament es queda amb 3 
parcel·les i pregunta què en faran. A veure si es poden encabir per a habitatge 
social. Seria molt positiu i celebren que els veïns s’hagin posat d’acord per tirar 
endavant. 
 
El senyor Sergi Rabat Fajardo, portaveu de Som-hi, afirma que aquest 
document es va entregar amb temps. Comparteix la perspectiva del govern, la 
documentació és acurada. Va estar ben exposada i amb beneficis pel municipi. 
Quan estiguin segurs dels temes i tinguin temps suficient per analitzar-los i 
estudiar-los, els tiraran endavant. El tema de les parcel·les ja es veurà, ja li 
explicaran. 
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La senyora Laia Sorribes Valls, portaveu d’ERC, celebra que es posin d’acord. 
Ara no és moment de bloquejar. Li sembla interessant que la parcel·la passi de 
2.000 a 1.500 metres  fa que la càrrega dels propietaris sigui més petita, les 
vivendes podran ser més assequibles. Ja es veurà si al final hi haurà usos 
socials amb aquestes tres parcel·les de l’Ajuntament. 
 
El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, manifesta que és positiu 
sempre tenir un sector més, amb 33 parcel·les per una nova urbanització. 
Desitja molta sort als promotors i que es comenci i s’acabi ràpidament. Que no 
passi com el Mirador de Sant Vicenç, que encara no està acabada perquè va 
enganxar la crisi. Si l’Ajuntament pogués dinamitzar-ho, seria d’agrair. El seu 
vot serà favorable. 
 
El senyor alcalde manifesta que amb aquest punt també s’està fent poble. 
S’està facilitant que tirin endavant els seus projectes. Aquest document és tan 
acurat com l’altre. Està content perquè els projectes de Sant Vicenç tirin 
endavant. 
 
 
 
C.- VOTACIÓ I ACORD 

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

 

GRUP Nº 

vots 

VOT 

PSC 3 SÍ 

JUNTS 4 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

Regidor no 

adscrit 

1 SÍ 

CUP 1 SÍ 

 

Con formato: Sin Resaltar
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S’acorda, per unanimitat, aprovar els acords anteriorment detallats. 

 

 

Desè.- PRP2020/247   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LA MOCIÓ DE COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES 
DONES.  
   
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació la senyora Laia Sorribes 
Valls, portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya, dona lectura a la 
proposta que es transcriu tot seguit i també fa una explicació de l’assumpte: 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2020/378-1029   
Contingut: PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ DE 
COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES. 
 
En data 18 de febrer de 2020 amb registre d’entrada ENTRA2020/1178 la Sra. 

Eulàlia Sorribes Valls portaveu del grup municipal ERC presenta decàleg i 

moció en motiu de la commemoració del dia internacional de les dones que es 

transcriu a continuació: 

MOCIÓ PER A LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES 
DONES 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
De nou, el 8 de març de 2020, commemorarem el Dia Internacional de les 
Dones, una data d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i 
de reivindicació per continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una 
reivindicació que va més enllà d’aquesta data i impregna tots els dies de l’any, 
l’acció de les administracions públiques i de totes i cadascuna de les persones 
que conformen la nostra societat. 
 
Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les 
dones encara són molt presents. Les situacions de vulnerabilitat són més crues 
per a les dones, i això es tradueix en una major precarietat laboral d’aquestes i 
una feminització de la pobresa, entre d’altres. De fet, la majoria de les víctimes 
de pobresa energètica són dones. Però les discriminacions no queden aquí. 
Més d’un 70% dels contractes a temps parcials ho són de dones. A més, la 
bretxa salarial és una realitat que no es tanca i que hem d’abordar per eradicar-
la. Això contrasta amb l’àmbit educatiu, on les dones representen el 60% de les 
llicenciades i en canvi els càrrecs de més rellevància, en tots els sectors, 

Con formato: Justificado
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continuen sent ocupats majoritàriament per homes. El sostre de vidre i el terra 
enganxós doncs, encara no s’han superat i segueixen limitant les possibilitats 
d’ascens professional i desenvolupament de les dones. 
 
Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret 
a una maternitat lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 
17 anys puguin exercir aquest dret lliurement. 
 
Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida 
personal, familiar i laboral per garantir que les dones tinguin dret a gaudir de 
temps de lleure i participació de la mateixa manera que ho fan els homes. Per 
la qual cosa és important replantejar els permisos de maternitat i paternitat 
apostant per permisos iguals i intransferibles. A més, cal continuar treballant 
per implantar al nostre municipi uns horaris més racionals. 
 
Estem immersos en una cultura heteropatriarcal que implica una idea de 
masculinitat molt concreta i acceptada majoritàriament, que es tradueix en 
hegemonia de la dominació. 
 
Darrerament, s’ha fet evident amb més intensitat l’existència de violències en 
l’àmbit laboral, familiar i de la parella a través de diferents manifestacions. I 
hem de combatre-la, eradicar-la. 
 
Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de 
l’any, per seguir contribuint a una societat més justa i igualitària que faci de la 
República Catalana una República Feminista de dones i homes lliures. 
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt PROPOSA d’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer. L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt manifesta el seu compromís 
per continuar treballant pels drets de les dones, en col·laboració amb les 
entitats de dones i feministes del municipi i rebutjant qualsevol tipus de 
discriminació i violència, posant en marxa totes les eines i protocols que tenim 
a l’abast. 
 
Segon. Donar suport a les mobilitzacions organitzades per les feministes de 
diferents països del món i convocada a Catalunya pel conjunt del Moviment 
Feminista. 
 
Tercer. Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de 
l’Ajuntament i de les polítiques fetes des del govern municipal. 
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Quart. Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació 
cap a les dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, 
fent especial incidència en l’àmbit laboral i els espais d’oci. Tot creant Plans 
d’Igualtat i Protocols de prevenció i abordatge de l’assetjament en compliment 
de la Llei Catalana 17/2015, de 21 de juliol, d'Igualtat efectiva de dones i homes 
i el Reial Decret Espanyol 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents pel 
garantiment de la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes a l’àmbit 
laboral. 
 
Cinquè. Continuar treballant amb les empreses del municipi per l’elaboració de 
plans d’igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial i l’eliminació 
del terra enganxós, la promoció de dones als càrrecs de decisió, la formació del 
personal en matèria d’igualtat i l’adopció de mesures que permetin la conciliació 
de la vida personal, familiar i laboral. 
 
Sisè. Impulsar accions per reduir la pobresa femenina. En aquest sentit, 
implementar polítiques que redueixin els casos de pobresa energètica que, en 
gran mesura, afecten a dones grans que viuen soles. 
 
Setè. Valorar la possibilitat de declarar Sant Vicenç de Montalt com a municipi 
feminista i adherir-se al Decàleg per a la construcció de ciutats feministes. 
 
Vuitè. Comunicar aquests acords a les associacions de dones i col·lectius 
feministes del municipi, als grups polítics al Parlament de Catalunya, a l’Institut 
Català de les Dones i a les entitats municipalistes. 
 
Decàleg per a la construcció de ciutats feministes 
 
Elaborat per les alcaldesses del Baix Llobregat, el Centre d’Estudis Comarcals i 
Consell de les dones del Consell Comarcal del Baix Llobregat i fet públic el 23 
de març de 2018 en el marc de la presentació del 5è Congrés de dones del 
Baix Llobregat. 
 

1. Declarar-se municipi feminista a través d’una moció o declaració 
institucional aprovada en el ple i acompanyar aquesta declaració de 
polítiques públiques que li donin sentit i contingut i d’un impuls dels 
valors feministes que impregnin el conjunt del teixit social i econòmic de 
la ciutat i les actuacions ambientals. Crear un registre de bones 
pràctiques en matèria de polítiques d’igualtat. 
 

2. Prioritzar la transversalitat de les polítiques feministes i avançar en el 
pressupost municipal, des d’una perspectiva de gènere, com un potent 
instrument per a la realització de polítiques públiques d’equitat. 
 



 

 - 94 - 

3. Impulsar un Pacte Local Contra les Violències Masclistes que esdevingui 
un nou marc per superar els actuals protocols i convertir-se en una eina 
eficaç que articuli el treball de tots els agent implicats en la lluita contra 
el masclisme en totes les seves manifestacions (micromasclismes, 
violència virtual o digital, etc). 
 

4. Treballar per una ciutat segura i lliure d’agressions sexuals a través 
d’una revisió urbanística i de l’impuls de mesures a l’espai públic. “Als 
carrers volem ser lliures, no valentes”. Definir protocols clars d’actuació 
en casos de situacions d’assetjament sexual en tots els àmbits i vetllar 
pel seu compliment. Actuar també a nivell preventiu. 
 

5. Incorporar la variable de gènere en les polítiques dels departaments de 
Recursos Humans i treballar per la total supressió de la bretxa salarial. 
Incorporar també la visió de gènere en els procediments de contractació 
pública i garantir que aquestes recaiguin en empreses o entitats que 
acreditin unes condicions laborals i salarials dignes. Incorporar la 
perspectiva de gènere en els temaris i plecs i en els plans de formació 
del personal de l’Ajuntament. 
 

6.  La ciutat coeducadora. Promoure polítiques en els àmbits de l’educació 
formal i no formal, en el lleure i en l’esport, a la infància i al llarg de la 
vida orientades a assolir la igualtat entre homes i dones en el marc del 
respecte vers la diferència. 
 

7. Donar valor des del sector públic als treballs de cura i atenció a les 
persones com a element central de la vida en comunitat. Prestigiar les 
persones i professionals que s’hi dediquen i promoure un diàleg amb els 
agents socials per difondre conjuntament la necessitat i la rellevància 
dels treballs de cura. 
 

8. Comprometre’s a generar genealogia femenina recuperant la memòria 
històrica i les contribucions de les dones a l’esdevenir del municipi i de la 
comarca, i enfortint les dones creadores o dedicades a la ciència o la 
tecnologia. Afavorir l’ús de noms de dones i de noms d’espais de dones 
al nomenclàtor. 
 

9. Practicar una comunicació periodística amb perspectiva de gènere i no 
sexista, fer visibles les dones als mitjans de comunicació local: butlletí 
municipal, ràdio i televisió. Elaborar i compartir un llibre d’estil propi. 
Vetllar per assolir una representació equilibrada de dones i homes als 
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mitjans de comunicació. Incorporar sancions sobre publicitat sexista a 
les ordenances. I aprofitar els recursos existents, com l’Observatori de 
les Dones en els Mitjans de Comunicació. 
 

10. Impulsar pactes locals que permetin conciliar el temps de cura, amb el 
temps del treball assalariat, amb la necessitat de temps personal i que 
afavoreixin la coresponsabilitat. Fomentar la participació i 
representativitat de les dones cercant la paritat a els organismes i 
entitats de la ciutat. 
 

 
B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, 
de 28 novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 
Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària. 
 
El senyor Miquel Àngel Martínez, portaveu de Junts per Sant Vicenç de 
Montalt,  
El senyor Sergi Rabat Fajardo, portaveu de Primàries, afirma que comparteix 
plenament tots els punts de la moció. Qualsevol pas és poc. La distància que 
queda per recórrer és molta, tot el que sigui fer palesa la injustícia i adoptar 
mecanismes, molts s’estan fent i s’han fet, per combatre aquesta lacra. Votaran 
un sí rotund i donaran suport a la iniciativa. Estan contents però que no sigui 
una qüestió d’imatge i caiguem en incoherències o confusions que puguin 
generar dubte al respecte, tant en tema de subvencions com en polítiques de 
dones. 
 
La senyora Maria Villalta Morro, portaveu de 9SV, i regidora d’Igualtat, exposa 
als assistents què es fa des de la Regidoria d’Igualtat a nivell més pràctic. 
S’han posat en marxa en l’àmbit d’educació, cal un suport a l’educació, estan 
en marxa uns tallers pels alumnes de 6è fins a 2n de Batxillerat, relatius a 
igualtat de gènere. Hi ha un acord amb l’Institut pel servei comunitari en temes 
d’igualtat.  
També es treballa pel nivell de visibilitat de les dones, cal destacar el projecte 
de la Biblioteca, dedicat a la Dra. Maria Montessori. També s’organitzen 
sessions per a les famílies tant a la Bressol com a les escoles de primària.  
Així mateix, es promou l’associacionisme, el dia 8 de març es presentarà 
públicament la primera entitat feminista que es dirà “Dona lliure”, val la pena 
escoltar-la i donar-li suport. Sumar-s’hi i empènyer. Hi ha altres propostes més 
concretes.  
Pel que fa a aspectes més genèrics, han aconseguit assessorament tècnic per 
al Pla d’Igualtat del Municipi, per donar-li un impuls important. Es treballa tot 
l’eix d’igualtat transversalment amb promoció econòmica, cultura, treball, etc.  

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar
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Aquesta transició a un món diferent i igualitari serà un camí llarg i creu que 
perquè tingui èxit, junts/es arribaran més lluny, per tant saluden i donaran 
suport amb la proposta que es fa amb aquesta moció. Qualsevol iniciativa que 
ajudi aquest camí, se sumen amb molt de gust. 
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, afirma estar d’acord 
amb el títol de la proposta, la igualtat entre les persones, la igualtat de gènere. 
Però com sempre, aprofiten per introduir-hi coses i llavors ja no hi estan d’acord 
totalment, com la República catalana. És una pena que una moció feminista la 
facin servir políticament, si suprimís aquest paràgraf la podria aprovar. 
 
La senyora Sorribes respon que no canviarà res de la seva moció perquè 
defensa que la República catalana o serà feminista o no serà. 
 
El senyor Pérez li replica que llavors per ells és més important la República que 
el feminisme. 
  
 
 
C.- VOTACIÓ I ACORD 

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

 

GRUP Nº 

vots 

VOT 

PSC 3 SÍ 

JUNTS 4 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 ABST 

9SV 1 SÍ 

Regidor no 

adscrit 

1 SÍ 

CUP 1 SÍ 

 

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

Con formato: Fuente: Negrita
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Onzè.- PRECS I PREGUNTES. 

https://www.svmontalt.cat/fitxes.php?categoria=235 

 

 
 
 
 

 

 
NNo havent més assumptes a tractar, l’alcalde dóona per acabada la sessió i 
l’aixeca, de la qual estenc, com a Secretària, aquesta acta. 
 

La Secretària              Vist i plau, 

    L’alcalde presidentB 

https://www.svmontalt.cat/fitxes.php?categoria=235

