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ACTA DE LA SESSIÓ PLE2020/10 DEL PLE EXTRAORDINARI TELEMÀTIC 

EL 29 D'OCTUBRE DE 2020. 

 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2020/10 
Caràcter: EXTRAORDINÀRIA 
Data: 29 d'octubre de 2020 
Horari: de 19.00 a 21.00 hores 
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Sant Vicenç de Montalt. 
 
 
Assistents 
 

- Sr.President VICTOR LLASERA ALSINA (JUNTS) 
- Sra.Vocal LYDIA GERÓNIMO GUARDIOLA (JUNTS) 
- Sra.Vocal SONIA MIQUEL SUÑÉ (JUNTS) 
- Sr.Vocal ROBERT SUBIRON OLMOS (PSC) 
- Sr.Vocal CRISTIAN GARRALAGA ALONSO (PSC) 
- Sra. Vocal ESTHER PADILLA ENRIQUEZ (PSC), incorporada a les 

19.03 hores 
- Sr.Vocal SERGI RABAT FAJARDO (PRIMÀRIES) 
- Sra.Vocal EULÀLIA (LAIA) SORRIBES I VALLS (ERC), incorporada a 

les 19.03 hores 
- 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) 
- Sr.Vocal MIQUEL ÀNGEL MARTÍNEZ CAMARASA (REGIDOR NO 

ADSCRIT) 
 
 
 

 
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.- PRP2020/1302   DONAR COMPTE AL PLE DE LES REVOCACIONS 

AIXÍ COM LES POSTERIORS DELEGACIONS A FAVOR DELS REGIDORS 

SRA. MARIA VILLALTA MORRO I SR. MIQUEL ROVIRA MARINÉ. 

Segon.- PRP2020/552   DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MITJÀ DE 

PAGAMENT DE L'ANY 2019 I 1R TRIMESTRE DE L'ANY 2020. 

Tercer.- PRP2020/1075   DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MITJÀ 

DE PAGAMENT (PMP) DEL 2N TRIMESTRE DE L'ANY 2020. 

Quart.- PRP2020/1028   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, 

CONVENI DE DELEGACIÓ PARCIAL DE COMPETÈNCIES DE 

L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT A FAVOR DEL 

CONSELL COMARCAL DEL MARESME, PER LA PRESTACIÓ DEL 

PROJECTE ANOMENAT "EL COVID, POSEM-LO A RATLLA!" EN EL MARC 

DE LA POLÍTICA ACTIVA D’OCUPACIÓ, PROGRAMA TREBALL I 

FORMACIÓ, LÍNIA EXTRAORDINÀRIA COVID-19. 

Cinquè.- PRP2020/1281   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ 

PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES 

FISCALS DE L'ANY 2021. 

Sisè.- PRP2020/1282   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ PROVISIONAL, 

SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE PREUS PÚBLICS DE L'ANY 2021. 

Setè.- PRP2020/407   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2020. 

Vuitè.- PRP2020/1376   DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET 

D'ALCALDIA NÚM. 1231 DE DATA 22 D'OCTUBRE DE 2020 DE 

DELEGACIONS DE L'ALCALDIA EN ELS REGIDORS. 

Novè.- PRP2020/1377   DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET 

D'ALCALDIA NÚM. 1203 DE DATA 22 D'OCTUBRE DE 2020 DEL 

NOMENAMENT DELS TINENTS D'ALCALDE. 

Desè.- PRP2020/1359   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

LA CREACIÓ DEL CONSELL DE GOVERN. 



 

 

Onzè.- PRP2020/1360   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ I CREACIÓ DE LES COMISSIONS 

INFORMATIVES I D’ALTRES ÒRGANS COL·LEGIATS. 

Dotzè.- PRP2020/1362   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL. 

Tretzè.- PRP2020/1361   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

MODIFICACIÓ DE LES INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIA A ÒRGANS 

COL·LEGIATS. 

 

 
 
Primer.- PRP2020/1302   DONAR COMPTE AL PLE DE LES REVOCACIONS 
AIXÍ COM LES POSTERIORS DELEGACIONS A FAVOR DELS REGIDORS 
SRA. MARIA VILLALTA MORRO I SR. MIQUEL ROVIRA MARINÉ.    
 
PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació la secretària accidental 
dona compte de les resolucions que s’esmenten a continuació: 
 
 
En data 16 de setembre de 2020 es va emetre decret d’alcaldia núm. 979 de 
revocació de la delegació de competències feta a favor de la Sra. Maria Villalta 
Morro, com a Regidora de Sanitat, Salut Pública i Consum, Igualtat i 
d’ensenyament, així com la revocació per a formar part del Consell Assessor 
del Govern. 
 
En la mateixa data es va dictar decret d’alcaldia núm. 980 per a la revocació de 
la delegació de competències feta a favor del Sr. Miquel Rovira Mariné, com a 
Regidor de Participació Ciutadana, Serveis Socials, Promoció Econòmica i 
Joventut, així com la revocació per a formar part del Consell Assessor del 
Govern. 
 
En data 7 i 9 d’octubre de 2020 es van emetre decrets d’alcaldia núm. 1130 i 
1136 de delegació de competències del regidor Sr. Miquel Rovira Mariné i de la 
regidora Sra. Maria Villalta Morro. 
 
En data 7 i 9 d’octubre de 2020 es van dictar decrets d’alcaldia núm. 1132 i 
1139 de nomenaments dels Tinents d’alcaldia que es detallen a continuació: 
 

 1r Tinent d’Alcalde, senyor Cristian Garralaga Alonso 

 2n Tinent d’Alcalde, senyor Benito Pérez González 

 3r Tinent d’Alcalde, senyor Miquel Rovira Mariné 



 

 

 4ª Tinent d’Alcalde, senyora Maria Villalta Morro. 
 
Tots els decrets detallats anteriorment s’han publicat oportunament al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona. 
 
El Ple es dona per assabentat dels decrets d’alcaldia detallats anteriorment. 
 
 

 
Segon.- PRP2020/552   DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MITJÀ DE 
PAGAMENT DE L'ANY 2019 I 1R TRIMESTRE DE L'ANY 2020. 
   
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: INTERVENCIO 
Expedient:  2020/812-1681   
Contingut: DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT 
DE L'ANY 2019 I 1R TRIMESTRE DE L'ANY 2020 
 

El senyor Cristian Garralaga Alonso, regidor delegat d’Hisenda i Gestió 

Econòmica, procedeix a donar compte dels informes de la Intervenció i 

Tresoreria municipal relatius al compliment de la llei de mesures de lluita contra 

la morositat i del període mitjà de pagament a proveïdors d’acord amb el reial 

decret 635/2014, a 31 de març de 2018, ja que és preceptiu. 

 

Primer. El període mitjà de pagament es troba definit en el reial decret 

635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del 

període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques, 

mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics, 

com a indicador diferent respecte del període legal de pagament establert en el 

text refós de la llei de contractes del sector públic, aprovat pel reial decret 

legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 

per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 

comercials. 

Aquest mesurament amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor 

negatiu si l'Administració paga abans que hagin transcorregut trenta dies 

naturals des de la presentació de les factures o certificacions d'obra, segons 

correspongui. 

Les corporacions locals han de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions 

Públiques així com publicar de manera periòdica la informació relativa al seu 

període mitjà de pagament a proveïdors referit al trimestre anterior: 



 

 

 

a) El període mitjà de pagament global a proveïdors trimestral, i la seva sèrie 

històrica. 

b) El període mitjà de pagament trimestral, i la seva sèrie històrica. 

c) La ràtio d'operacions pagades trimestral de cada entitat i la seva sèrie 

històrica. 

d) La ràtio d'operacions pendents de pagament trimestral, de cada entitat i la 

seva sèrie històrica. 

 

La informació relativa a la seva PMP, es publicarà al seu torn, al portal web de 

l'entitat local. 

Segon. Legislació aplicable: 

 

El reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia 

de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions 

públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims 

de finançament, previstos en la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera. 

 

Articles 2.1, 2.2, 4, 6, 8 i 18 de la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat Financera. 

 

L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les 

obligacions de subministrament d'informació previstes en la llei orgànica 

2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

 

Tercer. Per a calcular el període mitjà de pagament a proveïdors, s'han de tenir 

en compte: 

 

Les factures expedides que constin en el registre comptable de factures o 

sistema equivalent. 

 

Les certificacions mensuals d'obra aprovades. 

 

Quart. Queden excloses del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors: 

 

Les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguin la 

consideració d'administracions públiques en l'àmbit de la comptabilitat nacional. 

Les obligacions pagades amb càrrec al Fons per al finançament dels 

pagaments a proveïdors. 



 

 

 

Les propostes de pagament que hagin estat objecte de retenció com a 

conseqüència d'embargaments, manaments d'execució, procediments 

administratius de compensació o actes anàlegs dictats per òrgans judicials o 

administratius. 

 

Cinquè. El període mitjà de pagament de l'entitat local serà un indicador global 

(PMP) que reflecteixi el temps que triguen totes les entitats incloses en l'article 

2 de la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril (Ajuntament, entitats públiques 

empresarials, societats mercantils i altres ens de dret públic dependents de les 

administracions públiques) en fer els seus pagaments, reflectint igualment el 

seu pendent de pagament acumulat. 

 

D'aquesta manera, el període mitjà de pagament global estarà format  pels 

períodes mitjans de pagament de l'Ajuntament i de cadascuna de les seves 

entitats dependents. 

 

Al seu torn, el període mitjà de pagament de l'Ajuntament i el de les seves 

entitats dependents és el resultat de ponderar la ràtio d'operacions pagades i la 

ràtio d'operacions pendents de pagament. 

 

Sisè. Aquest Ajuntament no té entitats dependents, incloses en l'article 2 de la 

Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril. 

 

Setè. El «ràtio d'operacions pagades», tal com s'indica en l'article 5.2 del reial 

decret 635/2014, és l'indicador del nombre de dies promig que s'ha trigat a 

realitzar els pagaments: 

 

Ràtio de les operacions pagades = Sumatori (nombre de dies de pagament * 

import de l’operació pagada)/ Import total de pagaments realitzats 

Seran «nombre de dies de pagament» els transcorreguts des dels trenta dies 

posteriors a la data d'entrada de la factura en el registre administratiu o la data 

d'aprovació de la certificació mensual d'obra, segons correspongui, fins a la 

data de pagament material per part de l'Administració. 

 

El càlcul del «ràtio d'operacions pagades» dels 4 trimestres de 2019 i 1r 

trimestre de 2020 presenta els següents resultats: 

 



 

 

Període Codi Entitat Entitat 
Rati d' 
Operacions  
Pagades 

1r Trimestre 
2019 

09-08-264-AA-
000 

Sant Vicenç de Montalt 12,07 dies 

2n Trimestre 
2019 

09-08-264-AA-
000 

Sant Vicenç de Montalt 1,36 dies 

3r Trimestre 
2019 

09-08-264-AA-
000 

Sant Vicenç de Montalt 1,46 dies 

4t Trimestre 
2019 

09-08-264-AA-
000 

Sant Vicenç de Montalt 2,30 dies 

1r Trimestre 
2020 

09-08-264-AA-
000 

Sant Vicenç de Montalt 3,08 dies 

 

Vuitè. El «ràtio d'operacions pendents de pagament», tal com s'indica en 

l'article 5.3 del reial decret 635/2014, és l'indicador del nombre de dies promig 

d'antiguitat de les operacions pendents de pagament a final del trimestre: 

 

Ràtio d’operacions pendent de pagament : sumatori (nombres de dies pendents 

de pagament * import de l’operació pendent de pagament)/ import total de 

pagaments pendents. 

 

Seran «nombre de dies pendents de pagament» als dies naturals 

transcorreguts des dels trenta posteriors a la data d'entrada de la factura en el 

registre administratiu o la data d'aprovació de la certificació mensual d'obra, 

segons correspongui, fins a l'últim dia del període a què es refereixin les dades 

publicades. 

 

El càlcul del «ràtio d'operacions pendents de pagament» dels 4 trimestres de 

2019 i 1r trimestre de 2020 presenta els següents resultats: 

 

Període Codi Entitat Entitat 

Rati d' 
Operacions  
Pendents de  
Pagament 

1r Trimestre 
2019 

09-08-264-AA-
000 

Sant Vicenç de Montalt 1.100,04 dies 

2n Trimestre 
2019 

09-08-264-AA-
000 

Sant Vicenç de Montalt 376,52 dies 

3r Trimestre 
2019 

09-08-264-AA-
000 

Sant Vicenç de Montalt 753,79 dies 

4t Trimestre 09-08-264-AA- Sant Vicenç de Montalt 14,12 dies 



 

 

2019 000 

1r Trimestre 
2020 

09-08-264-AA-
000 

Sant Vicenç de Montalt 118,24 dies 

 

Novè. El «període mitjà de pagament» , tal com s'indica en l'article 5.1 del reial 

decret 635/2014 és l'indicador del nombre de dies promig que s'ha trigat a 

realitzar els pagaments, sumant-li l'efecte dels retards en el pagament del deute 

comercial: 

Període mitja de pagament de cada entitat que forma el grup = (ràtio 

d’operacions pagades * imports pagats realitzats + ràtio operacions pendents 

de pagament * imports pagaments pendents) / (Import total de pagaments 

realitzats + import total de pagaments pendents) 

 

El «període mitjà de pagament» dels 4 trimestres de 2019 i 1r trimestre de 2020 

presenta els següents resultats: 

 

Període Codi Entitat Entitat 
Període Mitjà de  
Pagament Trimestral 

1r Trimestre 
2019 

09-08-264-AA-
000 

Sant Vicenç de Montalt 12,84 dies 

2n Trimestre 
2019 

09-08-264-AA-
000 

Sant Vicenç de Montalt 2,21 dies 

3r Trimestre 
2019 

09-08-264-AA-
000 

Sant Vicenç de Montalt 2,91 dies 

4t Trimestre 
2019 

09-08-264-AA-
000 

Sant Vicenç de Montalt 3,27 dies 

1r Trimestre 
2020 

09-08-264-AA-
000 

Sant Vicenç de Montalt 6,00 dies 

 

 

Desè. En base als càlculs precedents, es conclou el següent: 

 

El període mitjà de pagament a proveïdors dels 4 trimestres de 2019 i el 1r 

trimestre de 2020 són inferiors al termini màxim de pagament legalment 

establert de conformitat amb la normativa de morositat (30 dies). 

 

Onzè. Referent a això cal informar del següent resultat obtingut: 

 

Amb base en els càlculs detallats en l'expedient motiu de l'informe, es compleix 

amb el període mitjà de pagament legalment previst. 



 

 

 
El Ple es dona per assabentat del període mitjà de pagament de l’any 2019 i 
del 1r trimestre de l’any 2020. 
 

 
 
Tercer.- PRP2020/1075   DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MITJÀ 
DE PAGAMENT (PMP) DEL 2N TRIMESTRE DE L'ANY 2020.    
 
PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  El senyor Cristian Garralaga Alonso, 
regidor delegat d’Hisenda i Gestió Econòmica exposa l’assumpte: 
 
 

Identificació de l’expedient :  

 

Departament/ Sol·licitant: GESTIO ECONOMICA 

Expedient:  2020/1532-1681   

Contingut: DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT 

(PMP) DEL 2N TRIMESTRE DE L'ANY 2020. 

 

 

Cal donar compte al Ple dels informes de la Intervenció i Tresoreria municipal 

relatius al compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat i del 

període mitjà de pagament a proveïdors d’acord amb el reial decret 635/2014, a 

30 de juny de 2020. 

 

INFORME 

 

Primer. El període mitjà de pagament es troba definit en el reial decret 

635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del 

període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques, 

mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics, 

com a indicador diferent respecte del període legal de pagament establert en el 

text refós de la llei de contractes del sector públic, aprovat pel reial decret 

legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 

per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 

comercials. 

 

Aquest mesurament amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor 

negatiu si l'Administració paga abans que hagin transcorregut trenta dies 

naturals des de la presentació de les factures o certificacions d'obra, segons 

correspongui. 



 

 

 

Les corporacions locals han de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions 

Públiques així com publicar de manera periòdica la informació relativa al seu 

període mitjà de pagament a proveïdors referit al trimestre anterior: 

 

a) El període mitjà de pagament global a proveïdors trimestral, i la seva sèrie 

històrica. 

b) El període mitjà de pagament trimestral, i la seva sèrie històrica. 

c) La ràtio d'operacions pagades trimestral de cada entitat i la seva sèrie 

històrica. 

d) La ràtio d'operacions pendents de pagament trimestral, de cada entitat i la 

seva sèrie històrica. 

 

La informació relativa a la seva PMP, es publicarà al seu torn, al portal web de 

l'entitat local. 

 

 

Segon. Legislació aplicable: 

 

El reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia 

de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions 

públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims 

de finançament, previstos en la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera. 

 

Articles 2.1, 2.2, 4, 6, 8 i 18 de la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat Financera. 

 

L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les 

obligacions de subministrament d'informació previstes en la llei orgànica 

2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

 

Tercer. Per a calcular el període mitjà de pagament a proveïdors, s'han de tenir 

en compte: 

 

Les factures expedides que constin en el registre comptable de factures o 

sistema equivalent. 

 

Les certificacions mensuals d'obra aprovades. 

 



 

 

Quart. Queden excloses del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors: 

 

 Les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguin la 

consideració d'administracions públiques en l'àmbit de la comptabilitat 

nacional. 

 

 Les obligacions pagades amb càrrec al Fons per al finançament dels 

pagaments a proveïdors. 

 

 Les propostes de pagament que hagin estat objecte de retenció com a 

conseqüència d'embargaments, manaments d'execució, procediments 

administratius de compensació o actes anàlegs dictats per òrgans 

judicials o administratius. 

 

Cinquè. El període mitjà de pagament de l'entitat local serà un indicador global 

(PMP) que reflecteixi el temps que triguen totes les entitats incloses en l'article 

2 de la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril (Ajuntament, entitats públiques 

empresarials, societats mercantils i altres ens de dret públic dependents de les 

administracions públiques) en fer els seus pagaments, reflectint igualment el 

seu pendent de pagament acumulat. 

 

D'aquesta manera, el període mitjà de pagament global estarà format  pels 

períodes mitjans de pagament de l'Ajuntament i de cadascuna de les seves 

entitats dependents. 

 

Al seu torn, el període mitjà de pagament de l'Ajuntament i el de les seves 

entitats dependents és el resultat de ponderar la ràtio d'operacions pagades i la 

ràtio d'operacions pendents de pagament. 

 

Sisè. Aquest Ajuntament no té entitats dependents, incloses en l'article 2 de la 

Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril. 

 

Setè. El «ràtio d'operacions pagades», tal com s'indica en l'article 5.2 del reial 

decret 635/2014, és l'indicador del nombre de dies promig que s'ha trigat a 

realitzar els pagaments: 

 

Ràtio de les operacions pagades = Sumatori (nombre de dies de pagament * 

import de l’operació pagada)/ Import total de pagaments realitzats. 

Seran «nombre de dies de pagament» els transcorreguts des dels trenta dies 

posteriors a la data d'entrada de la factura en el registre administratiu o la data 



 

 

d'aprovació de la certificació mensual d'obra, segons correspongui, fins a la 

data de pagament material per part de l'Administració. 

 

El càlcul del «ràtio d'operacions pagades» presenta els següents resultats: 

 

Ràtio operacions pagades: 1,77 dies 

 

Vuitè. El «ràtio d'operacions pendents de pagament», tal com s'indica en 

l'article 5.3 del reial decret 635/2014, és l'indicador del nombre de dies promig 

d'antiguitat de les operacions pendents de pagament a final del trimestre: 

 

Ràtio d’operacions pendent de pagament : sumatori (nombres de dies pendents 

de pagament * import de l’operació pendent de pagament)/ import total de 

pagaments pendents. 

Seran «nombre de dies pendents de pagament» als dies naturals 

transcorreguts des dels trenta posteriors a la data d'entrada de la factura en el 

registre administratiu o la data d'aprovació de la certificació mensual d'obra, 

segons correspongui, fins a l'últim dia del període a què es refereixin les dades 

publicades. 

El càlcul del «ràtio d'operacions pendents de pagament» de l'Ajuntament 

presenta els següents resultats: 

 

Ràtio d’operacions pendents de pagament: 200,31 dies 

 

Novè. El «període mitjà de pagament» , tal com s'indica en l'article 5.1 del reial 

decret 635/2014 és l'indicador del nombre de dies promig que s'ha trigat a 

realitzar els pagaments, sumant-li l'efecte dels retards en el pagament del deute 

comercial: 

Període mitja de pagament de cada entitat que forma el grup = (ràtio 

d’operacions pagades * imports pagats realitzats + ràtio operacions pendents 

de pagament * imports pagaments pendents) / (Import total de pagaments 

realitzats + import total de pagaments pendents) 

 

El «període mitjà de pagament» presenta els següents resultats: 

Període mitjà de pagament: 8,01 dies 

 

Desè. En base als càlculs precedents, es conclou el següent: 



 

 

El període mitjà de pagament a proveïdors global és de 8,01 dies, inferior al 

termini màxim de pagament legalment establert de conformitat amb la 

normativa de morositat. 

 

Onzè. Referent a això cal informar del següent resultat obtingut: 

Amb base en els càlculs detallats en l'expedient motiu de l'informe, es compleix 

amb el període mitjà de pagament legalment previst. 

 

El Ple es dona per assabentat del període mitjà de pagament del 2n trimestre 

de l’any 2020. 

 

 
Quart.- PRP2020/1028   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, 
CONVENI DE DELEGACIÓ PARCIAL DE COMPETÈNCIES DE 
L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT A FAVOR DEL 
CONSELL COMARCAL DEL MARESME, PER LA PRESTACIÓ DEL 
PROJECTE ANOMENAT "EL COVID, POSEM-LO A RATLLA!" EN EL MARC 
DE LA POLÍTICA ACTIVA D’OCUPACIÓ, PROGRAMA TREBALL I 
FORMACIÓ, LÍNIA EXTRAORDINÀRIA COVID-19.    
 
PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el senyor Miquel Rovira 
Mariné, quart tinent d’alcalde, exposa l’assumpte. Fa un resum de com ha anat 
la tramitació de l’expedient, explica com es portarà a terme la selecció dels 
candidats i es centra en detallar les funcions que s’han previst per aquest perfil 
professional. Es transcriu la proposta d’acord: 
 
 

A través d'EACAT ha arribat documentació corresponent per a l'aprovació de 

les competències parcials en el marc del Programa Treball i Formació, línia 

extraordinària COVID-19. 

És un requisit imprescindible fer l’aprovació de la delegació parcial de 

competències dels projectes que, des de l’àrea de Promoció econòmica s’han 

sol·licitat. 

Donada la urgència d’aquesta convocatòria extraordinària del Programa Treball 

i Formació COVID-19, cal gestionar els tràmits necessaris per tal d’aprovar la 

delegació parcial de competències que caldrà aprovar pel Ple. 

La documentació que consta arxivada a l’expedient de referència és la següent: 

·       Conveni de la delegació parcial de competències per a l'execució de 

projectes en el marc de la política activa d'ocupació del Programa Treball i 

Formació COVID-19. 



 

 

·       Llistat de projectes presentats a la sol·licitud i línia assignada a cada 

municipi pel Programa Treball i Formació COVID-19. Concretament a Sant 

Vicenç de Montalt s’ha assignat el següent projecte: 

 

MUNICI

PI 

DURAD

A 

LÍNIA NÚM. 

CONTRACTE

S 

PERFIL 

PROFESSION

AL 

NOM DEL 

PROJECT

E 

Sant 

Vicenç 

de 

Montalt 

9 mesos COVID

9 

1 Agent cívic El Covid, 

posem-lo 

a ratlla! 

 

·       Annex al conveni de la delegació parcial de competències en el marc 

de la política activa d'ocupació del Programa Treball i Formació COVID-19: 

Pla de gestió dels projectes 

  

Tenint en compte el que s’especifica a l'article 9 de la Llei 40/2015 de Règim 

Jurídic del Sector Públic i els terminis del programa, el procediment a seguir 

serà el següent: 

1.  L'Òrgan competent de l'Ajuntament haurà de fer l'aprovació del conveni i 

el seu annex de la delegació parcial de competències per a l'execució de 

projectes en el marc de la política activa d'ocupació del Programa Treball i 

Formació COVID-19 al Consell Comarcal del Maresme.  

2.  L'Ajuntament haurà d'enviar el document d'aprovació de la delegació 

parcial de competències del seu Òrgan competent al Consell Comarcal del 

Maresme, a través del portal electrònic EACAT. 

Per tot el que s’ha exposat ES PROPOSA AL PLE, 

Primer.- Aprovar el conveni de delegació parcial de competències de 

l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt a favor del Consell Comarcal del 

Maresme, per la prestació del projecte anomenat "El covid, posem-lo a ratlla!" 

en el marc de la política activa d’ocupació, Programa Treball i Formació, línia 

extraordinària COVID-19 que consta arxivat a l’expedient de referència així com 

el seu annex. 



 

 

 

Segon. Facultar el senyor alcalde per a subscriure l’esmentat conveni si 

escaigués i realitzar els actes rectificatoris, subsanatoris i de caràcter anàleg 

necessaris per  portar-lo a terme. 

Tercer. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Maresme a través 

d’eacat, a l’àrea de Promoció econòmica i a la tresoreria municipal de la 

Corporació. 

 
 
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. 
 
En primer lloc, pren la paraula el senyor Robert Subiron Olmos, portaveu del 
grup municipal del PSC, qui manifesta que hi està d’acord. És un programa del 
Consell comarcal que es va treballar amb el govern anterior i ofereix un agent 
cívic per tasques de sensibilització per la situació del Covid. Emetrà vot positiu. 
 
Tot seguit, intervé el senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, 

manifesta que aquest projecte és molt positiu per gaudir d’un agent cívic. Cal 

dir que en tot el Maresme tenien dret a unir-se a aquest projecte 20 

ajuntaments. Només 1 no s’hi havia adherit encara, el nostre. Com a conseller 

comarcal va interessar-se. El Consell Comarcal a la vista de les circumstàncies 

excepcionals ha optat per esperar a què s’aprovi pel ple, passat el termini. La 

decisió de l’anterior alcalde de no aprovar-ho no pot repetir-se, les qüestions 

personals no poden repercutir negativament. Vol agrair al Consell Comarcal 

l’oportunitat de fer-ho fora de termini. 

Finalment, pren la paraula el senyor Miquel Àngel Martínez, regidor no adscrit, 

qui manifesta que el que ha comentat el senyor Guillem ell també n’era 

coneixedor. Pregunta si la gent que optarà a la feina serà de la Borsa de 

Treball de Sant Vicenç.  

El senyor Miquel Rovira li respon que els candidats són aturats de llarga durada 

amb unes circumstàncies concretes. El Consell fa la selecció. S’intentarà que 

siguin persones del poble, però l’Ajuntament només col·labora en la selecció. 

 
 
VOTACIÓ  



 

 

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

 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 3 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc 

Guillem Molins 

1 SÍ 

CUP 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel 

Martínez i Camarasa 

1 SÍ 

 

El Ple acorda, per unanimitat, l’aprovació dels acords detallats a la part 

expositiva. 

 

 
 
 
 
Cinquè.- PRP2020/1281   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ 
PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES 
FISCALS DE L'ANY 2021.    
 
PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el senyor Sergi Rabat 
Fajardo, primer tinent d’alcalde, exposa l’assumpte.  
 
Explica que hi ha dues vessants. La que afecta al ciutadà, per la qual els tipus 
impositius es congelen, es deixen tal i com estan per possibles interrogants que 



 

 

puguin sorgir. S’ha cregut oportú centrar els esforços en línies d’ajudes i 
subvencions abans que disminuir els tipus o oferir bonificacions perquè a nivell 
legislatiu podrien comportar dificultats. S’ofereix al ciutadà la possibilitat de 
demanar ajudes.  
 
A nivell formal, l’altra vessant, s’han seguit les recomanacions de la Diputació i 
s’han incorporat als diferents textos petites modificacions derivades de 
sentències o aclariments produïts de la mateixa gestió, que són temes 
purament formals. 
 
Es transcriu la proposta d’acord tot seguit: 
 

Identificació de l’expedient :  

 

Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 

Expedient:  2020/1743-1213   

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

LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS DE L'ANY 2021. 

 

ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 

REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS (APROVACIÓ 

PROVISIONAL) 

 

 

 

D I C T A M E N 

 

EL  text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,  aprovat pel Reial 

decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el 

procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals 

reguladores dels tributs locals. 

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-

se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 

del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a 

mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i 

d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran 

de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 



 

 

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals 

resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la 

Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, ja que aquestes han de 

complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió 

dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 

 

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general 

tributària, i  l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 

possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària 

general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió 

aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les 

modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara 

de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 

règim local. 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances 

fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives 

esmentades anteriorment. 

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós 

de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el 

valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament 

especial del domini públic local en cadascun dels supòsits que originen la 

imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 

d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es 

modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, 

del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu 

l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

Consta també acreditat a l’expedient que s’ha observat el tràmit de consulta 

pública prèvia, prevista a l’article 133 de la Llei 39/2015, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, en els termes fixats per la 

Direcció General de Tributs, al seu informe de 10 de gener de 2018. 

Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, es 

proposa al Ple l’adopció dels següents: 

A C O R D S 

 



 

 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de 

Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic 

municipals que haurà de regir per a l’exercici 2021 i següents, així com el seu 

text refós. 

Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2021 i següents la 

modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com 

el seu text refós:  

 

 

 

OF-01: IMPOST SOBRE   BENS IMMOBLES. 

OF-03 : IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA . 

OF-04: IMP. SOBRE L’INCREMENT  DEL VALOR DELS TERRENYS DE 

NATURALESA URBANA. 

OF-05: IMP. SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES. 

OF-06: TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

MUNICIPALS.             

Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  

d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2021, així com el text refós aprovat, 

seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 

Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 

acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals 

aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, 

comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el 

Butlletí Oficial de la Província. 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un 

interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text 

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret 

legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les 

reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició 

pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 

definitivament aprovats. 



 

 

ANNEX 

 

ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I 

RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS 

 

1.- S’ha modificat la redacció de l’article 4.3 i 4.4 per puntualitzar qüestions en 

relació a les consultes tributàries. 

2.- S’ha modificat la redacció de l’article 5.3 per fer esment a la normativa de 

protecció de dades d’aplicació. 

3.- S’ha actualitzat la redacció de l’article 9.3 en relació als mitjans de 

presentació d’escrits. 

4.- S’ha modificat la redacció de l’article 13.2 per tal d’incorporar la possibilitat 

de sol·licitar la divisió de quota en l’IBI, igual que en el cas de les taxes. 

5.- S’ha clarificat la redacció de l’article 17.5 en relació a les liquidacions. 

6.- S’ha clarificat la redacció de l’article 19.2 en relació a les notificacions. 

7.- S’ha actualitzat la redacció de l’article 20.5 en relació a l’aportació de 

documentació en les sol·licituds de beneficis fiscals. 

8.- S’ha corregit la numeració dels apartats de l’article 32. 

 

ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 

 

1.- S’ha afegit la lletra l) a l’apartat 1 de l’article 4, relatiu a l’exempció dels béns 

que constitueixin el patrimoni de les Universitats afectes al compliment dels 

seus fins. L’aplicació de l’exempció estarà condicionada a que les Universitat 

acreditin el compliment dels requisits exigits a l’article 80.1 de la Llei Orgànica 

6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats. 

S’ha fet constar d’acord amb el que estableixen les sentències del Tribunal 

Suprem de dates 11 i 19 de maig de 2020.  

 



 

 

2.- S’ha deixat un únic redactat de l’article 5.7 (textos alternatius) i s’ha afegit 

que la bonificació (a immobles en que s’hagin instal·lat sistemes per a 

l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol) es mantindrà si 

així ho preveu l’ordenança fiscal aplicable en cada exercici. 

 

ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE 

TRACCIÓ MECÀNICA 

 

1.- S’ha modificat la redacció de l’apartat 6 de l’article 7, per tal d’adequar-lo al 

criteri contingut a la consulta vinculant de la Direcció General de Tributs V0359-

17, de data 13 de febrer de 2017, en relació a les transmissions de vehicles en 

què intervenen persones que es dediquen a la compravenda per indicar que si 

el vehicle s’adquireix en un exercici posterior a aquell en què va ser lliurat al 

“Compravenda”, l’adquirent ha de satisfer la quota de l’impost sense que sigui 

d’aplicació el prorrateig previst al punt 3r de l’article 7è. 

 

 

ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE 

VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 

 

- S’ha afegit un apartat tercer a l'article 8 de l’ordenança (Tipus de gravamen, 

quota i percentatge de reducció del valor cadastral) que estableix que: “La 

quota tributària no pot ser superior a l'increment patrimonial realment obtingut 

pel subjecte passiu.”, per tal d'adaptar-la a la sentència 126/2019 del Tribunal 

Constitucional, en la que es declara que l'article 107.4 del TRLRHL és 

inconstitucional només en aquells supòsits en els que la quota a pagar és 

superior a l'increment patrimonial realment obtingut pel contribuent, apel·lant al 

legislador a realitzar l'adaptació normativa corresponent. 

 

ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 

INSTAL.LACIONS I OBRES 

1.- S’ha actualitzat l’import del mòdul bàsic (Annex de l’Ordenança). 



 

 

2.- S’ha revisat i modificat la redacció de l’apartat I. TREBALLS D’EDIFICACIÓ, 

URBANITZACIÓ I OBRA CIVIL (de l’Annex de l’Ordenança). 

3.- S’ha actualitzat la taula de coeficients que figura al punt 2 (COEFICIENT 

D’ÚS (Cu)) de l’apartat I. (Treballs d’edificació, urbanització i obra civil) de 

l’Annex de l’Ordenança, suprimint la referència a les “piscines (sense cobrir)” 

atès que ja estan incloses a “Construccions auxiliars o annexes. Edificis 

industrials, tallers i fàbriques. Garatges. Graners o magatzem. Piscines 

descobertes. Quadres estables.” 

 

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL 

SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS 

- S’ha esmenat, a l’article 8.4 (fet imposable), la referència a l’article 2.2 i es 

substitueix per la referència a l’article 2.1.c). 

 
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. 
 
 
En primer lloc, pren la paraula el senyor Robert Subiron Olmos, portaveu del 
grup municipal del PSC, qui vol fer una petita reflexió. La congelació proposada 
venia del govern anterior, però amb la situació actual de Covid-19 es podria 
baixar el 3% de l’IBI que es va augmentar l’any anterior, i Junts va votar-hi en 
contra, que permetria repercutir-ho a les famílies. Tot i que reconeix que la 
proposta de congelació ve del govern anterior, demana al senyor alcalde que 
es plantegin aquesta proposta que suposaria una gran ajuda a les famílies, 
baixant el tipus de l’IBI un 3%. 
 
A continuació, el senyor Cristian Garralaga Alonso, regidor delegat d’Hisenda, 

vol remarcar uns punts. L’IBI que es modifica es repercuteix l’any següent i 

incideix en la despesa corrent del pressupost de 2021, que tindrà un increment 

en la despesa social, per això es decideix congelar l’IBI. 

El senyor Subiron manifesta que no aplicar el 3% repercuteix a totes les 

famílies de Sant Vicenç i seria una ajuda per elles. Si la premissa és ajudar, 

seria una bona acció abaixar el 3% de l’IBI. 

 



 

 

Després pren la paraula el senyor Benito Pérez González, portaveu de 

Ciutadans, qui manifesta que coincideix amb els arguments dels companys. Al 

Consell Assessor no s’havia tractat el tema. Li hagués agradat poder dir la 

seva. Aquest any es podia fer una excepció ja que va per llarg la situació. 

Aprofita per preguntar com pot afectar positivament la mesura anunciada pel 

govern que es podrà gastar el romanent, pregunta si hi ha alguna notícia més. 

Tot seguit, intervé el senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, pren la 

paraula per expressar que està d’acord amb els companys. Cal dir que 

realment el moment és molt complicat i la que vindrà, congelar no és suficient. 

L’any passat es va apujar l’IBI i ho va recolzar. Ara però ho veu de manera 

diferent. No és el mateix governar que estar a l’oposició. Pel que fa al 

comentari del senyor Rabat, han preferit congelar per poder potenciar les 

ajudes, pregunta si depenem del 3% d’IBI per poder donar ajudes. No es 

podrien baixar les inversions? Sabem que les ajudes estaven molt 

encorsetades, es té l’oportunitat de fer una ajuda directa a tots els veïns del 

poble modificant l’IBI. Ara tothom ho necessita. Dit això, el seu vot ara mateix 

seria negatiu, demana però que ho reconsiderin. Demanaria que es 

presentessin les ordenances en el proper ple, però si no és possible com li 

assenyala la secretària accidental, demana que reconsideri abaixar el 3% de 

l’IBI. 

Finalment, pren la paraula el senyor Miquel Àngel Martínez, regidor no adscrit, 

per afirmar que el govern actual s’ha trobat amb poca capacitat de moviment 

per abaixar el 3%. Les Ordenances Fiscal són les del proper curs. Això no serà 

efectiu fins a 1 de gener de 2021. El desitjable seria que s’aprovés la 

modificació de les ordenances juntament amb els pressupostos municipals. Es 

congela el tipus de gravamen, l’any passat no va ser així. Aquest any els 

100.000 euros que es recaptaven de més es seguiran cobrant. Ell demanaria 

una reflexió de com es podria abaixar aquest 3%. Això va en direcció a la 

despesa corrent. Es pot minimitzar alguna despesa corrent, a veure si es pot. 

L’estat ha afluixat amb la regla de la despesa perquè es pugui utilitzar el 

romanent. Proposa una ajuda universal a totes els santvicentins, es podria 

valorar, també incentivaria el comerç i ajudaria les famílies. Demana que el 

senyor alcalde ho reconsideri per veure com retornar el 3% als ciutadans. 

 
El senyor Garralaga voldria fer una important puntualització. L’IBI no el paguen 
tots els santvicentins, només els qui són propietaris. A més, hi ha molts 
propietaris que no són santvicentins i poden ser grans empreses, com per 
exemple ACESA. 
 



 

 

El senyor Martínez manifesta que per això es va fer la revisió cadastral, durant 
10 anys no es podien tocar els tipus. Ara es pot congelar o rebaixar-lo. Demana 
un estudi, una reconsideració. 
 
El senyor alcalde pren la paraula i manifesta que tots tenen raó i que es 
valorarà. 
 
El senyor Subiron afirma que com que hi ha el compromís del govern de valorar 
la situació, el seu vot serà abstenció. 
 
La secretària accidental aclareix que la valoració seria no via IBI sinó valorant 
altres possibilitats. 
 
El senyor Francesc Guillem manifesta que també el seu vot és abstenció pel 
compromís de l’alcalde.  
 
El senyor Martínez vota afirmativament perquè creu fermament en el 
compromís que ha adquirit l’alcalde. 
 
VOTACIÓ  
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  

 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 2 ABST 

 1  

(Sr. Cristian 

Garralaga) 

SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 ABST 

9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc 

Guillem Molins 

1 ABST 



 

 

CUP 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel 

Martínez i Camarasa 

1 SÍ 

 

El Ple acorda, per majoria absoluta, l’aprovació dels acords detallats a la part 

expositiva. 

 

 
Sisè.- PRP2020/1282   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ PROVISIONAL, 
SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE PREUS PÚBLICS DE L'ANY 2021.    
 
PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació la secretària accidental 
exposa l’assumpte. Es tracta d’un compromís adquirit en el si del plenari per 
eliminar les distincions entre les tarifes d’empadronats i no empadronats. Així 
mateix, s’ha aprofitat per fer un estudi econòmic objectiu per part de la 
intervenció amb la regidoria d’Esports que proposa que el sistema de tarifes es 
basi en les hores setmanals en què s’utilitza el servei. S’ha intentat mantenir els 
mateixos preus existents en general, però els no empadronats tindran una 
rebaixa aproximada de 8 euros mensuals perquè s’han unificat les tarifes 
assimilant-se als preus que fins ara pagaven els empadronats. Només una de 
les activitats experimenta una apujada d’un euro al mes. Es transcriu la 
proposta d’acord: 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2020/1744-1861   
Contingut: PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE 
LA MODIFICACIÓ DE PREUS PÚBLICS DE L'ANY 2021. 
 
 

ACORD DE MODIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS 2021 (APROVACIÓ 

PROVISIONAL) 

 

D I C T A M E N 

 

L’aprovació de preus públics no ha d’estar necessàriament sotmesa a l’aprovació 

d’ordenança, encara que és una disposició de caràcter general i per la seva 



 

 

efectivitat, caldrà la publicació de l’acord, en compliment del disposat en l’art. 131 

de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques. També caldrà donar recurs contenciós administratiu 

d’acord amb la llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció 

Contenciosa administrativa que diu que els actes que posen fi a la via 

administrativa no han de produir indefensió. 

En el si de la sessió plenària de 25 de juny de 2020 es va adoptar l’acord que 

calia modificar l’Ordenança 60 reguladora del Preu públic per la prestació de 

serveis d’ensenyaments especials en equipaments municipals. Activitats 

Esportives per eliminar la distinció de preus entre els empadronats i els no 

empadronats. Aquesta antiga distinció cal eliminar-la i s’han preparat els 

corresponents informes i proposta de preus perquè es pugui aprovar en el ple del 

mes d’octubre de 2020. 

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

Primer.-  APROVAR provisionalment per a l’exercici de 2021 i següents la 

modificació dels PREUS PÚBLICS que a continuació es relacionen, així com el 

seu text refós:  

OF-60: PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS 
D’ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS. 
ACTIVITATS ESPORTIVES. 
 

Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació 

dels preus públics per a l’exercici de 2021, així com el text refós aprovat, seran 

objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 

acords provisionals, així com el text complet dels preus públics aprovats de nou 

o modificats durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 

següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona. 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un 

interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text 

refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les 

reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició 

pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 

definitivament aprovats. 



 

 

 

ANNEX 

OF-60: PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS 
D’ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS. 
ACTIVITATS ESPORTIVES. 
 

Modificació de les tarifes contingudes a l’article 4 en el següent sentit: 

Article 4. Tarifes 
 
1. Les tarifes a aplicar per als serveis especials sol·licitats o que s’utilitzin són les 
següents: 
 
A aquest efecte s'aplicaran les tarifes següents: 
 
Activitats Curs Escolar 

Hores/Setmana Matrícula Preu Mes 

1 21,65 11,32 

1,5 21,65 16,98 

2 21,65 22,64 

2,5 21,65 28,30 

3 21,65 33,96 

3,5 21,65 39,62 

4 21,65 45,28 

4,5 21,65 50,94 

5 21,65 56,60 

 

 

 

 



 

 

 

Activitats Estiu: 

 

Hores/Dia Preu Setmana 

4 42,60 

5 53,25 

6 63,90 

 

 

 

Preu Dia 

Servei d’acollida 3,00 

Servei de menjador 7,70 

 

 

Curs de natació 

 

Hores/Setmana Preu Mes 

2 34,48 

3 51,72 

4 68,96 

 

 
Descomptes:  
 

 15% per família nombrosa o monoparental (caldrà lliurar fotocòpia del carnet). 



 

 

 La família amb un fill amb NEE (necessitats educatives especials) es 
considerarà com a família nombrosa. Caldrà lliurar la documentació 
corresponent que ho acrediti. 

 
 
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. 
 
En primer lloc, pren la paraula el senyor Robert Subiron Olmos, portaveu del 
grup municipal del PSC, explica que la proposta ve de l’anterior govern perquè 
era un compromís. S’ha treballat amb el tècnic de l’àrea d’Esports i ell 
personalment. S’ha intentat mantenir l’equilibri econòmic. Per tot l’esmentat, el 
seu vot serà favorable. 
 
A continuació, pren la paraula el senyor Benito Pérez González, portaveu de 

Ciutadans, qui manifesta que aquesta proposta estava pactada i treballada. La 

veu bé i per això votarà a favor.  

Finalment, pren la paraula el senyor Miquel Àngel Martínez, regidor no adscrit, 

qui expressa que s’acompleix el que es va demanar. 

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

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 3 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc 

Guillem Molins 

1 SÍ 



 

 

CUP 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel 

Martínez i Camarasa 

1 SÍ 

 

El Ple acorda, per unanimitat, l’aprovació dels acords detallats a la part 
expositiva. 
 

 
 
Setè.- PRP2020/407   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2020.  
   
PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el senyor Sergi Rabat 
Fajardo, primer tinent d’alcalde, exposa l’assumpte: 
 
 

Vista la necessitat de realitzar un expedient de transferències de crèdit. 

En data 11 de març de 2020, la secretària accidental ha emès informe sobre la 

Legislació aplicable i el procediment a seguir per efectuar l’esmentada 

modificació al Pressupost, així com l’interventor que també ha elaborat informe 

al respecte. 

 

Realitzada la tramitació legalment establerta i vist els informes de la secretària 

accidental i l’interventor accidental, que consten degudament arxivats a 

l’expedient de referència,  

Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2020 

del Pressupost en vigor, en la modalitat de transferències de crèdit que es 

detalla a continuació. 

Segon.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el 

Butlletí Oficial de la Província, durant el termini de quinze dies, durant els 

quals els interessats  podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el 

Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini 

no s'haguessin presentat reclamacions. En cas contrari, el Ple disposarà d'un 

termini d'un mes per resoldre-les. 



 

 

Carrer Sant Antoni, 13 

08394 Sant Vicenç de  Montalt 

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

http://www.svmontalt.cat 

 

 

ESTAT DE DESPESES 

       
              BAIXES ALTES   

        Crèdit Modificacions Crèdit Per Per Crèdit 

Org Prog Econòmica Descripció Inicial Exercici Actual Transferència Suplement Definitiu 

01 132 12004 Retribucions bàsiques personal funcionari Seguretat grup C2 203.077,40 0,00 203.077,40   4.061,55 207.138,95 

01 132 12006 Triennis personal funcionari Seguretat 34.071,44 0,00 34.071,44   681,43 34.752,87 

01 132 12100 Complement de destinació personal funcionari Seguretat 78.630,91 0,00 78.630,91   1.572,62 80.203,53 

01 132 12101 Complement específic personal funcionari Seguretat 283.751,13 0,00 283.751,13   5.675,02 289.426,15 

01 132 13100 Personal laboral temporal Seguretat 19.097,75 0,00 19.097,75   381,96 19.479,71 

01 132 15100 Gratificacions personal funcionari Seguretat 25.000,00 0,00 25.000,00   500,00 25.500,00 

01 132 15200 Productivitat personal funcionari Seguretat 18.896,57 0,00 18.896,57   377,93 19.274,50 

01 132 16000 Seguretat Social Seguretat 218.248,71 0,00 218.248,71   4.364,97 222.613,68 

01 171 16104 Indemnitzacions al personal laboral 5.000,00 0,00 5.000,00   100,00 5.100,00 

01 211 14700 Aportacions pla de pensions 6,00 0,00 6,00   0,12 6,12 

01 211 16103 Pensions excepcionals 2.500,00 0,00 2.500,00   50,00 2.550,00 

01 221 16204 Prestacions socials 9.500,00 0,00 9.500,00   190,00 9.690,00 

01 912 10001 Retribucions bàsiques Càrrecs Electes 47.759,30 0,00 47.759,30   955,19 48.714,49 

01 912 16000 Seguretat Social Càrrecs electes 15.545,65 0,00 15.545,65   310,91 15.856,56 

01 920 12000 Retribucions bàsiques personal funcionari Administració A1 31.231,56 0,00 31.231,56   624,63 31.856,19 

01 920 12003 Retribucions bàsiques personal funcionari Administració C1 52.584,60 0,00 52.584,60   1.051,69 53.636,29 

01 920 12004 Retribucions bàsiques personal funcionari Administració C2 54.199,31 0,00 54.199,31   1.083,99 55.283,30 

01 920 12006 Triennis personal funcionari Administració 22.958,02 0,00 22.958,02   459,16 23.417,18 

01 920 12100 Complement de destinació personal funcionari Administració 79.584,58 0,00 79.584,58   1.591,69 81.176,27 

01 920 12101 Complement específic personal funcionari Administració 175.854,08 0,00 175.854,08   3.517,08 179.371,16 

01 920 13000 Retribucions bàsiques laboral fix Administració 26.743,08 0,00 26.743,08   534,86 27.277,94 

01 920 13001 Hores extraordinàries personal laboral Administració 500,00 0,00 500,00   10,00 510,00 

01 920 13002 Altres remuneracions laboral fix Administració 38.880,70 0,00 38.880,70   777,61 39.658,31 

01 920 13100 Personal laboral temporal Administració 5.000,00 0,00 5.000,00   100,00 5.100,00 

01 920 15100 Gratificacions personal funcionari Administració 10.000,00 0,00 10.000,00   200,00 10.200,00 



 

 

01 920 15200 Productivitat personal funcionari Administració 10.283,23 0,00 10.283,23   205,66 10.488,89 

01 920 16000 Seguretat Social Administració 139.506,90 0,00 139.506,90   2.790,14 142.297,04 

02 2311 13000 Retribucions bàsiques laboral fix Serveis Socials 45.291,88 0,00 45.291,88   905,84 46.197,72 

02 2311 13001 Hores extraordinàries personal laboral Serveis Socials 500,00 0,00 500,00   10,00 510,00 

02 2311 13002 Altres remuneracions laboral fix Serveis Socials 67.740,34 0,00 67.740,34   1.354,81 69.095,15 

02 2311 16000 Seguretat Social Serveis Socials 33.543,99 0,00 33.543,99   670,88 34.214,87 

05 330 12004 Retribucions bàsiques personal funcionari Cultura 8.914,36 0,00 8.914,36   178,29 9.092,65 

05 330 12006 Triennis personal funcionari Cultura 1.409,20 0,00 1.409,20   28,18 1.437,38 

05 330 12100 Complement de destinació personal funcionari Cultura 3.874,08 0,00 3.874,08   77,48 3.951,56 

05 330 12101 Complement específic personal funcionari Cultura 10.064,74 0,00 10.064,74   201,29 10.266,03 

05 330 13000 Retribucions bàsiques laboral fix Cultura 17.083,92 0,00 17.083,92   341,68 17.425,60 

05 330 13001 Hores extraordinàries personal laboral Cultura 500,00 0,00 500,00   10,00 510,00 

05 330 13002 Altres remuneracions laboral fix Cultura 29.586,94 0,00 29.586,94   591,74 30.178,68 

05 330 13100 Personal laboral temporal Cultura 4.920,29 0,00 4.920,29   98,41 5.018,70 

05 330 15200 Productivitat personal funcionari Cultura 786,18 0,00 786,18   15,72 801,90 

05 330 16000 Seguretat Social Cultura 22.736,65 0,00 22.736,65   454,73 23.191,38 

05 3321 13000 Retribucions bàsiques laboral fix Biblioteca 22.645,94 0,00 22.645,94   452,92 23.098,86 

05 3321 13002 Altres remuneracions laboral fix Biblioteca 33.867,36 0,00 33.867,36   677,35 34.544,71 

05 3321 13100 Personal laboral temporal. Biblioteca 6,00 0,00 6,00   0,12 6,12 

05 3321 16000 Seguretat Social Biblioteca 16.147,47 0,00 16.147,47   322,95 16.470,42 

06 3271 13000 Retribucions bàsiques laboral fix Escola de Música 33.768,52 0,00 33.768,52   675,37 34.443,89 

06 3271 13002 Altres remuneracions laboral fix Escola de Música 65.312,66 0,00 65.312,66   1.306,25 66.618,91 

06 3271 13100 Personal laboral temporal Escola de Música 5.577,73 0,00 5.577,73   111,55 5.689,28 

06 3271 16000 Seguretat Social Escola de Música 30.523,59 0,00 30.523,59   610,47 31.134,06 

06 32303 13000 Retribucions bàsiques laboral fix Escola Primària 15.031,99 0,00 15.031,99   300,64 15.332,63 

06 32303 13002 Altres remuneracions laboral fix Escola Primària 23.484,36 0,00 23.484,36   469,69 23.954,05 

06 32303 13100 Personal laboral temporal Escola Primària 12.213,64 0,00 12.213,64   244,27 12.457,91 

06 32303 16000 Seguretat Social Escola Primària 15.150,94 0,00 15.150,94   303,02 15.453,96 

06 32310 13000 Retribucions bàsiques laboral fix Escola Bressol 68.344,81 0,00 68.344,81   1.366,90 69.711,71 

06 32310 13002 Altres remuneracions laboral fix Escola Bressol 119.607,78 0,00 119.607,78   2.392,16 121.999,94 



 

 

06 32310 13100 Personal laboral temporal Escola Bressol 93.961,40 0,00 93.961,40   1.879,23 95.840,63 

06 32310 16000 Seguretat Social Escola Bressol 84.179,85 0,00 84.179,85   1.683,60 85.863,45 

07 340 13000 Retribucions bàsiques laboral fix Administració de l'esport 45.547,39 0,00 45.547,39   910,95 46.458,34 

07 340 13001 Hores extraordinàries personal laboral Adm. de l'esport 2.000,00 0,00 2.000,00   40,00 2.040,00 

07 340 13002 Altres remuneracions laboral fix Administració de l'esport 69.868,82 0,00 69.868,82   1.397,38 71.266,20 

07 340 16000 Seguretat Social Administració de l'esport 36.095,10 0,00 36.095,10   721,90 36.817,00 

07 341 13100 Personal laboral temporal Foment de l'esport 50.217,01 0,00 50.217,01   1.004,34 51.221,35 

07 341 16000 Seguretat Social Foment de l'esport 15.836,87 0,00 15.836,87   316,74 16.153,61 

08 3370 13000 Retribucions bàsiques laboral fix Joventut 9.991,07 0,00 9.991,07   199,82 10.190,89 

08 3370 13002 Altres remuneracions laboral fix Joventut 13.827,08 0,00 13.827,08   276,54 14.103,62 

08 3370 16000 Seguretat Social Joventut 7.399,34 0,00 7.399,34   147,99 7.547,33 

11 17210 13000 Retribucions bàsiques laboral fix Medi ambient 8.169,56 0,00 8.169,56   163,39 8.332,95 

11 17210 13001 Hores extraordinàries personal laboral Medi ambient 1.000,00 0,00 1.000,00   20,00 1.020,00 

11 17210 13002 Altres remuneracions laboral fix Medi ambient 14.371,78 0,00 14.371,78   287,44 14.659,22 

11 17210 16000 Seguretat Social Medi ambient 7.751,65 0,00 7.751,65   155,03 7.906,68 

14 241 13000 Retribucions bàsiques laboral fix Promoció ocupació 6,00 0,00 6,00   0,12 6,12 

14 241 13002 Altres remuneracions laboral fix Promoció ocupació 6,00 0,00 6,00   0,12 6,12 

14 241 13100 Personal laboral temporal Promoció ocupació 6,00 0,00 6,00   0,12 6,12 

14 241 16000 Seguretat Social Promoció ocupació 6,00 0,00 6,00   0,12 6,12 

17 3121 13000 Retribucions bàsiques laboral fix Sanitat 8.914,36 0,00 8.914,36   178,29 9.092,65 

17 3121 13002 Altres remuneracions laboral fix Sanitat 13.937,84 0,00 13.937,84   278,76 14.216,60 

17 3121 16000 Seguretat Social Sanitat 6.505,84 0,00 6.505,84   130,12 6.635,96 

18 163 13100 Personal Laboral temporal Neteja viària 10.000,00 0,00 10.000,00   200,00 10.200,00 

18 163 16000 Seguretat Social Neteja viària 3.000,00 0,00 3.000,00   60,00 3.060,00 

18 171 13000 Retribucions bàsiques laboral fix Parcs i jardins 34.912,64 0,00 34.912,64   698,25 35.610,89 

18 171 13001 Hores extraordinàries personal laboral Parcs i jardins 5.000,00 0,00 5.000,00   100,00 5.100,00 

18 171 13002 Altres remuneracions laboral fix Parcs i jardins 71.501,68 0,00 71.501,68   1.430,03 72.931,71 

18 171 16000 Seguretat Social Parcs i jardins 42.863,55 0,00 42.863,55   857,27 43.720,82 

18 450 13000 Retribucions bàsiques laboral fix Manteniments 52.741,36 0,00 52.741,36   1.054,83 53.796,19 

18 450 13001 Hores extraordinàries personal laboral Manteniments 3.000,00 0,00 3.000,00   60,00 3.060,00 



 

 

18 450 13002 Altres remuneracions laboral fix Manteniments 119.629,62 0,00 119.629,62   2.392,59 122.022,21 

18 450 13100 Personal laboral temporal Manteniments 7.340,83 0,00 7.340,83   146,82 7.487,65 

18 450 16000 Seguretat Social Manteniments 64.380,89 0,00 64.380,89   1.287,62 65.668,51 

18 15322 13000 Retribucions bàsiques laboral fix Conservació vies públiques 43.082,20 0,00 43.082,20   861,64 43.943,84 

18 15322 13001 Hores extraordinàries personal laboral Conservació vies 4.000,00 0,00 4.000,00   80,00 4.080,00 

18 15322 13002 Altres remuneracions laboral fix Conservació vies públiques 83.052,72 0,00 83.052,72   1.661,05 84.713,77 

18 15322 16000 Seguretat Social Conservació vies públiques 50.405,90 0,00 50.405,90   1.008,12 51.414,02 

19 430 12003 Retribucions bàsiques personal funcionari comerç i turisme 10.516,92 0,00 10.516,92   210,34 10.727,26 

19 430 12006 Triennis personal funcionari comerç i turisme 1.395,08 0,00 1.395,08   27,90 1.422,98 

19 430 12100 Complement destinació personal funcionari comerç i turisme 5.212,48 0,00 5.212,48   104,25 5.316,73 

19 430 12101 Complement específic personal funcionari comerç i turisme 14.712,03 0,00 14.712,03   294,24 15.006,27 

19 430 15200 Productivitat personal funcionari comerç i turisme 786,18 0,00 786,18   15,72 801,90 

19 430 16000 Seguretat Social Comerç i Turisme 8.025,50 0,00 8.025,50   160,51 8.186,01 

20 150 12000 Retribucions bàsiques personal funcionari Urbanisme A1 7.807,89 0,00 7.807,89   156,16 7.964,05 

20 150 12001 Retribucions bàsiques personal funcionari Urbanisme A2 13.731,58 0,00 13.731,58   274,63 14.006,21 

20 150 12003 Retribucions bàsiques personal funcionari Urbanisme C1 10.516,92 0,00 10.516,92   210,34 10.727,26 

20 150 12004 Retribucions bàsiques personal funcionari Urbanisme C2 8.914,36 0,00 8.914,36   178,29 9.092,65 

20 150 12005 Retribucions bàsiques personal funcionari Urbanisme AP 8.169,56 0,00 8.169,56   163,39 8.332,95 

20 150 12006 Triennis personal funcionari Urbanisme 8.437,21 0,00 8.437,21   168,74 8.605,95 

20 150 12100 Complement de destinació personal funcionari Urbanisme 23.123,24 0,00 23.123,24   462,46 23.585,70 

20 150 12101 Complement específic personal funcionari Urbanisme 54.152,60 0,00 54.152,60   1.083,05 55.235,65 

20 150 13000 Retribucions bàsiques personal laboral Urbanisme 8.914,36 0,00 8.914,36   178,29 9.092,65 

20 150 13002 Altres remuneracions personal laboral Urbanisme 21.716,82 0,00 21.716,82   434,34 22.151,16 

20 150 15100 Gratificacions personal funcionari Urbanisme 6.000,00 0,00 6.000,00   120,00 6.120,00 

20 150 15200 Productivitat personal funcionari Urbanisme 3.537,81 0,00 3.537,81   70,76 3.608,57 

20 150 16000 Seguretat Social Urbanisme 49.562,50 0,00 49.562,50   991,24 50.553,74 

01 920 50000 Fons contingència exec. pres. Art.31 Ll.O.2/2012 73.335,79 0,00 73.335,79 73.335,79   0,00 

      Totals 3.740.125,46 0,00 3.740.125,46 73.335,79 73.335,79 3.740.125,46 
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Pel que fa a les despeses: 

L’expedient de modificació de crèdits núm. 3/2020 al vigent pressupost 

municipal, adopta la modalitat de transferència de crèdits. 

Mitjançant el RDL 2/2020, de 21 de gener de 2020, s’aproven mesures urgents 

en matèria de retribucions a l’àmbit del sector públic que comporten un 

increment màxim del 2% de les retribucions dels empleats/des públics. 

 

El passat dia 12 de febrer de 2020 es va reunir la Mesa General de matèries 

comunes i va acordar l’increment del 2% de les retribucions de tots els 

empleats/des públics de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt segons el 

regulat a l’article 3.Dos i Quatre de l’esmentat RDL. 

 

D’aquesta manera, es proposa incrementar totes les partides del Capítol I de 

personal  en un 2% cadascuna d’acord amb l’informe de l’Assessor de RRHH 

sobre la “Modificació de la Relació de Llocs de Treball per l’increment retributiu 

del 2% per a l’exercici 2020 a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt” 

 

Pel que fa al finançament: 

2020/01/920/50000 “Fons contingència exec. pres. Art.31 Ll.O.2/2012”: 

d'acord amb allò establert en l'article 31 de la Llei Orgànica d’Estabilitat 

Pressupostària i Sostenibilitat Financera, les Corporacions Locals incloses en 

l'àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de 

les Hisendes Locals inclouran als seus Pressupostos una dotació diferenciada 

de crèdits pressupostaris que es destinarà, quan escaigui, a atendre 

necessitats de caràcter no discrecional i no previstes al Pressupost inicialment 

aprovat, que puguin presentar-se al llarg de l'exercici. 

Al pressupost inicial es va preveure aquesta aplicació amb un import de 

73.335,79 euros. Aquest import equival al 2% del capítol I de personal del 

pressupost inicial (3.666.789,67 euros).  

Vist l’informe de l’Assessor de RRHH, on proposa l’increment de les 

retribucions de tots els empleats/des públics de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 

Montalt respecte a les vigents a 31 de desembre de 2019 en termes 

d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació, es proposa transferir la 

totalitat d’aquesta aplicació pressupostària (73.335,79 euros) per finançar 



 

 

l’increment del 2% de totes les aplicacions pressupostàries del capítol I de 

personal. 

 
 
 
 
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. 
 
En primer lloc, pren la paraula el senyor Robert Subiron Olmos, portaveu del 
grup municipal del PSC, explica que aquesta proposta venia del mes de febrer. 
La problemàtica de la covid al mes de març va fer que això quedés aturat. 
S’hauria d’aprovar abans que acabi l’any. 
 
A continuació, pren la paraula el senyor Benito Pérez González, portaveu de 

Ciutadans, qui manifesta que aquest tema ja estava treballat i que hi votarà a 

favor. 

Tot seguit, intervé el senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, qui 

comenta que aquest increment ja estava previst al pressupost. 

El senyor Cristian Garralaga, regidor d’Hisenda i Gestió Econòmica, explica 

que quan s’elabora el pressupost et donen una previsió. De cara al pressupost 

de 2021 la previsió és del 0.9%. Al final de 2020 era una previsió també la del 

2% per això es va preveure al capítol 5 i ara es traspassa. 

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

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 3 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 



 

 

CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc 

Guillem Molins 

1 SÍ 

CUP 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel 

Martínez i Camarasa 

1 SÍ 

 

El Ple acorda, per unanimitat, l’aprovació dels acords detallats a la part 

expositiva. 

 

 
Vuitè.- PRP2020/1376   DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET 
D'ALCALDIA NÚM. 1231 DE DATA 22 D'OCTUBRE DE 2020 DE 
DELEGACIONS DE L'ALCALDIA EN ELS REGIDORS. 
    
PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació, el senyor Sergi Rabat 
Fajardo, primer tinent d’alcalde, exposa l’assumpte: 
 

Cal donar compte al Ple de la Corporació del decret d’alcaldia núm. 1231 emès 

en data 22 d’octubre de 2020, a continuació es transcriu: 

 

“DECRET NÚM. 1231 

 

 

Identificació de l’expedient :  

 

Departament/ Sol·licitant: ALCALDIA 

Expedient:  2020/1839-1021   

Contingut: DELEGACIONS DE L'ALCALDIA ALS REGIDORS/ES. 

 

 

Com a Alcalde President de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, nomenat 

en sessió plenària de data 16 d’octubre de 2020 i de conformitat amb els 

articles 51.2 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de 

Catalunya, i 43 i 120 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 



 

 

Jurídic de les Corporacions locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 

de novembre i 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 

Règim Local,  

 

RESOLC 

 

Primer.- Nomenar, d’acord amb l’article 120 del Reglament d’Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals els/les següents  

Regidors/des Delegats/des que ostentaran les competències pròpies d’aquesta 

Alcaldia de gestió, assessorament, direcció i comandament sense incloure 

signatura de resolucions, que es deleguen mitjançant aquest nomenament: 

 

- Regidora delegada de Governació i Mobilitat i Gent Gran, senyora 

Lydia Gerónimo Guardiola. 

 

- Regidora delegada de Recursos Humans, Obres i Serveis 

municipals i Habitatge, senyora Sònia Miquel Suñé. 

 

- Regidor delegat de Medi Ambient, Infància i Joventut, Atenció 

Ciutadana i Noves Tecnologies, senyor Sergi Rabat Fajardo. 

 

- Regidora delegada de Cultura, Festes, Entitats i Associacions i 

Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme, senyora Laia 

Sorribes Valls.  

 

- Regidor delegat de Participació Ciutadana i Transparència i 

Benestar Social, Solidaritat i Cooperació, senyor Miquel Rovira 

Mariné. 

 

- Regidora delegada d’Igualtat i Ensenyament i Sanitat i Salut 

Pública, senyora Maria Villalta Morro. 

 

- Regidor delegat d’Hisenda i Gestió Econòmica i Esports, senyor 

Cristian Garralaga Alonso. 

 

 

Segon.- Donar l’oportuna publicitat mitjançant publicació del corresponent 

edicte al BOP i donar compte del contingut d’aquest Decret al Ple en la propera 

sessió que se celebri.” 

 



 

 

 

El Ple es dona per assabentat del decret d’alcaldia anteriorment transcrit. 

 

INTERVENCIONS 

 

En primer lloc, pren la paraula el senyor Robert Subiron Olmos, portaveu del 
grup municipal del PSC, qui no té res a comentar, l’alcalde per decret decideix 
el que considera més adequat per treballar pel municipi i gestionar de la millor 
manera. Detecta que hi ha tres regidories noves que serien infància, habitatge i 
transparència. Entén que infància és paral·lela a joventut. Entén llavors que 
l’alcalde es queda amb urbanisme, protocol i comunicació. 
 
El senyor alcalde li confirma que sí. 
 
El senyor Sergi Rabat Fajardo, primer tinent d’alcalde, explica de forma 
resumida que s’ha fet una reestructuració englobant regidories i creant-ne de 
noves. Pel que fa a Habitatge, hi ha una problemàtica detectada principalment 
del jovent i col·lectius amb dificultats per accedir a l’habitatge. Es vol donar una 
rellevància preponderant destacant-ne la vessant social, per distingir-la 
d’Urbanisme, més tècnica i jurídica, a més que l’habitatge és un dret reconegut 
a la normativa vigent.  
La regidora de l’àrea Sònia Miquel Suñé afegeix que se li vol donar un enfoc 
més social, distingint-la de la part tècnica de l’Urbanisme. 
El senyor Rabat continua explicant que s’ha decidit separar infància de 
joventut. Es vol donar rellevància a un segment d’edat per donar-los visibilitat, 
tot i que ja es treballava per ells també a Ensenyament, que es gestionava 
magistralment. 
La regidora de l’Àrea Maria Villalta manifesta que una cosa és atendre 
transversalment els menors d’edat, com són la infància i l’adolescència, i l’altra 
preocupar-se del sistema educatiu, tots els temes relacionats amb l’educació 
formal, que ja tenen prou entitat i creu que és un encert fer-ho així. 
 
A continuació, pren la paraula el senyor Benito Pérez González, portaveu de 

Ciutadans, afirma que es tracta d’una decisió de l’alcaldia. No obstant, vol 

deixar constància de la seva sensació perquè la ciutadania estigui informada. 

Fa un any es va obrir l’oportunitat de treballar pel poble de forma conjunta amb 

neutralitat institucional amb col·laboració d’una sèrie de partits. Ara s’ha donat 

una oportunitat també. Cap de les forces s’ha posat en contacte amb 

Ciutadans, és legítim. El que sí que li arriba és que quan s’ha intentat fer un 

govern de concentració, la línia vermella eren ells (Ciutadans). El problema era 

que hi estigués Ciutadans. No s’ha dit ni ha sentit en cap moment sigui perquè 

tal o qual regidor tinguin algun tema de corrupció o ell, o tema de deshonestitat 

o incompetència en l’execució de les seves funcions. En aquest punt es troba 

perplex. Amb tot el que ha ocorregut en aquests dos mesos, en relació amb el 



 

 

canvi d’alcaldia i la nova composició de les persones que formen el nou govern. 

Donat el resultat final, un ja no sap què pensar sobre els motius reals o la 

gènesi que ha provocat aquesta moguda. Des del punt de vista polític un està 

curat d’espant en aquesta Catalunya estimada. Tot és possible per la pàtria, o 

per la pasta, amb l’excusa de la defensa del "Poble" (Volk). Desgraciadament 

encara a costa de la situació familiar d’algun o una governança més racional i 

transversal del municipi. Des del punt de vista personal, ha de reconèixer que  

un no aprèn tot i el pas dels anys... es tem que tot es reduirà a posar estelades, 

a fer ús de locals públics, amb emparament del poder més immediat amb certa 

impunitat. Volia expressar tot això. No obstant, tot i això, no té rancor. És 

democràtic i accepta el canvi de govern. Demostra que és democràtic i 

respecta la legalitat vigent. Li interessa que el poble vagi bé i que ho facin el 

millor possible. Els desitja sort i que ho facin bé. Ofereix el seu consell o ajuda, 

la posa a disposició. 

 

 
 
Novè.- PRP2020/1377   DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET 
D'ALCALDIA NÚM. 1203 DE DATA 22 D'OCTUBRE DE 2020 DEL 
NOMENAMENT DELS TINENTS D'ALCALDE.   
  
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  Tot seguit, el primer tinent d’alcalde, 
Sergi Rabat Fajardo, pren la paraula i explica l’assumpte següent: 
 
 
Cal donar compte al Ple de la Corporació del decret d’alcaldia que es detalla a 

continuació: 

“DECRET NÚM. 1203 

 

 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: ALCALDIA 
Expedient:  2020/1840-1014   
Contingut: NOMENAMENT TINENTS D'ALCALDE 
 
 
Víctor Llasera Alsina, Alcalde President de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 

Montalt, de conformitat amb l’article 46 i concordants del Reglament 



 

 

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions locals, 

aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 

RESOLC 

Primer.- Nomenar els/les següents regidors/es com a Tinents d’Alcalde 

 1r Tinent d’Alcalde, senyor Sergi Rabat Fajardo 

 2n Tinent d’Alcalde, senyora Laia Sorribes Valls 

 3r Tinent d’Alcalde, senyor Miquel Rovira Mariné 

Aquests tres regidors/es doncs, seran els integrants, juntament amb la 

presidència, de la Junta de Govern Local de Sant Vicenç de Montalt. 

Segon.- D’aquest Decret se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que 

se celebri i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 

sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent a la seva signatura.” 

El Ple es dona per assabentat del contingut del decret d’alcaldia anteriorment 

transcrit. 

INTERVENCIONS 

En primer lloc, pren la paraula el senyor Robert Subiron Olmos, portaveu del 
grup municipal del PSC. Entén que és decisió del senyor alcalde. 
 

A continuació, pren la paraula el senyor Benito Pérez González, portaveu de 

Ciutadans, qui els desitja sort i encert.  

 

 
Desè.- PRP2020/1359   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LA CREACIÓ DEL CONSELL DE GOVERN.    
 
PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el senyor Sergi Rabat 
Fajardo, primer tinent d’alcalde, exposa la proposta d’acord següent: 
 
 



 

 

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local així com el Decret 

Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya reconeixen als municipis, com a 

administracions públiques territorials, en l’àmbit de llurs competències, la 

potestat reglamentària i d’autoorganització. 

A la vista de l’elecció del nou alcalde el passat dia 16 d’octubre de 2020, , es fa 

necessària la col·laboració entre diferents forces polítiques per assolir els 

reptes que Sant Vicenç de Montalt ha de tirar endavant. 

Fruit d’aquesta col·laboració, en el marc de la proposta d’acord plenari que 

regula el cartipàs municipal, es defineixen els òrgans de govern municipals, així 

com els òrgans complementaris, d’acord amb els articles 20 de la Llei 7/1985, 

reguladora de les Bases de Règim Local i 48 i ss del Decret Legislatiu 2/2003, 

de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 

de Catalunya.  

En aquest marc, per tal de dotar l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt de la 

màxima eficàcia, garantint la coordinació de l’activitat dels regidors i regidores 

amb projectes, àrees i competències delegades i per assolir  la màxima 

eficiència de l’acció de govern i l’administració municipal, s’ha decidit crear un 

òrgan per a la coordinació i assessorament de l’acció de govern, que 

s’anomenarà Consell de Govern. 

Per l’exposat es proposa al Ple que adopti els acords següents: 

Primer. La creació d’un òrgan municipal complementari, anomenat Consell de 

Govern, que tindrà la següent Reglament regulador:  

Naturalesa i finalitats 

El Consell de Govern és un òrgan municipal complementari, constituït a 

l’empara de l’article 49 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, de 

caràcter consultiu i no executiu, i que té com a finalitat la coordinació de 

l’exercici del conjunt de les competències de l’Alcalde i dels regidors delegats, 

per tal d’assolir la màxima eficàcia en l’acció de govern i l’administració 

municipal. 

Composició 

El Consell de Govern serà presidit per l’Alcalde i, a manca d’aquest, pel Tinent 

d’Alcalde de major rang i estarà integrat per tots els regidors i regidores amb 

delegacions específiques i genèriques de l’Alcaldia. 



 

 

El President podrà demanar l’assistència a les reunions del Consell de Govern 

del personal funcionari, laboral o eventual de l’Ajuntament que sigui necessari 

per raó dels assumptes a tractar. 

El President podrà requerir també l’assistència a les reunions del Consell de  

Govern de personal extern quan consideri necessària la seva presència per a 

assessorar al Consell. 

Objectius i funcions 

El Consell té com a missió l’estudi, informe i consulta dels assumptes que han 

de ser sotmesos als diferents òrgans de govern de l’Ajuntament. 

Coordinació de l’activitat dels regidors i regidores amb projectes, competències 

i àrees delegades.  

Vetllar per l’eficàcia i l’eficiència en l’acció de govern i l’administració municipal. 

Crear un espai de comunicació i debat de tots els temes de rellevància 

municipal. 

Seguiment de les actuacions de l’alcalde i dels regidors i regidores amb 

projectes, competències i àrees delegades.  

Funcionament 

El Consell es reunirà de forma ordinària un cop per setmana, concretament els 

dimecres a les 18.30 hores, prèvia convocatòria per part de l’alcaldia, amb un 

màxim de 4 sessions mensuals, i de forma extraordinària, sempre que l’alcaldia 

el convoqui, amb una antelació mínima de 48 hores.  

Per a la seva vàlida celebració, requerirà l’assistència de la meitat més un dels 

regidors i regidores que l’integren.  

Règim de votacions: els acords a què arribi aquest consell seran aprovats amb 

la majoria simple dels assistents, no essent possible delegar el vot. El còmput 

dels vots equival a una persona és igual a un vot. 

Règim de retribucions.  

 

Els regidors i regidores que no tinguin aprovada una retribució amb dedicació 

exclusiva o parcial: 

 

275 euros per assistència efectiva a les sessions del Consell del Govern. 



 

 

Actes de les sessions 

De cada sessió del Consell es redactarà l’acta per part d’un dels membres del 

Consell de Govern, que actuarà com a Secretari.  A l’acta s’hi farà constar, com 

a mínim, la data i hora de començament i finalització de la sessió, relació dels 

assumptes tractats, els acords adoptats i el resultat de la votació, si n’hi ha i la 

relació dels assistents. 

Segon. Comunicar aquest acord a tots els regidors i regidores que formen part 

del Consell de Govern, pel seu coneixement i efectes i publicar-lo al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona i al Tauler d’anuncis municipal, per al seu 

general coneixement. 

 
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. 
 
En primer lloc, pren la paraula el senyor Robert Subiron Olmos, portaveu del 
grup municipal del PSC. Observa que és semblant al Consell Assessor. Creu 
que és necessari per a la gestió municipal. Votarà a favor. Voldria aclarir si les 
reunions extraordinàries que es celebrin seran remunerades. 
 
El senyor Rabat li respon que es remunera un màxim de 2 sessions als 
membres de la Junta i un màxim de 4 als qui no són membres de la Junta. La 
resta de reunions que es puguin celebrar no són remunerades.  
 
El senyor Rabat aclareix que tot i trobar paral·lelismes, la diferència amb el 
Consell Assessor és que el Consell de Govern el forma l’Equip de Govern. Els 
membres són Equip de Govern.  
 
El senyor Subiron respon que entén la diferència perquè ha format part d’un 
Consell de Govern i del Consell Assessor.  
 
A continuació, pren la paraula el senyor Benito Pérez González, portaveu de 

Ciutadans, qui intentarà ser conseqüent. La competència és de l’alcaldia i si vol 

organitzar-se així, perfecte. Ara bé, una altra cosa és que estigui d’acord amb 

aquest govern, com ja ha dit anteriorment. És legítim però té prejudicis. 

Tot seguit, intervé el senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit. Hi ha 

poca cosa a dir. Es tracta d’una decisió de l’alcalde i els seus companys de 

viatge. També volia saber la remuneració i li ha sorprès la resposta contundent 

del primer tinent d’alcalde quan ha respòs que no. L’anterior alcalde va 



 

 

respondre que sí que es remuneraven i la secretària el va haver de rectificar. 

Pregunta si es reuniran el mes d’agost.  

Finalment, pren la paraula el senyor Miquel Àngel Martínez, regidor no adscrit, 

afirma que es fan les coses bé. El consell de govern el formen els regidors amb 

delegacions. Vol felicitar per la transparència. Endavant i bona feina. 

El senyor Rabat respon que sempre estan disposats a fer les reunions que 

calgui. L’activitat no es pot parar. Si l’alcalde ho considera convenient, perquè 

pot gestionar les reunions segons el seu punt de vista. 

El senyor alcalde respon que encara no ho saben segur, ja li informaran. 

El senyor Guillem li manifesta al senyor alcalde que no canviï. 

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

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 3 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 ABST 

9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc 

Guillem Molins 

1 SÍ 

CUP 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel 

Martínez i Camarasa 

1 SÍ 

 

El Ple acorda, per majoria absoluta, l’aprovació dels acords detallats a la part 

expositiva. 



 

 

 

 
Onzè.- PRP2020/1360   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ I CREACIÓ DE LES COMISSIONS 
INFORMATIVES I D’ALTRES ÒRGANS COL·LEGIATS.    
 
PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el senyor Sergi Rabat 
Fajardo, primer tinent d’alcalde, exposa l’assumpte. Fa un resum de les 
principals novetats. 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2020/1827-1052   
Contingut: PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ I CREACIÓ DE LES COMISSIONS 
INFORMATIVES I D’ALTRES ÒRGANS COL·LEGIATS. 
 
 
En data 16 d’octubre de 2020, el senyor Víctor Llasera Alsina va ser nomenat 
alcalde president de Sant Vicenç de Montalt. Aquest nomenament ha portat 
aparellat un canvi en l’equip de govern i en la delegació de regidories. Tot el 
que ha estat esmentat fa que sigui necessària la modificació de la composició 
de les comissions informatives així com el nomenament de representants a 
altres òrgans col·legiats, ajustar el cartipàs municipal a la vigent realitat. 
 
De conformitat amb el que estableix l'article 175 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, es PROPOSA AL PLE DE LA CORPORACIÓ 
l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer.- Modificar la composició de les Comissions Informatives així com el 
nomenament d’altres òrgans col·legiats que estaran integrades pels membres 
que es detallen a continuació: 
 
- COMISSIÓ INFORMATIVA  

1.- MEMBRES: 
President: L’Alcalde, Sr. Víctor Llasera Alsina 
Substituta: Sra. Lydia Gerónimo Guardiola 



 

 

Vocals:  
 
1) Sra. Sra. Sònia Miquel i Suñé (JxSVM) 
 Substituta: Lydia Gerónimo Guardiola 
2) Sr. Robert Subiron Olmos (PSC) 
 Substitut: Sr. Cristian Garralaga Alonso (PSC) 
3) Sr. Sergi Rabat Fajardo (Primàries) 
4) Sra. Laia Sorribes Valls (ERC) 
5) Sr. Benito Pérez González (C’s) 
6) Sra. Maria Villalta Morro (9SV) 
7)       Sr. Francesc Guillem Molins (Regidor no adscrit) 
8)       Sr. Miquel Rovira Mariné (CUP) 
9) Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa (Regidor no adscrit) 
 
 
Actuarà com a Secretari: El/la del la Corporació o membre que legalment 
el substitueixi. 
 

2.- ATRIBUCIONS: 
L’estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos 
a la decisió del Ple de la Corporació, així com els assumptes que hagin 
de ser sotmesos a decisió de la Junta de Govern Local per delegació del 
Ple, sempre que no hagin de ser sotmesos a qualsevol altra comissió 
informativa específica. 

  
3.-  RÈGIM DE SESSIONS: 

Celebrarà les seves sessions el dijous anterior a cada sessió plenària,  a 
les 19:00 hores de la tarda, prèvia convocatòria a l’efecte realitzada per 
l’Alcaldia. 

4.- RÈGIM DE VOTACIONS: 
La votació dels acords de la Comissió Informativa  seguirà el sistema de 
vot ponderat; de manera que cadascun dels assistents votarà en nom 
dels que representa: 
Alcalde President: un vot. 
JxSVM, dos vots 
PSC,  tres vots 
Primàries, un vot 
ERC, un vot 
C’s, un vot 
9SV, un vot 
Regidor no adscrit, Francesc Guillem Molins, un vot 
CUP, un vot 
Regidor no adscrit, Miquel Àngel Martínez i Camarasa, un vot 
 

 
- COMISSIÓ INFORMATIVA D’ URBANISME. 



 

 

1.- MEMBRES: 
President: L’Alcalde, Sr. Víctor Llasera Alsina 
Substituta: Sra. Sònia Miquel Suñé 
 
Vocals: Sra. Sònia Miquel i Suñé (JxSVM) 
Substituta: Sra. Lydia Gerónimo Guardiola (JxSVM) 
3) Sr. Robert Subiron Olmos (PSC) 
 Substitut: Sr. Cristian Garralaga Alonso (PSC) 
4) Sr. Sergi Rabat Fajardo (Primàries) 
5) Sra. Laia Sorribes Valls (ERC) 
6) Sr. Benito Pérez González (C’s) 
7) Sra. Maria Villalta Morro (9SV) 
8)       Sr. Francesc Guillem Molins (Regidor no adscrit) 
9)       Sr. Miquel Rovira Mariné (CUP) 
10) Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa (Regidor no adscrit) 
 
Actuarà com a Secretari: El/la del la Corporació o membre que legalment 
el substitueixi. 
 

2.- ATRIBUCIONS: 
Emissió, amb caràcter preceptiu i no vinculant, d’informe en les següents 
matèries: 
 
Planejament urbanístic. Aprovacions, modificacions i revisions de Plans 
Generals, Normes Complementàries i Subsidiàries de Planejament, 
Plans Parcials, Plans d’Actuació Urbanística, Plans Especials, així com 
els projectes d’equidistribució destinats a l’execució del planejament. 
Qüestions d’interès que afectin el nostre Municipi, per planejament 
aprovat per d’altres. 
Execució de l’edificació i construcció: Obres de nova construcció, obres 
públiques i grans reformes d’habitatges consolidats. 
Aquelles qüestions que, sent competència de la Junta de Govern Local o 
de l’Alcaldia, li siguin expressament sotmeses a informe. 

  
3.-  RÈGIM DE SESSIONS: 

Celebrarà les seves sessions el segon dimecres de cada mes,  a les 
19:00 hores de la tarda, prèvia convocatòria a l’efecte realitzada per 
l’Alcaldia. 

4.- RÈGIM DE VOTACIONS: 
La votació dels acords de la Comissió Informativa d’urbanisme seguirà el 
sistema de vot ponderat; de manera que cadascun dels assistents votarà 
en nom dels que representa: 
Alcalde President: un vot. 



 

 

JxSVM, dos vots 
PSC, tres vots 
Primàries, un vot 
ERC, un vot 
C’s, un vot 
9SV, un vot 
Regidor no adscrit Sr. Francesc Guillem Molins, un vot 
CUP, un vot 
Regidor no adscrit Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, un vot 
 

 
C) COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 
1.- MEMBRES: 

President: Sr. Víctor Llasera Alsina 
Substituta: Sra. Lydia Gerónimo Guardiola 
  
Vocals:  
 
1) Sr. Cristian Garralaga Alonso (PSC) 
 Substituta: Sra. Sònia Miquel Suñé (JxSVM) 
2)  Sr. Robert Subiron Olmos (PSC) 

Substitut: Cristian Garralaga Alonso (PSC) 
3) Sr. Sergi Rabat Fajardo (Primàries) 
4) Sra. Laia Sorribes Valls (ERC) 
5) Sr. Benito Pérez González (C’s) 
6) Sra. Maria Villalta Morro (9SV) 
7)       Sr. Francesc Guillem Molins (Regidor no adscrit) 
8)       Sr. Miquel Rovira Mariné (CUP) 
9) Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa (Regidor no adscrit) 
 
Actuarà com a Secretari: El/la del la Corporació o membre que legalment 
el substitueixi. 
 

2.- ATRIBUCIONS: 
La Comissió Especial de Comptes, assumirà les competències que 
l’article 116 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local i l’article 58 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, en harmonia amb l’article 212.2 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, li atribueix, constituint-se a aquests 
efectes per a les seves funcions com a Comissió Especial de Comptes. 
La funció d’aquesta Comissió, de caràcter permanent, serà l’estudi i 
dictamen previ dels comptes perquè es sotmetin a l’aprovació del Ple. 

3.-  RÈGIM DE SESSIONS: 



 

 

Celebrarà les seves sessions prèvia convocatòria a l’efecte realitzada 
per l’Alcaldia. 

4.-  RÈGIM DE VOTACIONS: 
La votació dels acords de la Comissió Especial de Comptes seguirà el 
sistema de vot ponderat; de manera que cadascun dels assistents votarà 
en nom dels que representa: 
President: un vot. 
JxSVM, dos vots 
PSC, tres vots 
Primàries, un vot 
ERC, un vot 
C’s, un vot 
9SV, un vot 
Regidor no adscrit Sr. Francesc Guillem Molins, un vot 
CUP, un vot 
Regidor no adscrit Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, un vot 
 

D) COMISSIÓ INFORMATIVA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
1.- MEMBRES:President: L’Alcalde, Sr. Víctor Llasera Alsina 
Substituta: Sra. Sònia Miquel i Suñé(JxSVM) 

Vocals:  
 
1) Sra. Lydia Gerónimo i Guardiola (JxSVM) 
 Substitut: Sra. Sònia Miquel i Suñé(JxSVM) 
2) Sr. Robert Subiron Olmos (PSC) 
 Substitut: Sr. Cristian Garralaga Alonso (PSC) 
3) Sr. Sergi Rabat Fajardo (Primàries) 
4) Sra. Laia Sorribes Valls (ERC) 
5) Sr. Benito Pérez González (C’s) 
6) Sra. Maria Villalta Morro (9SV) 
7)       Sr. Francesc Guillem Molins (Regidor no adscrit) 
8)       Sr. Miquel Rovira Mariné (CUP)  
9)  Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa (Regidor no adscrit) 

 
Actuarà com a Secretari/ària: El/la funcionari/ària adscrit/a a la Regidoria 
de Participació Ciutadana o membre que legalment el substitueixi. 

 
2.- ATRIBUCIONS: 
 Revisió del Reglament de Participació Ciutadana i tots els temes 

susceptibles de ser  tractats pel Consistori. 
3.-  RÈGIM DE SESSIONS: 

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

4.- RÈGIM DE VOTACIONS: 



 

 

La votació dels acords de la Comissió Informativa de Participació 
Ciutadana seguirà el sistema de vot ponderat; de manera que cadascun 
dels assistents votarà en nom dels que representa: 
President: un vot. 
JxSVM, dos vots 
PSC, tres vots 
Primàries, un vot 
ERC, un vot 
C’s, un vot 
9SV, un vot 
Regidor no adscrit Sr. Francesc Guillem Molins, un vot 
CUP, un vot 
Regidor no adscrit Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, un vot 
 

 
E) COMISSIÓ INFORMATIVA D’INVESTIGACIÓ I ANTI CORRUPCIÓ 
1.- MEMBRES:President: L’Alcalde, Sr. Víctor Llasera Alsina 

Substituta: Sra. Sònia Miquel i Suñé(JxSVM) 
 
Vocals:  
 
1) Sra. Lydia Gerónimo i Guardiola (JxSVM) 
 Substitut: Sra. Sònia Miquel i Suñé(JxSVM) 
2) Sr. Robert Subiron Olmos (PSC) 
 Substitut: Cristian Garralaga Alonso (PSC) 
3) Sr. Sergi Rabat Fajardo (Primàries) 
4) Sra. Laia Sorribes Valls (ERC) 
5) Sr. Benito Pérez González (C’s) 
6) Sra. Maria Villalta Morro (9SV) 
7)       Sr. Francesc Guillem Molins (Regidor no adscrit) 
8)       Sr. Miquel Rovira Mariné (CUP)  
9)  Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa (Regidor no adscrit) 
 
Actuarà com a Secretari/ària: L’interventor o membre que legalment el 
substiueixi. 

 
2.- ATRIBUCIONS: 
 S’impulsarà la investigació de fets que puguin ser constitutius 

d’infraccions principalment penals, així com les administratives o laborals 
i de qualsevol altra índole, de qualsevol persona membre de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, que ho hagi fet en ús de les 
seves atribucions, que pugui menyscabar el nom de la institució. 

3.-  RÈGIM DE SESSIONS: 
Celebrarà les seves sessions prèvia convocatòria a l’efecte realitzada 
pel seu President. 

4.- RÈGIM DE VOTACIONS: 



 

 

La votació dels acords de la Comissió Informativa d’Investigació i Anti 
corrupció seguirà el sistema de vot ponderat; de manera que cadascun 
dels assistents votarà en nom dels que representa: 
President: un vot. 
JxSVM, dos vots 
PSC, tres vots 
Primàries, un vot 
ERC, un vot 
C’s, un vot 
9SV, un vot 
Regidor no adscrit Sr. Francesc Guillem Molins, un vot 
CUP, un vot 
Regidor no adscrit Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, un vot 
 

 
F) COMISSIÓ INFORMATIVA DE SEGUIMENT DELS NOUS EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS I INFRAESTRUCTURES PÚBLIQUES. 
 
1.- MEMBRES:President: L’Alcalde, Sr. Víctor Llasera Alsina 

Substituta: Sra. Sònia Miquel i Suñé(JxSVM) 
 
Vocals:  
 
1) Sra. Lydia Gerónimo i Guardiola (JxSVM) 
 Substitut: Sra. Sònia Miquel i Suñé(JxSVM) 
2) Sr. Robert Subiron Olmos (PSC) 
 Substitut: Sr. Cristian Garralaga Alonso (PSC) 
3) Sr. Sergi Rabat Fajardo (Primàries) 
4) Sra. Laia Sorribes Valls (ERC) 
5) Sr. Benito Pérez González (C’s) 
6) Sra. Maria Villalta Morro (9SV) 
7)       Sr. Francesc Guillem Molins (Regidor no adscrit) 
8)       Sr. Miquel Rovira Mariné (CUP)  
9)  Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa (Regidor no adscrit) 

 
 
Actuarà com a Secretari/ària: L’interventor o membre que legalment el 
substitueixi. 
 
2.- ATRIBUCIONS: 
Emissió d’informe previ a l’aprovació per l’òrgan competent, amb caràcter 
preceptiu i no vinculant, dels projectes d’obres municipals de construcció 
d’equipaments, així com grans reformes i rehabilitacions dels equipaments i 
espais públics amb un pressupost d’execució superior a 200.000 euros. 
L’informe haurà de tractar sobre la idoneïtat de l’obra, la seva viabilitat, fonts de 
finançament i futur manteniment. 



 

 

 
3.- RÈGIM DE SESSIONS: 
Celebrarà les seves sessions prèvia convocatòria a l’efecte realitzada pel seu 
President. 
 
4.- RÈGIM DE VOTACIONS: 
La votació dels acords de la Comissió Informativa de seguiment dels nous 
equipaments municipals seguirà el sistema de vot ponderat; de manera que 
cadascun dels assistents votarà en nom dels que representa: 
 

President: un vot. 
JxSVM, dos vots 
PSC, tres vots 
Primàries, un vot 
ERC, un vot 
C’s, un vot 
9SV, un vot 
Regidor no adscrit Sr. Francesc Guillem Molins, un vot 
CUP, un vot 
Regidor no adscrit Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, un vot 
 
 
 
 

ALTRS ÒRGANS COL·LEGIATS: 
 

1. CONSORCIS 

a. Museu del Pessebre de Catalunya 

Sra. Laia Sorribes Valls 

Suplent, Lydia Gerónimo Guardiola 

b. Promoció Turística Costa del Maresme 

Sr. Laia Sorribes Valls 

Suplent, Sr. Víctor Llasera Alsina 

c. Comunicació Local  

Sr. Víctor Llasera Alsina 

Suplent, Sra. Sònia Miquel Suñé 

Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme 

Sr. Sergi Rabat Fajardo  



 

 

Suplent, Víctor Llasera Alsina 

d. Localret 

Sr. Víctor Llasera Alsina 

Suplent, Sra. Lydia Gerónimo Guardiola 

 

2. FUNDACIONS 

a. Fundació privada Toni Sors 

Sr. Víctor Llasera Alsina 

Suplent, Sra. Lydia Gerónimo Guardiola 

3. JUNTES DE COMPENSACIÓ  

a. Golf Maresme 

Sr. Víctor Llasera Alsina 

Suplent, Sra. Sònia Miquel Suñé 

b. El Pedró 

Sr. Víctor Llasera Alsina 

Suplent, Sra. Sònia Miquel Suñé 

c. Can Boada 

Sr. Víctor Llasera Alsina 

Suplent, Sra. Sònia Miquel Suñé 

d. La Costa 

Sr. Víctor Llasera Alsina 

Suplent, Sra. Sònia Miquel Suñé 

4. CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES ESCOLARS: 
a. Escola Sant Jordi 
b. Escola Sot del Camp 
c. Escola Bressol 
d. Institut 
e. Escola de Música 
f.  Consell Escolar Municipal (CEM) 

 



 

 

Presidenta: Sra. Maria Villalta Morro 
Suplent: Víctor Llasera Alsina 
 
Representants de l’Ajuntament: 

 Sra. Lydia Gerónimo Guardiola (JxSVM) 
 Sr. Robert Subiron Olmos (PSC) 
 Sr. Sergi Rabat Fajardo (Primàries) 

Sra. Laia Sorribes Valls (ERC) 
Sr. Benito Pérez González (C’s) 
Sra. Maria Villalta Morro (9SV) 
Sr. Francesc Guillem Molins (Regidor no adscrit) 
Sr. Miquel Rovira Mariné (CUP) 
Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa (Regidor no adscrit) 
 

 
5. Associació de Municipis per la Mobilitat i Transport Urbà (AMTU) 

 Sra. Lydia Gerónimo Guardiola  

 Suplent, Sra. Sònia Miquel Suñé 

6. Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge (XSLH) 

 Sra. Sònia Miquel Suñé 

 Suplent, Sr. Víctor Llasera Alsina 

7. Fons Català de Cooperació al desenvolupament 

    Sr. Miquel Rovira Mariné 

 Suplent, Sra. Laia Sorribes Valls 

8. Federació de les ADF del Maresme 

     Sr. Sergi Rabat Fajardo 

 Suplent, Sra. Laia Sorribes Valls 

9. Associació de Municipis per la independència (AMI) 

 Sr. Miquel Rovira Mariné 

 Suplent, Sra. Laia Sorribes Valls 

 

Segon. La creació de les següents comissions informatives: 

G) COMISSIÓ INFORMATIVA DE MEDI AMBIENT 
 



 

 

1.- MEMBRES:President: L’Alcalde, Sr. Víctor Llasera Alsina 
Substituta: Lydia Gerónimo i Guardiola (JxSVM) 
 
Vocals:  
 
1) Sra. Sònia Miquel i Suñé(JxSVM) 
 Substituta: Lydia Gerónimo i Guardiola (JxSVM) 
2) Sr. Robert Subiron Olmos (PSC) 
 Substitut:. Sr. Cristian Garralaga Alonso (PSC) 
3) Sr. Sergi Rabat Fajardo (Primàries) 
4) Sra. Laia Sorribes Valls (ERC) 
5) Sr. Benito Pérez González (C’s) 
6) Sra. Maria Villalta Morro (9SV) 
7)       Sr. Francesc Guillem Molins (Regidor no adscrit) 
8)       Sr. Miquel Rovira Mariné (CUP)  
9)  Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa (Regidor no adscrit) 

 
 
Actuarà com a Secretari/ària: El Gestor energètic o membre que legalment el 
substitueixi. 
 
2.- ATRIBUCIONS: 

L’estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos 
a la decisió del Ple de la Corporació, així com els assumptes que hagin 
de ser sotmesos a decisió de la Junta de Govern Local, així com l’impuls 
de polítiques i campanyes de sensibilització vinculades amb la 
preservació amb el Medi Ambient, la Sostenibilitat i l’Estalvi Energètic. 

 
 
3.- RÈGIM DE SESSIONS: 
Celebrarà les seves sessions prèvia convocatòria a l’efecte realitzada pel seu 
President. 
 
4.- RÈGIM DE VOTACIONS: 
La votació dels acords de la Comissió Informativa de seguiment dels nous 
equipaments municipals seguirà el sistema de vot ponderat; de manera que 
cadascun dels assistents votarà en nom dels que representa: 
 

President: un vot. 



 

 

JxSVM, dos vots 
PSC, tres vots 
Primàries, un vot 
ERC, un vot 
C’s, un vot 
9SV, un vot 
Regidor no adscrit Sr. Francesc Guillem Molins, un vot 
CUP, un vot 
Regidor no adscrit Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, un vot 

 

H) COMISSIÓ INFORMATIVA D’IGUALTAT 
 
1.- MEMBRES:President: L’Alcalde, Sr. Víctor Llasera Alsina 

Substituta: Sra. Sònia Miquel Suñé (JxSVM) 
 
Vocals:  
 
1) Sra. Sra. Lydia Gerónimo i Guardiola (JxSVM) 

 Substituta: Sònia Miquel Suñé (JxSVM) 
2) Sr. Robert Subiron Olmos (PSC) 
 Substitut:. Sr. Cristian Garralaga Alonso (PSC) 
3) Sr. Sergi Rabat Fajardo (Primàries) 
4) Sra. Laia Sorribes Valls (ERC) 
5) Sr. Benito Pérez González (C’s) 
6) Sra. Maria Villalta Morro (9SV) 
7)       Sr. Francesc Guillem Molins (Regidor no adscrit) 
8)       Sr. Miquel Rovira Mariné (CUP)  
9)  Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa (Regidor no adscrit) 

 
 
Actuarà com a Secretari/ària: La treballadora tècnica adscrita a l’àrea d’Igualtat 
o membre que legalment el substitueixi. 
 
2.- ATRIBUCIONS: 
Impuls del Pla Local d’Igualtat, el Pla d’Igualtat Municipal i potenciació de les 
polítiques de foment de la igualtat en tots els àmbits, així com tots aquells 
temes susceptibles de ser  tractats pel Consistori relacionats amb la matèria. 

 
 
3.- RÈGIM DE SESSIONS: 
Celebrarà les seves sessions prèvia convocatòria a l’efecte realitzada pel seu 
President. 
 
4.- RÈGIM DE VOTACIONS: 



 

 

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

President: un vot. 
JxSVM, dos vots 
PSC, tres vots 
Primàries, un vot 
ERC, un vot 
C’s, un vot 
9SV, un vot 
Regidor no adscrit Sr. Francesc Guillem Molins, un vot 
CUP, un vot 
Regidor no adscrit Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, un vot 

 

I) COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE L’ACTUALITAT RELACIONADA AMB LA 
COVID-19 
 
1.- MEMBRES:President: L’Alcalde, Sr. Víctor Llasera Alsina 

Substituta: Sra. Sònia Miquel Suñé (JxSVM) 
 
Vocals:  
 
2) Sra. Sra. Lydia Gerónimo i Guardiola (JxSVM) 

 Substituta: Sra. Sònia Miquel Suñé (JxSVM) 
2) Sr. Robert Subiron Olmos (PSC) 
 Substitut:. Sr. Cristian Garralaga Alonso (PSC) 
3) Sr. Sergi Rabat Fajardo (Primàries) 
4) Sra. Laia Sorribes Valls (ERC) 
5) Sr. Benito Pérez González (C’s) 
6) Sra. Maria Villalta Morro (9SV) 
7)       Sr. Francesc Guillem Molins (Regidor no adscrit) 
8)       Sr. Miquel Rovira Mariné (CUP)  
9)  Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa (Regidor no adscrit) 

 
 
Actuarà com a Secretari/ària: La funcionària adscrita a l’àrea de Sanitat i Salut 
Pública o membre que legalment el substitueixi. 
 
2.- ATRIBUCIONS: 
Informació als regidors, impuls de polítiques de prevenció, seguiment de la crisi 
sanitària i foment de les accions de reacció relacionades amb la Covid-19 així 
com tots aquells temes susceptibles de ser  tractats pel Consistori relacionats 
amb la matèria. 

 



 

 

 
3.- RÈGIM DE SESSIONS: 
Celebrarà les seves sessions de forma inicial de forma quinzenal, prèvia 
convocatòria a l’efecte realitzada pel seu President. En el si de la pròpia 
Comissió i a la vista de l’evolució de la crisi sanitària, es decidirà la seva 
periodicitat futura. 
 
4.- RÈGIM DE VOTACIONS: 
La votació dels acords de la Comissió Informativa de seguiment dels nous 
equipaments municipals seguirà el sistema de vot ponderat; de manera que 
cadascun dels assistents votarà en nom dels que representa: 
 

President: un vot. 
JxSVM, dos vots 
PSC, tres vots 
Primàries, un vot 
ERC, un vot 
C’s, un vot 
9SV, un vot 
Regidor no adscrit Sr. Francesc Guillem Molins, un vot 
CUP, un vot 
Regidor no adscrit Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, un vot 

 

 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
La Legislació aplicable és la següent: 
 
— L'article 60 del Text Refós de la Llei Municipal i del Règim Local de 
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
— L'article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local. 
— Els articles 123 a 126 i 134 a 138 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre. 
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació 
establerta, procedint la seva aprovació pel Ple d'aquest Ajuntament, de 
conformitat amb el previst en els articles 60 del Text Refós de la Llei Municipal i 
del Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril i 124.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
 
Tercer. Les Comissions informatives permanents constituïdes ajustaran el seu 
funcionament al que es disposa en els articles 123 a 126 i 134 a 138 del 



 

 

Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals 
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.  
 
Quart. Comunicar aquest Acord als diferents Grups Polítics Municipals. 
 
 
 
 
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 alcalde, Víctor Llasera Alsina, manifesta que les noves comissions 
són a petició del senyor Francesc Guillem. No s’han contemplat totes les que 
va peticionar, però sí tres de noves. Es dirigeix al senyor Pérez, perquè li diu 
que, a vegades, no cal esperar que et truquin, pots trucar, com ha fet el senyor 
Guillem. 
 
En primer lloc, pren la paraula el senyor Robert Subiron Olmos, portaveu del 
grup municipal del PSC. Considera positives les noves comissions proposades. 
Potser la de la Covid caldrà fer-la setmanalment. Col·laborar i participar li 
sembla bé. Demana que el nou govern valori la creació de la comissió pel 
seguiment del PAM, per poder treballar conjuntament i la del seguiment del nou 
ROM, que també seria positiu. També demana que es fes pública i oberta a la 
ciutadania la comissió de Medi Ambient, tal i com ho va demanar el senyor 
Rabat al seu moment. 
 

A continuació, pren la paraula el senyor Benito Pérez González, portaveu de 

Ciutadans. No està segur que tantes comissions siguin operatives. Ciutadans 

no està però ni en contra ni a favor. 

Tot seguit, intervé el senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit. Vol fer 

un matís. La de Medi Ambient la va reflectir en el correu electrònic, tot i que ja 

estava aprovada per un ple, la d’Igualtat no va demanar-la però sí la del ROM. 

Tant se val però. La Comissió de Medi Ambient ha trigat molt, es podia haver 

creat molt abans, l’excusa del Covid s’ha posat per tot. La d’Igualtat suposa que 

es convocarà quan sigui necessària, no cal molta periodicitat, es farà quan sigui 

necessari. La del Covid, el govern anterior no volia constituir-la i va fer una 

pantomima de sessions online i al final no es decidia res, ho considera molt 

positiu. Troba a faltar però la que constava al mail, la del PAM. Era un comissió 

on tots podrien participar per comentar els seus objectius de la legislatura, 

demana que ho reconsiderin. Però la que creu que és la més necessària i que 



 

 

es podria celebrar un cop al mes és la de donar compte de les regidories. 

Serviria perquè l’oposició estigués assabentada no per les xarxes socials ni 

pels veïns. Seria un signe de transparència. Li pregunta si s’ha plantejat que 

seria favorable tant pel govern com per l’alcaldia, perquè seria un espai per 

preguntar i debatre, cosa que estalviaria preguntes incòmodes al plenari. Això 

passava quan es va crear el Consell de Treball i s’estalviava moltes preguntes 

al Ple. Demana que s’ho replantegin i això faria que condicioni el seu vot, si hi 

ha el compromís de reconsiderar-ho, principalment la comissió de donar 

compte als regidors. Aprofita l’avinentesa per preguntar per què no hi ha en 

aquesta sessió l’apartat d’intervencions dels regidors.  

El senyor alcalde li respon que es va preveure que aquest ple tenia un 

contingut prou important i llarg i que es preveia que acabés tard, ho va 

comentar amb la secretària accidental i va prendre aquesta decisió. Així mateix, 

manifesta que parlarà amb el seu equip i es trobarà un consens, consideraran 

les peticions. No obstant, dona la raó al senyor Pérez quan dubta de 

l’operativitat de tantes comissions. 

Finalment, pren la paraula el senyor Miquel Àngel Martínez, regidor no adscrit. 

Vol felicitar Junts per Sant Vicenç de Montalt, perquè s’aprova el que des de 

l’oposició es va peticionar. La comissió de Medi Ambient ha costat un any. La 

d’Igualtat ja la va demanar la regidora d’Esquerra. I la del Covid fins ara era 

només una reunió informativa. Benvingudes siguin. També portava en cartera 

la comissió del ROM, ja que s’ha de modificar perquè ha quedat molt obsolet, 

també la del PAM. Demana que ho contemplin, perquè hi ha molta feina a fer. 

Aprofita per demanar que es convoqui la Comissió Anti corrupció, perquè hi ha 

novetats. Si no, també ho peticionarà per escrit. 

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

 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 3 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 



 

 

ERC 1 SÍ 

CS 1 ABST 

9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc 

Guillem Molins 

1 SÍ 

CUP 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel 

Martínez i Camarasa 

1 SÍ 

 

El Ple acorda, per majoria absoluta, l’aprovació dels acords detallats a la part 

expositiva. 

 

 
Dotzè.- PRP2020/1362   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL.  
   
PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  Tot seguit, el senyor Sergi Rabat Fajardo, 
primer tinent d’alcalde, pren la paraula i explica la novetat d’aquest règim de 
sessions, que és el canvi de dia de la setmana, restant la resta del 
funcionament de la Junta vigent. 
 
 
A la vista de l’elecció del nou alcalde el passat dia 16 d’octubre de 2020, es fa 

necessària la col·laboració entre diferents forces polítiques per assolir els 

reptes que Sant Vicenç de Montalt ha de tirar endavant. Fruit d’aquesta 

col·laboració, ha sorgit la necessitat de modificar el règim de sessions de la 

Junta de Govern Local.  

La seva periodicitat seria la mateixa que fins ara, però enlloc de celebrar-se en 

dijous, es celebraria en dimecres, i es mantindrien els seus sistemes de votació 

i períodes vocacionals. 

Per tot l’anteriorment exposat, a tenor del que estableix l’article 52 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en concordança amb 
l’article 20.1b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 



 

 

Règim Local, i concordants, ES PROPOSA AL PLE DE L’AJUNTAMENT 
l’adopció dels següents acords: 

Primer. Modificar el règim de sessions de la Junta de Govern local, que 
celebrarà les seves sessions ordinàries el primer i tercer dimecres no festiu de 
cada mes, principalment a les 18:00 hores de la tarda, prèvia convocatòria a 
l’efecte realitzada per l’Alcaldia. 

 
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. 
 
En primer lloc, pren la paraula el senyor Robert Subiron Olmos, portaveu del 
grup municipal del PSC, per comentar que no hi ha gaire cosa a dir, ja que hi 
ha dues sessions com fins ara i només es canvia el dia i l’hora. 
 

A continuació, pren la paraula el senyor Benito Pérez González, portaveu de 

Ciutadans, manifesta que es tracta d’un tema intern, és normal que posin els 

dies que els vagi bé. 

Tot seguit, intervé el senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, qui 

comenta que només són qüestions d’agenda. 

Finalment, pren la paraula el senyor Miquel Àngel Martínez, regidor no adscrit, 

qui afirma que el govern té la decisió. 

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

 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 3 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 



 

 

CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc 

Guillem Molins 

1 SÍ 

CUP 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel 

Martínez i Camarasa 

1 SÍ 

 

El Ple acorda, per unanimitat, l’aprovació dels acords detallats a la part 

expositiva. 

 

 
Tretzè.- PRP2020/1361   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
MODIFICACIÓ DE LES INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIA A ÒRGANS 
COLL·LEGIATS.    
 
PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA. El senyor Sergi Rabat Fajardo, primer 
tinent d’alcalde, exposa l’assumpte que tot seguit es transcriu. La novetat és 
que es remunera més l’assistència als plens, perquè és l’òrgan més 
representatiu de l’Ajuntament.  
 
El passat dia 16 d’octubre de 2020 es va nomenar el nou alcalde, senyor Víctor 
Llasera Alsina, qui lidera l’Ajuntament amb un nou Equip de Govern. Un cop 
proposat el nou Cartipàs Municipal, resulta necessària la modificació del règim 
d’indemnitzacions per l’assistència als òrgans col·legiats i de dedicació dels 
membres polítics de la Corporació. 

Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, els membres de les 
Corporacions Locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici dels seus 
càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva, així com a 
percebre indemnitzacions per raó de la quantia i condicions que estableixi el 
Ple de la Corporació, en concepte d’assistències per la concurrència efectiva a 
les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part, inclosos els 
Organismes Autònoms. 

Es PROPOSA AL PLE de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents: 

Primer.- No hi haurà cap regidor/a en règim de dedicació exclusiva. 



 

 

Les indemnitzacions a percebre pels membres del consistori per a l’assistència 
efectiva a òrgans col·legiats serà la següent: 

275 euros per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local. 

275 euros per assistència a les sessions del Consell de Govern 

300 euros per assistència a les sessions del Ple de la Corporació 

100 euros per assistència a les sessions de la Comissió Informativa de 
Ple 

50 euros per assistència a les sessions de la resta de Comissions 
Informatives 

L’import a percebre per cada regidor membre del Consell de Govern serà d’un 
màxim de 4 sessions al mes per l’assistència efectiva a aquest òrgan col·legiat, 
sense perjudici de la percepció d’altres indemnitzacions a les que si escau 
puguin tenir dret, per la seva assistència efectiva. 

Els regidors membres de la Junta de Govern Local, alhora membres del 
Consell de Govern percebran com a màxim per l’assistència efectiva a aquests 
òrgans col·legiats l’import corresponent a dues Juntes de Govern al mes i dues 
sessions de Consell de Govern al mes, sense perjudici de la percepció d’altres 
indemnitzacions a les que si escau puguin tenir dret, per la seva assistència 
efectiva. 

 
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. 
 
En primer lloc, pren la paraula el senyor Robert Subiron Olmos, portaveu del 
grup municipal del PSC, qui ho veu correcte. Creu que està bé la pujada de la 
indemnització pel ple. Abans es va pujar la de la Junta perquè només tenia dos 
membres, a banda de l’alcalde. Ara ho veu positiu. 
 

A continuació, pren la paraula el senyor Benito Pérez González, portaveu de 

Ciutadans, observa que l’increment no és massa gran. No vol semblar 

demagògic, però des del punt de vista de la imatge, es pot pensar perquè ho 

sembla, que ens estem apujant el sou. Pregunta si s’ha calculat l’increment 

total de la partida de dietes i indemnitzacions al cap de l’any. 

El regidor de Gestió Econòmica, senyor Cristian Garralaga Alonso, manifesta 

que el càlcul exacte el faran de cara al pressupost de 2021. No obstant, en no 



 

 

haver-hi una persona amb dedicació plena ni la seva seguretat social, hi haurà 

una baixada global. 

Tot seguit, intervé el senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, 

observa que el nou alcalde no cobrarà sou per dedicació sinó per assistència, 

és un estalvi que és bo. És obvi que el fet de pujar 50 euros pels plenaris, això 

no desequilibrarà la balança en relació amb el sou de l’alcalde al 100% i la 

seguretat social corresponent. El seu vot serà favorable. 

Finalment, pren la paraula el senyor Miquel Àngel Martínez, regidor no adscrit, 

afirma que està claríssim que baixarà. És de calaix. Era una reivindicació de 

l’oposició. Aprofita per demanar també demana que les Comissions 

Informatives d’Urbanisme es facin, encara no hi hagi temes de llicències. Es 

poden tractar temes importants, encara que ara no toqui. Li demana al senyor 

alcalde que si us plau ho contempli. Comenta que el senyor Rabat ja deia que 

el Ple era l’òrgan més representatiu, per tant, la pujada de 50 euros la veu bé. 

Ara bé, espera no tenir la sorpresa de tenir una gerència, perquè això faria 

decapitar aquest capítol. 

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

 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 3 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 ABST 

9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc 

Guillem Molins 

1 SÍ 

CUP 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel 1 SÍ 



 

 

Martínez i Camarasa 

 

El Ple acorda, per majoria absoluta, l’aprovació dels acords detallats a la part 

expositiva. 

 

 
No havent més assumptes a tractar, l’alcalde pren la paraula per agrair el to 
d’aquest ple, en el qual tothom s’ha pogut expressar. Ofereix mà estesa i 
manifesta que la porta del seu despatx està oberta per treballar conjuntament. 
 
Finalment, dona per acabada la sessió i l’aixeca, de la qual estenc, com a 
Secretària, aquesta acta. 
 

La Secretària              Vist i plau, 

    L’alcalde president 

 


