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ACTA DE LA SESSIÓ PLE2020/11 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 
SANT VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1a. CONVOCATÒRIA EL 26 
DE NOVEMBRE DE 2020        
 
Identificació de la sessió 
Núm.: PLE2020/11 
Caràcter: EXTRAORDINÀRIA 
Data: 26 de novembre de 2020 
Horari: de 19.15 a 21.30 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 CRISTIAN GARRALAGA ALONSO (PSC) 
- Sra. Vocal ESTHER PADILLA ENRIQUEZ (PSC) 
- Sr.Vocal SERGI RABAT FAJARDO (PRIMÀRIES) 
- Sra.Vocal EULÀLIA (LAIA) SORRIBES I VALLS (ERC) 
- Sr.Vocal  BENITO PÉREZ GONZALEZ (C’S) 
- Sra. Vocal MARIA VILLALTA MORRO (9SV) 
- Sr.Vocal FRANCESC GUILLEM MOLINS (REGIDOR NO ADSCRIT) 
- Sr.Vocal MIQUEL ROVIRA MARINÉ (CUP) 
- Sr.Vocal MIQUEL ÀNGEL MARTÍNEZ CAMARASA (REGIDOR NO 

ADSCRIT) 
- Sr.Vocal ROBERT SUBIRON OLMOS (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.- PRP2020/1459   DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA 
NÚM. 1283 DE DATA 6 DE NOVEMBRE DE 2020 DE DELEGACIONS DE 
L'ALCALDIA A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 



 

 

 
Segon.- PRP2020/1476   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DE LA XIFRA OFICIAL DE POBLACIÓ A DATA 1 DE GENER DE 2020 I DE 
L'ESTUDI POBLACIONAL RELATIU A L'ANY 2019. 
 
Tercer.- PRP2020/372   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2020 AMB 
MOTIU DE L'AUGMENT RETRIBUTIU DEL 2%. 
 
Quart.- PRP2020/1464   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ , SI ESCAU, 
DEL COMPTE GENERAL DE 2019. 
 
Cinquè.- PRP2020/1410   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (ROM) PER 
A LA CELEBRACIÓ DE PLENS ORDINARIS AIXÍ COM DE SESSIONS DELS 
ÒRGANS COL·LEGIATS DE FORMA TELEMÀTICA. 
 
Sisè.- PRP2020/1458   PROPOSTA AL PLE PER A LA RATIFICACIÓ DEL 
DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1282 DE DATA 6 DE NOVEMBRE DE 2020 DE 
L'INICI D'ACCIONS JUDICIALS DEL DESNONAMENT DE CAN DELÀS. 
 
Setè.- PRP2020/1470   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ SI ESCAU DE 
LA COMPATIBILITAT PER A FORMAR PART D'UN CONSELL 
D'ADMINISTRACIÓ. 
 
Vuitè.- PRP2020/1467   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT I EL CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN EL SERVEI D'ATENCIÓ 
DOMICILIÀRIA 2020. 
 
Novè.- PRP2020/1469   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ PROVISIONAL, 
SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PERI NUCLI HISTÒRIC A 
LA FINCA DEL CARRER NOU NÚMERO 4. 
 
Desè.- INTERVENCIONS REGIDORS/ES. 
 
 

 
 
 
Primer.- PRP2020/1459   DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA 
NÚM. 1283 DE DATA 6 DE NOVEMBRE DE 2020 DE DELEGACIONS DE 
L'ALCALDIA A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.  
   
PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  El senyor Sergi Rabat Fajardo, primer 
tinent d’alcalde, exposa als assistents l’assumpte següent: 



 

 

 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: ALCALDIA 
Expedient:  2020/1876-1274   
Contingut: DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1283 DE 
DATA 6 DE NOVEMBRE DE 2020 DE DELEGACIONS DE L'ALCALDIA A 
FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 
 
En data 6 de novembre de 2020 s’ha emès decret d’alcaldia núm. 1283 de 

delegacions de l’alcaldia, a efectes resolutoris, a favor de la Junta de Govern 

Local, del que cal donar compte al Ple: 

 

“DECRET NÚM. 1283 

 

 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: ALCALDIA 
Expedient:  2020/1876-1274   
Contingut: DELEGACIONS DE L'ALCALDIA A FAVOR DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL. 
 
 

Vist que és necessari delegar, a efectes resolutius, a favor de la Junta de 

Govern Local alguna de les atribucions  de l’alcaldia. 

Vist l'informe de secretaria, del procediment a seguir per dur a terme 

l’esmentada delegació, que consta degudament a l’expedient de referència, i de 

conformitat amb allò establert en l'article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

Reguladora de les Bases del Règim Local, i 43 i següents del Reglament 

d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat 

per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 

RESOLC 

Primer.- Delegar, a efectes resolutius, a favor de la Junta de Govern Local  

les següents competències: 

- Bestretes del personal, excedències, comissions de serveis, així com 
permisos d’absència per assumptes particulars sense dret a 
remuneració i reduccions de jornada. 



 

 

 
- Convenis interadministratius 

 
- Sol·licitud i acceptació de subvencions d’ens supramunicipals 

 
- Llicències d’obres majors 

 
- Aprovació del calendari fiscal 

 
- Aprovació de liquidacions per celebració d’esdeveniments 

 
- Aprovació de liquidacions trimestrals presentades per l’empresa 

concessionària del servei d’abastament d’aigua. 
 

- Protocols d’actuació i normes d’ús o funcionament intern. 
 

Segon.-  Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província.  

Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució al proper Ple que se celebri. “ 

 

El Ple es dóna per assabentat d’aquest decret. 

 

 
 
Segon.- PRP2020/1476   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DE LA XIFRA OFICIAL DE POBLACIÓ A DATA 1 DE GENER DE 2020 I DE 
L'ESTUDI POBLACIONAL RELATIU A L'ANY 2019.   
  
PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.   
 
El senyor alcalde llegeix un resum de l’estudi de població per tal que els 
assistents es facin una idea de les dades més rellevants de l’expedient.  
 
Es transcriu tot seguit la proposta d’acord: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: OAC 
Expedient:  2020/1952-2688   
Contingut: Aprovació de la xifra oficial de població a data 1 de gener de 2020 i 
de l'Estudi poblacional relatiu a l'any 2019 
 



 

 

Fets 
 
Vist l'escrit de data 5 de juny de 2020, amb número de registre d’entrada 
3839/2020, mitjançant el qual l’Institut Nacional d'Estadística -Delegació 
Provincial de Barcelona-, comunica a aquest Ajuntament la proposta de xifra de 
població a 1 de gener de 2020, resultant per al municipi de Sant Vicenç de 
Montalt de 6.441 habitants. 
 
Vist l'escrit de data 26 de juny de 2020, amb número de registre d'entrada 
4561/2020, mitjançant el qual l’INE -Delegació Provincial de Barcelona-  ens 
comunica que la xifra de població proposada per l’Ajuntament (6.452 habitants) 
difereix de l’obtinguda per l’INE (6.441 habitants) i per tant no es possible 
prestar-li la conformitat. 
 
Vist l'escrit de data 2 de juliol de 2020, amb número de registre d'entrada 
4714/2020, mitjançant el qual l’INE -Delegació Provincial de Barcelona- ens 
comunica que s'inicia el procés d'estimació i desestimació per resoldre les 
discrepàncies de xifres proposades. 
 
Vista la comunicació efectuada per l’Àrea de Gestió del Padró de la Diputació 
de Barcelona amb el resulta! final de les al·legacions presentades en nom de 
l’Ajuntament, i un cop finalitzat el procediment per a l'obtenció de la proposta de 
xifres oficials de població previst a la Resolució de 25 d'octubre de 2005, de la 
presidenta de l’Institut Nacional d'Estadística i del director general de 
Cooperació Local sobre padró municipal d'habitants, resulta per a Sant Vicenç 
de Montalt una xifra final de població referida a 1 de gener de 2020 de 6.452 
habitants. 
 
Vist l’estudi estadístic de població relatiu a l’any 2019, elaborat per la cap de 
l’OAC amb dades del Padró Municipal que consta degudament arxivat a 
l’expedient de referència. 
 
Fonaments de dret 
 
Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de 
població i demarcació territorial de les entitats locals, modifica! per Reial decret 
2612/1996, de 20 de desembre. 
 
Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Subsecretaria, per la qual es 
disposa la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional d'Estadística i de la 
Direcció General per a l'Administració Local, per la qual es dicten instruccions 



 

 

tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el 
procediment d'obtenció de la proposta de xifres oficials de població. 
 
Reial decret 382/1986, de 10 de febrer, pel qual es crea, organitza i regula el 
funcionament del Registre d'Entitats Locals. 
 
Ordre de 3 de juny de 1986, per la qual es desenvolupa el Reial decret 
382/1986, de 10 de febrer, pel qual es crea, organitza i regula el funcionament 
del Registre d'Entitats Locals. 
Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de demarcació 
territorial i població deis ens locals de Catalunya. 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.  
 
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
llei 26/2010,  del 3 d'agost,  del  règim jurídic  i procediment  de  tes  
administracions  públiques  de Catalunya. 
 
Vist tot l'anterior, es PROPOSA AL PLE l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la revisió anual del Padró municipal d'habitants del municipi 
de Sant Vicenç de Montalt referida a 1 de gener de 2020, d'acord amb allò que 
disposa l'article 81 del Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova 
el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, de la 
qual en resulta una xifra de població de 6.452 habitants. 
 
Segon.- Aprovar l’estudi de població relatiu a l’any 2019, elaborat per la cap de 
l’OAC amb dades del Padró Municipal 
 
 
INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades de 
cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, de 
28 novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 
Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària. 
 
La senyora Ester Padilla Enríquez, portaveu del grup municipal Socialista, pren 
la paraula per felicitar la senyora Ana Montes per ser una gran professional, 
coincidint amb el senyor alcalde. 
 
El senyor Sergi Rabat Fajardo, portaveu de Som-hi, també vol felicitar la 
senyora Montes pel l’informe realitzat.  
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, s’afegeix a les 
felicitacions. 



 

 

La senyora Maria Villalta Morro, portaveu de 9SV, vol apuntar que les dades de 
2019 seran ben diferents a les del 2020, que portaran sorpreses per totes les 
fluctuacions que ha portat la pandèmia. Això marcarà l’escolaritat, es podrà 
valorar i veure l’any vinent. 
 
El senyor Miquel Rovira Mariné, portaveu de la CUP, es vol afegir a les 
felicitacions a la senyora Ana Montes. Ha presentat un document impecable. 
S’ha de posar en valor que és un instrument per fer polítiques per tirar 
endavant, un gran instrument de treball. Anima als 13 regidors/es per treballar-
lo i treure’n profit. 
 
A continuació, el senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, 
vol destacar la professionalitat de la senyora Ana Montes, amb qui ha treballat 
a prop durant 12 anys. L’estudi pot marcar el PAM, el full de ruta de les 
polítiques a aplicar. Coincideix amb la senyora Villalta, ja que les dades de cara 
al 2020 canviaran. Han passat diverses persones de segona residència a 
primera i això provocarà una demanda de serveis obligatoris, com sanitat i 
ensenyament, caldrà fer previsions. 
 
Finalment, el senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, també vol 
felicitar la cap de l’OAC, perquè porta a terme una feina importantíssima. Ha de 
servir per implementar polítiques. El seu vot serà favorable. 
 
VOTACIÓ 

 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 2 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 1 SÍ 



 

 

Martínez i Camarasa 

Regidor no adscrit (Robert Subiron 

Olmos) 

1 SÍ 

 
 
El Ple acorda per unanimitat aprovar els acords detallats anteriorment. 
 

 
Tercer.-PRP2020/372   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2020 AMB 
MOTIU DE L'AUGMENT RETRIBUTIU DEL 2%    
 
A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació, la regidora de RRHH 
senyora Sònia Miquel Suñé, fa una exposició de l’assumpte. 
 
Identificació de l’expedient :  

 

Departament/ Sol·licitant: RECURSOS HUMANS 

Expedient:  2020/580-1451   

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

MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2020 AMB MOTIU 

DE L'AUGMENT RETRIBUTIU DEL 2% 

 

Fets i fonaments de dret 

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 reuneix la Mesa General de matèries 

comunes i s’acorda 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. 

Les Taules salarials del personal sotmès al règim estatutari funcionarial són: 

 Respecte a les retribucions bàsiques, en concepte de Sou Base i 

Triennis per les nòmines ordinàries de gener a desembre de 2020, és a 

dir, les quanties referides a 12 mensualitats són les següents: 

Grup/Subgrup EBEP Sou Base Triennis  



 

 

– 

(Euros) 

– 

(Euros) 

A1 14.442,72 555,84 

A2 12.488,28 453,36 

B 10.916,40 397,68 

C1 9.376,68 343,08 

C2 7.803,96 233,52 

E (Ley 30/1984) y 

Agrupaciones 

Profesionales 

(EBEP) 

7.142,64 175,80 

 

 

 Respecte a les pagues extraordinàries dels mesos de juny i desembre 

de 2020, en concepte de Sou Base i Triennis es merita per cada una les 

següents quanties: 

Grup/Subgrup EBEP Sou Base 

– 

(Euros) 

Triennis 

– 

(Euros) 

A1 742,70 28,59 

A2 759,00 27,54 

B 786,25 28,66 

C1 675,35 24,69 

C2 644,40 19,27 

E (Ley 30/1984) y 

Agrupaciones 

Profesionales 

(EBEP) 

 

595,22 14,65 

 

Les Taules salarials del Complement de Destinació dividit en 12 mensualitat 

són: 

Nivell Import 

Euros 

30 12.615,72 

29 11.315,64 

28 10.840,20 

27 10.363,92 



 

 

26 9.092,64 

25 8.067,12 

24 7.591,20 

23 7.115,88 

22 6.639,60 

21 6.164,52 

20 5.726,28 

19 5.433,96 

18 5.141,52 

17 4.848,96 

16 4.557,24 

15 4.264,32 

14 3.972,48 

13 3.679,68 

12 3.387,12 

11 3.094,56 

10 2.802,60 

9 2.656,68 

8 2.510,04 

7 2.364,00 

6 2.217,72 

5 2.071,56 

4 1.852,32 

3 1.633,44 

2 1.414,32 

1 1.195,20  

 

 

El passat 12 de febrer es van reunir els membres de la Mesa Negociadora i es 

va aprovar un increment de les seves retribucions fixes del màxim del 2% per a 

tots els empleats públics.  

Per tot això, es proposa la modificació de la Relació de Llocs de Treball pel que 

fa a les quanties tant de les retribucions bàsiques com de les complementàries 

en els termes abans esmentats i afegir l’increment del 2% als complements 

específics. 

Per tot l’exposat, es PROPOSA AL PLE, els següents acords: 



 

 

Primer.- Aprovar un increment de les retribucions del 2% per a 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, amb efectes a 1 de gener de 2020.  

Segon.- Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’any 2020 

pel que fa a les quanties tant de les retribucions bàsiques com de les 

complementàries en els termes abans esmentats i que es detallen a l’ANNEX I. 

Tercer.- Donar trasllat de l’esmentat acord als representants dels treballadors i 

al Departament de Recursos Humans per a la seva aplicació.  
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RELACIO DE LLOCS DE TREBALL 01/01/2020   

ANNEX I 

 

 

Enquadramen

t orgànic 

CARACTERÍSTIQUE

S ESSENCIALS DEL 

LLOC 

        

Altres 

característique

s   

  REQUISITS   
Altres 

requisits    
        

Codi 

Lloc 

DENOMINACIÓ 

LLOC 

Àmbit de 

treball 
Subgrup Classif 

C

D  

Escal

a 

Sub 

Escal

a 

Funcion

s 
Reserva Lloc 

 Forma 

de 

provisió 

Titulació 

Nivell 

Catal

à 

Idioma, 

Carnet de 

conduir, 

Carnet 

manipulaci

ó aliments, 

d'instal·laci

ó elèctrica, 

etc. 

Complemen

t Específic 

Complemen

t Específic 

addicional 

Tipologia 

Jornada 

Dotaci

ó 

11 

Tècnic Auxiliar 

de Gestió de 

SG i de 

personal  

SG C1 16 AG Adm. 11 F CO 

Batxillerat, FP 

de segon grau 

o C.F de grau 

superior 

C1   
13.065,60 

  

Jornada 

Estàndar

d 37,5 

hores 

1 

11 

Tècnic Auxiliar 

de Gestió de 

Tresoreria  

SG C1 16 AG Adm. 11 F CO 

Batxillerat, FP 

de segon grau 

o C.F de grau 

superior 

C1   
13.065,60 

  

Jornada 

Estàndar

d 37,5 

hores 

1 

11 

Tècnic Auxiliar 

de Gestió 

d'Intervenció 

SG C1 16 AG Adm. 11 F CO 

Batxillerat, FP 

de segon grau 

o C.F de grau 

superior 

C1   
13.065,60 

  

Jornada 

Estàndar

d 37,5 

hores 

1 

10 

Tècnic Auxiliar 

de Gestió de 

ST 

ST C1 16 AG Adm. 10 F CO 

Batxillerat, FP 

de segon grau 

o C.F de grau 

superior 

C1   
13.065,60 

  

Jornada 

Estàndar

d 37,5 

hores 

1 

9 

Administratiu/v

a de SG i 

Secretaria 

SG C1 16 AG Adm. 9 F CO 

Batxillerat, FP 

de segon grau 

o C.F de grau 

superior 

C1   
9.427,56 

  

Jornada 

Estàndar

d 37,5 

hores 

2 

  
Administratiu/v

a d'OAC  
SG C1 16 AG Adm.   F CO 

Batxillerat, FP 

de segon grau 

o C.F de grau 

superior 

C1   
9.427,56 

  

Jornada 

Estàndar

d 37,5 

hores 

0 



 

 

15 
Agent de 

Policia local  
G C2 12 AE SE 15 F CO 

Graduat 

escolar, FP de 

primer grau o 

C.F.G.M. Haver  

superat el curs 

específic 

impartit per 

l'E.P.C. 

B2 C.C.  
19.754,04 

  

Jornada 

Especial 

40h 

Torns 

rotatius 

6 

60 

Agent de 

Policia local 

responsable 

torn 

G C2 12 AE SE 60 F CO 

Graduat 

escolar, FP de 

primer grau o 

C.F.G.M. Haver  

superat el curs 

específic 

impartit per 

l'E.P.C. 

B2 C.C.  
22.962,60 

  

Jornada 

Especial 

40h 

Torns 

rotatius 

2 

61 Agent Interí G C2 10 AE SE 15 F CO 

Graduat 

escolar, FP de 

primer grau o 

C.F.G.M. Haver  

superat el curs 

específic 

impartit per 

l'E.P.C. 

B2 C.C.  
8.461,32 

  

Jornada 

Especial 

40h 

Torns 

rotatius 

8 

5 Arquitecte/a    ST A1 26 AE Tec. 5 F  CO Arquitectura     C1   
19.374,36 

Complemen

t Funcions 

Fitxa 05: 

4.998,00 

Jornada 

Estàndar

d 37,5 

hores 

1 

6 
Arquitecte/a 

tècnic/a 
ST A2 20 AE Tec. 6 F  CO 

Arquitectura 

tècnica o 

Enginyeria 

d'edificació   

C1   
15.764,52 

  

Jornada 

Estàndar

d 37,5 

hores 

1 

35 
Auxiliar adm. 

CAP. 
SP C2 14 AG Aux. 35 L CO 

Graduat 

escolar, FP de 

primer grau o 

C.F.G.M. 

C1   
6.604,68 

  

Jornada 

Especial 

Reduïda 

Específic 

37,5 

hores 

1 

20 

Auxiliar adm. 

de SG i 

intervenció  

SG C2 14 AG Aux. 20 F CO 

Graduat 

escolar, FP de 

primer grau o 

C.F.G.M. 

C1   
6.604,68 

  

Jornada 

Estàndar

d 37,5 

hores 

4 

36 

Auxiliar adm. 

de SG i Atenció 

al Públic 

SG  C2 14 AG Aux. 36 L CO 

Graduat 

escolar, FP de 

primer grau o 

C.F.G.M. 

C1   
6.604,68 

  

Jornada 

Estàndar

d 37,5 

hores 

3 

  
Auxiliar adm. 

de SP 
SP C2 14 AG Aux.   F CO 

Graduat 

escolar, FP de 

primer grau o 

C.F.G.M. 

C1   
6.604,68 

  

Jornada 

Estàndar

d 37,5 

hores 

0 



 

 

17 
Auxiliar Adm. 

de ST 
ST C2 14 AG Aux. 17 F CO 

Graduat 

escolar, FP de 

primer grau o 

C.F.G.M. 

C1   
6.604,68 

  

Jornada 

Estàndar

d 37,5 

hores 

1 

19 

Auxiliar adm. 

de suport a 

policia local 

G C2 14 AG Aux. 19 F CO 

Graduat 

escolar, FP de 

primer grau o 

C.F.G.M. 

C1   
6.604,68 

  

Jornada 

Especial 

37,5 

hores 

2 

16 

Auxiliar Tècnic 

de Sanitat, 

Salut pública i 

consum  

SP C2 14 AG Aux. 16 F CO 

Graduat 

escolar, FP de 

primer grau o 

C.F.G.M. 

C1   
11.137,08 

  

Jornada 

Estàndar

d 40 

hores 

1 

42 

Auxiliar 

tècnic/a 

d'Ensenyament 

SP C2 14 AG Aux. 42 L CO 

Graduat 

escolar, FP de 

primer grau o 

C.F.G.M. 

C1   
9.583,20 

  

Jornada 

Estàndar

d 37,5 

hores 

1 

38 

Auxiliar adm. 

d'escola de 

música 

SP C2 14 AG Aux. 38 L CO 

Graduat 

escolar, FP de 

primer grau o 

C.F.G.M. 

C1   
6.604,68 

  

Jornada 

Especial 

37,5 

hores 

1 

18 
Auxiliar adm. 

d'OAC 
SG C2 14 AG Aux. 18 F CO 

Graduat 

escolar, FP de 

primer grau o 

C.F.G.M. 

C1   
6.604,68 

  

Jornada 

Estàndar

d 37,5 

hores 

2 

39 

Auxiliar 

administratiu 

Biblioteca 

SP C2 14 AG Aux. 39 L CO 

Graduat 

escolar, FP de 

primer grau o 

C.F.G.M. 

C1   
6.604,68 

  

Jornada 

Estàndar

d 37,5 

hores 

1 

37 

Auxiliar 

tècnic/a de 

cultura 

SP C2 12 AG Aux. 37 F CO 

Graduat 

escolar, FP de 

primer grau o 

C.F.G.M. 

C1   
10.266,00 

  

Jornada 

Estàndar

d 37,5 

hores 

1 

41 

Auxiliar 

tècnic/a 

d'obres i 

serveis 

ST C2 12 AE Aux. 41 F CO 

Graduat 

escolar, FP de 

primer grau o 

C.F.G.M. 

B2 C.C. 
13.623,96 

Complemen

t 

Disponibilita

t Parcial: 

1.685,04 

Jornada 

Estàndar

d 37,5 

hores 

1 

58 

Agent Policia 

Segona 

Activitat 

G C2 12 AE SE 58 F CO 

Graduat 

escolar, FP de 

primer grau o 

C.F.G.M. 

B2   
13.623,96 

  

Jornada 

Estàndar

d 37,5 

hores 

0 

  

Cap d'àrea de 

Serveis 

Generals  

SG A1/A2 24 AG     F LL.D. 

Llicenciatura, 

grau / o 

diplomatura 

universitària 

C1   
  

  
Pendent 

Jornada 
0 

  

Cap d'àrea de 

Serveis 

Territorials 

ST A1/A2 24 AG     F LL.D. 

Llicenciatura, 

grau / o 

diplomatura 

universitària 

C1   
  

  
Pendent 

Jornada 
0 



 

 

43 Cap de Brigada ST C2 11 AE SE 43 L CE 

Graduat 

escolar, FP de 

primer grau o 

C.F.G.M.     

B2 C.C. 
23.677,20 

Complemen

t 

Disponibilita

t Total: 

3.927,00 

Jornada 

Especial 

40 hores 

1 

8 Cap de l'OAC SG C1 17 AG Adm. 8 F CE 

Batxillerat, FP 

de segon grau 

o C.F.G.S. 

C1   
18.618,84 

Complemen

t 

Disponibilita

t Parcial: 

1.685,04 

Jornada 

Estàndar

d 40 

hores 

1 

  Caporal G C2 17 AE SE   F CE 

Graduat 

escolar, FP de 

primer grau o 

C.F.G.M. Mínim 

de 2 anys 

d'antiguitat en 

la categoria 

immediatament 

inferior i haver  

superat el curs 

específic 

impartit per 

l'E.P.C. 

B2 C.C.  
24.140,40 

  

Jornada 

Especial 

40 hores 

0 

13 
Caporal- Cap 

de policia local  
G C2 18 AE SE 13 F CO 

Graduat 

escolar, FP de 

primer grau o 

C.F.G.M. Mínim 

de 2 anys 

d'antiguitat en 

la categoria 

immediatament 

inferior i haver  

superat el curs 

específic 

impartit per 

l'E.P.C. 

B2 C.C.  
26.282,64 

Complemen

t 

Disponibilita

t Total: 

3.927,00 

Jornada 

Especial 

40 hores 

1 

53 
Conserge 

d'escoles 
SP AP 12 AE Sub 53 L CO 

Certificat 

d'escolaritat o 

equivalent  

B1   
6.988,32 

  

Jornada 

Especial 

Reduïda 

Específic 

37,5 

hores 

2 

52 

Conserge 

d'instal·lacions 

municipals 

SP AP 12 AE Sub 52 L CO 

Certificat 

d'escolaritat o 

equivalent  

B1   
6.988,32 

  

Jornada 

Especial 

37,5 

hores 

4 

23 
Conserge-

Notificador/a 
ST AP 2 AE Sub. 23 F CO 

Certificat 

d'escolaritat o 

equivalent  

B1   
7.614,72 

  

Jornada 

Estàndar

d 37,5 

hores 

1 



 

 

  

Coordinador/a 

de Serveis 

personals 

SP A1/A2       59   LL.D. 

Llicenciatura, 

grau /o 

diplomatura 

universitària 

C1   
  

  
Pendent 

Jornada 
0 

30 
Director/a 

Biblioteca 
SP A2 24 AE Tec. 30 L CO 

Diplomatura o 

grau en 

Biblioteconomi

a i 

Documentació 

C1   
7.655,52 

  

Jornada 

Especial 

37,5 

hores 

1 

63 
Mestre/a 

Escola bressol 
SP A2 26 AE Tec. 63 L Rotatiu  

Diplomatura o 

grau en 

Magisteri 

especialitat en 

Educació 

Infantil. 

C1   
5.888,88 

Complemen

t Direcció: 

4.621,08 

Jornada 

Especial 

37,5 

hores 

2 

24 

Director/a 

Escola de 

música  

SP A2 22 AE Tec. 24 L Rotatiu  

Diplomatura o 

grau en 

Magisteri 

especialitat en 

educació 

musical. 

C1   
15.374,28 

Complemen

t Direcció: 

3.408,00 

Jornada 

Especial 

Reduïda 

Específic 

37,5 

hores 

1 

32 
Educador/a 

Escola bressol 
SP C1 12 AE SE 32 L CO 

FP de segon 

grau, C.F.G.S. 

educació 

infantil  

C1   
10.633,92 

  

Jornada 

Especial 

37,5 

hores 

6 

27 
Educador/a 

social 
SP A2 18 AE Tec. 27 L CO 

Diplomatura o 

grau en 

Educació 

social  

C1 C.C. 
9.058,80 

  

Jornada 

Estàndar

d 37,5 

hores 

1 

  
Enginyer/ 

tècnic/a  
ST A2 20 AE Tec.   F  CO 

Enginyeria 

tècnica  
C1 C.C. 

15.764,52 
  

Jornada 

Reduïda 

Específic 

37,5 

hores 

0 

2 Interventor/a SG A1 26 HN Int 2 FH 

Concurs 

habilitaci

ó  

Llicenciatura o 

grau en Dret, 

Ciències 

Polítiques i de 

l'Administració

, així com en 

Ciències 

Polítiques i 

Sociologia, 

Economia, 

ADE o en 

Ciències 

Actuarials i 

Financeres. 

Ser funcionari 

del Cos 

*   
20.040,84 

Complemen

t Funcions 

Fitxa 02: 

5.712,00 

Jornada 

Especial 

37,5 

hores 

1 



 

 

d’Habilitació 

Nacional 

corresponent. 

33 
Monitor/a 

d'esports 
SP C1 14 AE SE 33 L CO 

Batxillerat, FP 

de segon grau 

o C.F de grau 

superior 

C1   
9.017,28 

  

Jornada 

Especial 

Reduïda 

Específic 

37,5 

hores 

2 

62 
Dinamitzador 

Cau Jove  
SP C1 14 AE SE 62 L CO 

Batxillerat, FP 

de segon grau 

o C.F de grau 

superior 

C1   
9.017,28 

  

Jornada 

Especial 

Reduïda 

Específic 

37,5 

hores 

1 

44 
Oficial 1a 

Jardineria 
ST C2 10 AE SE 44 L CO 

Graduat 

escolar, FP de 

primer grau o 

C.F.G.M. 

B2 C.C. 
16.833,00 

  

Jornada 

Especial 

40 hores 

1 

45 

Oficial 1a 

Manteniment 

elèctric 

ST C2 10 AE SE 45 L CO 

Graduat 

escolar, FP de 

primer grau o 

C.F.G.M. 

B2 C.C./ C.I.E. 
16.854,00 

  

Jornada 

Especial 

40 hores 

1 

46 

Oficial 2a 

conductor/a 

vehicles 

brigada 

ST C2 9 AE SE 46 L CO 

Graduat 

escolar, FP de 

primer grau o 

C.F.G.M. 

B2 C.C. 
14.250,48 

  

Jornada 

Especial 

40 hores 

1 

47 
Oficial 2a 

Pintura 
ST C2 9 AE SE 47 L CO 

Graduat 

escolar, FP de 

primer grau o 

C.F.G.M. 

B2 C.C. 
14.250,48 

  

Jornada 

Especial 

40 hores 

1 

49 
Operari/ària 

polivalent 
ST C2 9 AE SE 49 L CO 

Certificat 

d'escolaritat / o 

Graduat 

escolar 

B1 C.C. 
11.964,96 

  

Jornada 

Especial 

40 hores 

5 

50 

Operari/ària 

Brigada 

Municipal 

ST AP 9 AE SE 50 L CO 
Certificat 

d'escolaritat 
B1 C.C. 

10.347,84 
  

Jornada 

Especial 

40 hores 

4 

25 
Professor/a de 

música 
SP A2 22 AE Tec. 25 L CO 

Diplomatura o 

grau en 

Magisteri 

especialitat en 

educació 

C1   
15.374,28 

  

Jornada 

Reduïda 

Específic 

37,5 

hores 

9 



 

 

musical. 

59 
Responsable 

de magatzem 
ST C2 9 AE SE 59 L CO 

Graduat 

escolar, FP de 

primer grau o 

C.F.G.M. 

B2 C.C. 
11.964,96 

  

Jornada 

Especial 

40 hores 

1 

1 Secretari/ària SG A1 26 HN Sec 1 FH 

Concurs 

habilitaci

ó  

Llicenciatura o 

grau en Dret, 

Ciències 

Polítiques i de 

l'Administració

, així com en 

Ciències 

Polítiques i 

Sociologia, 

Economia, 

ADE o en 

Ciències 

Actuarials i 

Financeres. 

Ser funcionari 

del Cos 

d’Habilitació 

Nacional 

corresponent. 

*   
24.044,76 

Complemen

t Funcions 

Fitxa 01: 

8.568,00 

Jornada 

Especial 

37,5 

hores 

1 

54 

TAG  de 

Serveis 

Territorials  

SG A1 24 AG Tec. 54 F  CO 

Llicenciatura o 

grau en Dret, 

Economia, 

Administració i 

Direcció 

d’Empreses, 

Ciències 

Actuarials i 

Financeres, 

Ciències 

polítiques o 

titulació 

equivalent. 

C1   
20.122,92 

  

Jornada 

Estàndar

d 37,5 

hores 

1 

4 
TAG de 

Secretaria 
SG A1 24 AG Tec. 4 F CO 

Llicenciatura o 

grau en Dret, 

Economia, 

Administració i 

Direcció 

d’Empreses, 

Ciències 

Actuarials i 

Financeres, 

Ciències 

C1   
20.122,92 

  

Jornada 

Estàndar

d 37,5 

hores 

1 



 

 

polítiques o 

titulació 

equivalent. 

12 

Tècnic/a 

auxiliar 

d'informàtica 

SG C1 22 AE Tec. 12 F CO 

Batxillerat, FP 

de segon grau 

o C.F de grau 

superior 

C1   
16.697,76 

Complemen

t 

Disponibilita

t Parcial: 

1.685,04 

Jornada 

Estàndar

d 40 

hores 

1 

29 

Tècnic/a 

mitjà/ana 

d'esports  

SP A2 18 AE Tec. 29 L CO 
Diplomatura o 

grau  
C1   

14.074,92 

Complemen

t 

Disponibilita

t Parcial: 

1.685,04 

Jornada 

Especial 

40 hores 

1 

31 

Tècnic/a 

mitjà/ana 

Promoc.eco. i 

Inserció laboral 

SP A2 18 AE Tec. 31 L CO 
Diplomatura o 

grau  
C1   

5.565,48 
  

Jornada 

Estàndar

d 

Reduïda 

Específic 

37,5 

hores 

1 

34 
Treballador/a 

familiar 
SP C2 9 AE Aux. 34 L CO 

Graduat 

escolar, FP de 

primer grau o 

C.F.G.M. 

C1 C.C. 
11.109,12 

  

Jornada 

Estàndar

d 37,5 

hores 

2 

26 
Treballador/a 

Social 
SP A2 18 AE Tec. 26 L CO 

Diplomatura o 

grau en Treball 

social  

C1 C.C. 
9.058,80 

  

Jornada 

Estàndar

d 37,5 

hores 

1 

3 Tresorer/a  SG A1 22 HN Tre 3 FH 

Concurs 

habilitaci

ó  

Llicenciatura o 

grau en Dret, 

Ciències 

Polítiques i de 

l'Administració

, així com en 

Ciències 

Polítiques i 

Sociologia, 

Economia, 

ADE o en 

Ciències 

Actuarials i 

Financeres. 

Ser funcionari 

del Cos 

d’Habilitació 

Nacional 

corresponent. 

*   
19.143,72 

  

Jornada 

Estàndar

d 37,5 

hores 

1 



 

 

22 
Vigilant Zones 

blaves 
G C2 10 AE SE 22 F CO 

Graduat 

escolar, FP de 

primer grau o 

C.F.G.M. Haver  

superat el curs 

específic 

impartit per 

l'E.P.C. 

B2 C.C.  
6.043,56 

  

Jornada 

Especial 

37,5 

hores 

1 

51 
Operari de 

medi ambient 
ST AP 9 AE SE 51 L CO 

Certificat 

d'escolaritat o 

equivalent  

B2 C.C.  
7.964,28 

  

Jornada 

Especial 

40 hores 

1 

56 

Coordinador/a 

Activtats 

esportives 

SP C1 16 AE SE 56 L CO 

Batxillerat, FP 

de segon grau 

o C.F de grau 

superior 

C1   
9.017,28 

  

Jornada 

Especial 

37,5 

hores 

1 

57 

Tècnic Mitjà de 

Participació 

Ciutadana, 

Comerç i 

Turisme 

SP A2 18 AG Tec. 57 F CO 
Diplomatura o 

grau  
C1   

10.765,44 
  

Jornada 

Estàndar

d 40 

hores 

1 

55 
TAG de Serveis 

Econòmics 
SG A1 24 AG Tec. 55 F CO 

Llicenciatura o 

grau en Dret, 

Economia, 

Administració i 

Direcció 

d’Empreses, 

Ciències 

Actuarials i 

Financeres, 

Ciències 

polítiques o 

titulació 

equivalent. 

C1   
20.122,92 

  

Jornada 

Estàndar

d 37,5 

hores 

1 

64 
Monitor 

temporades 
SP C1 11 AE SE 33 L CO 

Batxillerat, FP 

de segon grau 

o C.F de grau 

superior 

C1   
3.263,64 

  

Jornada 

Especial 

Reduïda 

Específic 

37,5 

hores 

0 
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INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades de 
cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, de 
28 novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 
Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària. 
 
La senyora Ester Padilla Enríquez, portaveu del grup municipal Socialista, 
manifesta que està d’acord i a favor de l’augment del 2% que ja s’havia acordat 
per l’anterior govern. 
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, argumenta que per 
ser coherents no votarà en contra. 
 
Tot seguit, el regidor no adscrit, senyor Francesc Guillem Molins, també per 
coherència i lògica el seu vot serà favorable. 
 
A continuació, el senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, 
manifesta que per lògica i criteri està a favor de l’increment del 2%. El senyor 
Martínez apunta que l’òrgan que ha d’aprovar la plantilla i la Rllt és el plenari i 
demana que es miri l’article 26.2 de la Llei 16/91, perquè si escau es modifiqui 
la plantilla i la Rllt. 
 
Finalment, el senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, explica que com 
no pot ser d’una altra manera, votarà a favor del 2% perquè els treballadors fan 
una feina impecable. 
 
VOTACIÓ 

 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 2 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 

Regidor no adscrit (Robert Subiron 

Olmos) 

1 SÍ 

 
 
El Ple acorda per unanimitat aprovar els acords detallats anteriorment. 
 

 
Quart.- PRP2020/1464   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ , SI ESCAU, 
DEL COMPTE GENERAL DE 2019    
 
PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  Tot seguit, pren la paraula el senyor Sergi 
Rabat Fajardo, primer tinent d’alcalde, per presentar l’assumpte. 
Tot seguit, el senyor Cristian Garralaga Alonso, regidor de Gestió Econòmica, 
fa un resum de l’expedient. Manifesta que és de gran importància aprovar el 
compte general per tal d’accedir a les subvencions de la Generalitat. 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: INTERVENCIO 
Expedient:  2020/1136-1640   
Contingut: APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE 2019 
 
Tal i com informa a les Corporacions Locals la Intervención General de la 

Administración del Estado, pel que fa als terminis relatius a la formulació i 

rendició de comptes de les entitats de dret públic pertanyents a el sector públic 

local i al Compte General de les Entitats Locals de 2019, i una vegada 

determinada la finalització de l'estat d'alarma a les 00:00 hores de el 21 de juny 

de 2020, es pot concloure que va tenir una durada de 99 dies (des del 14 de 

març, en què es va declarar per Reial Decret 463/2020, fins el 20 de juny de 

2020, en què expira la seva última pròrroga, ambdós dies inclosos). 

Els termes que figuren en els articles 212 i 223 del Text refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, 

de 5 de març, (i en l'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 

Bases de Règim Local), es desplacen per als comptes de 2019, posposant-99 

dies (Durada de l'estat d'alarma). 



 

 

Els tràmits que preveuen els articles 212 i 223 de l'TRLHL, relatius a la rendició 

dels comptes anuals i la formació, publicitat, aprovació i remissió a Tribunal de 

Comptes del Compte General de les entitats locals, segueixen sent d'aplicació  

en relació amb l'exercici 2019, si bé, els terminis per a la realització d'aquests 

tràmits seran els següents:  

- (Art. 212.1 TRLHL) Els estats i comptes de l'Entitat local seran rendits pel seu 

president, a l’exercici següent a què corresponguin, a l'igual que les dels 

organismes autònoms, Entitats públiques empresarials, societats mercantils  

dependents de la entitat local i resta de entitats que s'hagin d'integrar en el 

Compte General, o hagin acompanyar-la (Consorcis, fundacions, ...): la data 

màxima de 15 de maig passa al 22 d’agost de 2020. 

- (Art. 212.2 TRLHL i 116 LBRL) El Compte General format per la intervenció se 

sotmet a informe de la Comissió Especial de Comptes: la data màxima de 1 de 

juny passa a ser 8 de setembre de 2020. - (Art. 212.4 TRLHL) Acompanyat dels 

informes de la Comissió Especial i de les reclamacions i objeccions formulades, 

el Compte General se sotmetrà a Ple de la Corporació, perquè, si escau, pugui 

ser aprovat: la data màxima de de 1 d’octubre passa a ser el 8 de gener de 

2021.  

- (Art. 223.2 TRLHL) El Compte General serà rendit al Tribunal de Comptes: la 

data màxim de 15 d’octubre passa a ser el 22 de gener de 2021. 

 

En data 1 d’agost de 2020 es va reunir la Comissió Especial de Comptes, per 
tal de procedir a l'examen, estudi i informe de tots els comptes de l’exercici de 
2019, que ha d'aprovar el ple, d'acord amb el que estableix la legislació vigent, 
qui va donar per formulat i rendit el compte General d’aquesta Entitat Local 
corresponent a l’exercici de 2018, que ha quedat complidament justificat, i que 
està integrat pels següents documents que consten oportunament arxivats a 
l’expedient administratiu Expedient 2020/1136-1640, tot ordenant  que el referit 
Compte, així com el propi informe emès per la pròpia Comissió, fossin exposats 
al públic, per termini de quinze dies, a fi que durant aquest termini i vuit més, 
els qui s'estimin interessats puguin presentar quantes reclamacions, objeccions 
o observacions, tinguin per convenients, els quins, cas de presentar-se, hauran 
de ser examinats per aquesta Comissió, prèvia pràctica de quantes 
comprovacions s'estimessin com a necessàries, per a l'emissió de nou informe, 
que serà elevat, juntament amb les objeccions, reclamacions o observacions 
formulats, a consideració plenària definitiva.  
 



 

 

En data 11 d’agost de 2020 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província  
l’anunci d’exposició pública del Compte General de 2019 a l’efecte de possibles 
les reclamacions. 
 
El Compte General de 2019 ha estat exposat al públic durant 15 dies hàbils, 
més vuit dies més, de conformitat amb el que disposa l'article 212 del RDL 
2/2004, de 5 de marc, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora 
d'Hisendes Locals, durant els quals els interessats podien presentar 
al·legacions, i que durant aquest termini no s’ha presentat cap al·legació. 
 
Per tant, no havent-se formulat ni esmenes ni al·legacions, ni havent-se 
sol·licitat pels membres de la Comissió cap tipus d’aclariment ni documentació 
addicional, s’entén que procedeix la seva tramesa al Ple de la Corporació per a 
la seva aprovació i es PROPOSA AL PLE adoptar els següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el Compte General de l'Exercici 2019. 
 
Segon.- Remetre el Compte General aprovat juntament amb tota la 
documentació que la integra a la fiscalització del Tribunal de Comptes, tal com 
s'estableix en l'article 212.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i, en 
compliment dels mandats de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i altra normativa concordant, al 
Ministeri d'Hisenda. 
 
 
INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades de 
cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, de 
28 novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 
Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària. 
 
La senyora Ester Padilla Enríquez, portaveu del grup municipal Socialista, 
manifesta que el seu vot serà favorable, confia en la bona feina de l’interventor i 
en què les dades són transparents. 
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, exposa que el seu 
grup votarà a favor. Ho treballa l’interventor i ho consideren correcte. 
 
Tot seguit, el regidor no adscrit, senyor Francesc Guillem Molins, explica que 
s’abstindrà en la votació. No posa en dubte la labor de la intervenció, però el 
seu vot és prudent. No va tenir la informació adequada i més, durant els darrers 
mesos de 2019. 
 
A continuació, el senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, 
vol felicitar la tasca i feina de l’interventor accidental, ha demostrat sempre ser 



 

 

molt professional. El compte de 2019 no és el del nou govern, sinó de l’anterior. 
Hi ha aspectes que se li escapen, rotondes, gespa, vinils, lletres 
mastodòntiques, testos, mural de la Pilarín Bayés, etc. Ell va presentar 
instàncies preguntant per factures d’empreses amb diferents raons socials i que 
no veu clares. El seu vot no serà favorable, sap que s’aprovarà el compte 
general, però el seu vot serà negatiu per aquesta raó. 
 
Finalment, el senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, no pot fer una 
altra cosa que donar suport a l’expedient. No té cap tipus de dubte de l’informe 
de l’interventor. El seu vot serà favorable. 
 
VOTACIÓ 

 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 2 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc 

Guillem Molins 

1 ABST 

CUP 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel 

Martínez i Camarasa 

1 NO 

Regidor no adscrit (Robert Subiron 

Olmos) 

1 SÍ 

 
 
El Ple acorda per majoria absoluta aprovar els acords detallats anteriorment. 
 

 
 



 

 

Cinquè.- PRP2020/1410   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (ROM) PER 
A LA CELEBRACIÓ DE PLENS ORDINARIS AIXÍ COM DE SESSIONS DELS 
ÒRGANS COL·LEGIATS DE FORMA TELEMÀTICA.    
 
PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el senyor Sergi Rabat 
Fajardo, primer tinent d’alcalde,  exposa l’assumpte: 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2020/1886-1032   
Contingut: PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (ROM) PER A LA 
CELEBRACIÓ DE PLENS ORDINARIS AIXÍ COM DE SESSIONS DELS 
ÒRGANS COL·LEGIATS DE FORMA TELEMÀTICA. 
 
En data 25 de juny de 2020 el Ple de la Corporació va aprovar modificar l’acord 

de Ple de data 31 de març de 2020 per tal que a les sessions plenàries 

telemàtiques celebrades durant la crisi sanitària de la Covid-19, inclosos estat 

d’alarma com també en les fases de desescalada, s’hi puguin tractar tant 

assumptes de caire extraordinari com així mateix assumptes de caràcter 

ordinari, podent-se celebrar  sessions ordinàries. També es va aprovar 

inicialment la modificació del vigent Reglament Orgànic Municipal, per tal de 

poder celebrar sessions dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament per mitjans 

electrònics més enllà de la situació descrita en l’acord plenari de data 31 de 

març de 2020.  

Malgrat que l'aplicació d'aquesta situació és automàtica per aplicació de la 

normativa estatal bàsica, és recomanable igualment la seva regulació en el 

ROM, perquè s’hi pugui regular la forma de celebració de les sessions, el 

sistema d'identificació dels assistents, el sistema o les formes d'emetre el vot, 

les garanties per mantenir el quòrum durant la sessió així com els altres 

requisits i garanties que tingui per convenient, que han de complir-se en tot cas 

per a la vàlida celebració de la sessió a distància.  

Els acords esmentats se van sotmetre a informació pública i audiència dels 

interessats per un termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el 

Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 

en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la 

Corporació, perquè aquests puguin examinar l'expedient i formular les 

reclamacions i els suggeriments que s’estimessin pertinents.  



 

 

En data 19 de juliol de 2020, el Grup Municipal de Som-hi Primàries va 

presentar unes al·legacions en les quals manifestava estar en desacord amb el 

punt de la proposta que permetia la celebració de plens telemàtics fora de les 

situacions de força major i demanava que es modifiqués el text en aquest 

sentit. 

S’entén que les al·legacions presentades poden ser acceptades, en tant que 

les sessions presencials han de ser l’opció preferent, essent possible la 

celebració de plens telemàtics quan les circumstàncies excepcionals com la 

que actualment es viu amb la crisi sanitària de la Covid-19 ho justifiquin. En la 

resta de supòsits no excepcionals, només es permetria celebrar plens 

telemàtics en el cas que algun dels membres del plenari es trobés en alguna 

circumstància concreta i taxada que l’impedís la seva assistència. 

Per tot el que ha estat esmentat, ES PROPOSA AL PLE DE LA 

CORPORACIÓ l’adopció dels acords següents: 

Primer. Acceptar les al·legacions presentades per Som-hi Sant Vicenç en tant 

que les sessions presencials han de ser l’opció preferent, essent possible la 

celebració de plens telemàtics quan les circumstàncies excepcionals com la 

que actualment es viu amb la crisi sanitària de la Covid-19 ho justifiquin. En la 

resta de supòsits no excepcionals, només es permetria celebrar plens 

telemàtics en el cas que algun dels membres del plenari es trobés en alguna 

circumstància concreta i taxada que l’impedís la seva assistència. 

Segon. Aprovar definitivament la modificació de l’acord de Ple de data 31 de 

març de 2020 per tal que a les sessions plenàries telemàtiques celebrades 

durant la crisi sanitària de la Covid-19, inclosos estat d’alarma com també en 

les fases de desescalada, s’hi puguin tractar tant assumptes de caire 

extraordinari com així mateix assumptes de caràcter ordinari, podent-se 

celebrar sessions ordinàries. 

Tercer. Aprovar definitivament la modificació del vigent Reglament Orgànic 

Municipal, per tal de poder celebrar sessions dels òrgans col·legiats de 

l’Ajuntament per mitjans electrònics més enllà de la situació descrita en l’acord 

plenari de data 31 de març de 2020.El text aprovat definitivament es transcriu 

tot seguit i s’incorporaria com annex al vigent document: 

FUNCIONAMENT PER MITJANS ELECTRÒNICS DE LES SESSIONS 

DELS ÒRGANS COL·LEGIATS DE L'AJUNTAMENT 

Article 1. Del funcionament dels òrgans col·legiats a distància. Tots els 

òrgans col·legiats es podran constituir, convocar, celebrar les seves 



 

 

sessions, adoptar acords i remetre actes a distància, amb l'objectiu de 

permetre l'assistència dels seus membres de forma no presencial 

adaptant a l'àmbit municipal la possibilitat oberta per la Llei 40/2015. 

Sobre la base de la potestat d'autoorganització de l'Administració local, es 

podrà permetre que les sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats 

Locals puguin dur-se a terme per mitjans electrònics i telemàtics, podent 

donar-se dues situacions: 

— Celebració de les sessions dels òrgans col·legiats en situacions 

excepcionals. 

— Celebració de les sessions dels òrgans col·legiats en situacions no 

excepcionals. 

Article 2. De la celebració de les sessions dels òrgans col·legiats en 

situacions excepcionals. El funcionament de les sessions dels òrgans 

col·legiats de l'Ajuntament podrà dur-se a terme a distància a través de 

mitjans electrònics sempre que es donin les circumstàncies excepcionals 

contemplades en l'article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 

les Bases del Règim Local. 

Per a això, és necessari que l'alcalde o el President, o qui vàlidament els 

substitueixi a aquest efecte de la convocatòria d'acord amb la normativa 

vigent, deixi constància de la concurrència d'alguna de les situacions 

excepcionals següents: 

— Força major. 

— Greu risc col·lectiu. 

— Catàstrofes públiques. 

Per a la vàlida constitució i celebració de les sessions per mitjans 

electrònics i telemàtics, els membres participants hauran de trobar-se en 

territori espanyol i quedar acreditada la seva identitat. Per a això, 

s'acreditarà la identitat de cadascun dels assistents mitjançant l'accés a la 

seu electrònica amb certificat electrònic. 

S'haurà d'assegurar la comunicació entre els membres participants en 

temps real durant la sessió, disposant-se els mitjans necessaris per 

garantir el caràcter públic o secret d'aquestes segons sigui procedent 

legalment en cada cas. 



 

 

Article 3. De la celebració de les sessions dels òrgans col·legiats en 

situacions no excepcionals. A més de la celebració d'aquestes sessions 

en els supòsits excepcionals previstos en l'article anterior, es permetrà la 

celebració de sessions dels òrgans col·legiats a distància a través de 

mitjans electrònics, per garantir flexibilitzar el lloc en el qual poden 

celebrar-se les sessions i amb l'objectiu de fer complir amb el dret de 

participació i l'exercici del ius oficium que consagra l'article 23.2 de la 

Constitució Espanyola en el següent supòsit: 

— Celebració parcial de la sessió de l'òrgan col·legiat a distància a través 

de mitjans electrònics, perquè l'assistència d'algun dels membres es veu 

impedida per concórrer alguna de les següents circumstàncies: 

• Baixa. 
• Permís o situació assimilada per maternitat o paternitat. 
• Embaràs. 
• Malaltia greu. 
 

Article 4. Forma de celebració de les sessions. El mitjà electrònic pel qual 

es duran a terme les sessions dels òrgans col·legiats a distància serà, de 

manera preferent, la videoconferència, que permetrà una identificació 

visual de l'assistent. Aquest sistema de videoconferència haurà de 

generar un fitxer amb l'enregistrament de la sessió. El fitxer generat haurà 

de complir uns estàndards d'autenticitat, per a això es podran obtenir una 

sèrie d'evidències tecnològiques que garanteixin el fidel reflex del que s'ha 

tractat en la sessió. Aquestes evidències hauran de permetre garantir: 

 

1. Que el fitxer és l'original i que per tant recull amb veracitat el 
contingut de la sessió. 
2. Que aquest no es pot modificar o alterar per tercers. 
3. Haurà de garantir en el temps i de forma segura, la seva 
accessibilitat, la seva custòdia i la conservació, tant del fitxer de 
l'enregistrament audiovisual com de les evidències tecnològiques 
obtingudes per garantir la seva autenticitat, conforme als requisits 
establerts en l'Esquema Nacional de Seguretat. 
 
A més, amb l'objectiu de què no pugui ser alterat, el fitxer de 

l'enregistrament que es genera, juntament amb les diferents evidències 

tecnològiques que garanteixen la seva autenticitat, hauran de formar part 

de l'expedient electrònic. 



 

 

Per certificar l'autenticitat de les sessió celebrada per mitjans electrònics i 

garantir la seguretat del fitxer generat, es podran obtenir uns hash o 

empremtes digitals que permetin identificar de forma inequívoca el fitxer 

d'enregistrament audiovisual de la sessió telemàtica, signar i segellar 

electrònicament les evidències obtingudes, incorporar una sèrie de 

metadades a l'enregistrament audiovisual, custodiar el fitxer de 

l'enregistrament audiovisual i les seves evidències de forma segura, o 

altres operacions d'índole similar. 

Article 5. Sistema d'identificació dels assistents. Per a la vàlida constitució 

i celebració de les sessions dels òrgans col·legiats a distància a través de 

mitjans electrònics i telemàtics, els membres que participin en aquestes 

sessions hauran de trobar-se en territori espanyol i quedar acreditada la 

seva identitat. Per a això, s'acreditarà la identitat de cadascun dels 

assistents mitjançant l'accés a la seu electrònica amb certificat electrònic. 

Article 6. Desenvolupament de la sessió. Fixada l'hora d'inici de la sessió, 

els membres que participin en aquestes hauran d'estar disponibles deu 

minuts abans, amb la finalitat de que per part de Secretaria es constati el 

quòrum necessari per al desenvolupament de la sessió. Aquest quòrum 

haurà de mantenir-se durant tota la sessió pel que haurà de donar-se fe 

de la identitat dels membres per part de la Secretària. Constatat el 

quòrum per l'Alcaldia iniciarà la sessió. 

El primer punt de l'ordre del dia consistirà en l'adopció d'un acord 

d'autorització del funcionament telemàtic de la sessió, assenyalant les 

condicions tècniques en què s'ha de produir i acceptant les causes que 

motiven la seva celebració per aquests mitjans. 

 

L'Alcaldia prendrà la paraula a l'inici de cada punt, moderant el torn 

d'intervencions i cedint al seu torn la paraula als regidors que així ho 

sol·licitin de forma inequívoca, a fi que es desenvolupi el debat amb 

normalitat d'acord amb les regles generals reguladores del 

desenvolupament dels Plens.  

Durant tota la sessió, s'haurà d'assegurar la comunicació entre els 

membres participants en temps real, disposant-se els mitjans necessaris 

per garantir el caràcter públic o secret d'aquestes segons sigui procedent 

legalment en cada cas. 



 

 

En el cas de què, durant el transcurs de la sessió, la comunicació per a 

algun dels assistents es vegi interrompuda per dispositives tècniques, es 

considerarà com a abandó del saló de sessions de la Casa Consistorial. 

No obstant això, es podran presentar dues situacions: 

1. Desconnexió puntual: 

Si la falta de connexió és puntual, de manera que es perd, però es 

recupera passats uns instants, per part de Secretària es consignarà en 

l'acta aquesta situació, amb indicació de l'hora a la qual es produeix 

l'absència virtual de la sessió i l'hora a què es produeix el reingrés. Així, 

es podran donar diferents escenaris atenent el moment exacte en el qual 

es produeix la desconnexió: 

a) Si es produeix la desconnexió una vegada iniciat el punt de l'ordre 

del dia i es recupera una vegada iniciada la votació, l'assistent a la sessió 

no podrà votar, per la qual cosa computarà el seu vot com a abstenció. A 

més, es ressenyarà en l'acta que la incorporació a la sessió té lloc 

després de celebrada la votació (l'article 98.3 del Reglament 

d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals 

estableix que iniciada la votació cap membre corporatiu pot ingressar ni 

abandonar la sessió). 

b) Si es produeix la desconnexió una vegada iniciat el punt de l'ordre 

del dia i es recupera una vegada finalitzada la votació, el vot de l'assistent 

a la sessió també computarà com a abstenció. 

c) Si es produeix la desconnexió una vegada iniciada la votació, si 

l'assistent a la sessió ha votat, cal entendre que el seu vot és vàlid, si no 

ha votat, computarà com a abstenció. 

d) Si es produeix la desconnexió una vegada iniciat el punt de l'ordre 

del dia i es recupera durant el transcurs de diversos punts de l'ordre del 

dia després, en el punt en què es produeix la desconnexió, el vot de 

l'assistent a la sessió computarà com a abstenció. En els punts en els 

quals perduri desconnectat, ni votarà ni computarà el seu vot, simplement 

romandrà com a absent, sent la votació el resultat dels vots favorables, 

contraris i abstencions dels assistents.  

e) Quan es recuperi la connexió, s'ingressarà en la sessió en el punt 

de l'ordre del dia en què aquesta es trobi. Si no s'ha començat encara la 

votació, podrà votar amb tota normalitat. Si ha començat la votació, 

l'assistent a la sessió no podrà votar, però computarà com a abstenció, 



 

 

indicant-se en l'acta que la incorporació a la sessió té lloc després de 

celebrada la votació 

 

2. Desconnexió definitiva:  

La desconnexió definitiva s'equipararà a l'abandó definitiu de la sessió. En 

aquest cas, es podran presentar els següents escenaris: 

 

a) Si la desconnexió es produeix una vegada iniciat un punt de 

l'ordre del dia i ja no es recupera, s'indicarà en l'acta. Quant a la votació 

d'aquest punt, computarà com a abstenció. En la resta dels punts, no 

computarà la votació. 

b) Si la desconnexió es produeix una vegada acabat un punt de 

l'ordre del dia, però abans d'iniciar-se el següent, i ja no es recupera, 

igualment es reflectirà en l'acta sense que computi des d'aquest moment, 

a cap efecte. 

 

Article 7. Sistema d'emissió del vot. Perquè pugui garantir-se el sentit del 

vot de les decisions que es tractin en les sessions, i a fi que no es 

produeixin errors tècnics, s'opta per dur a terme un sistema de votació 

individual que consistirà a preguntar, per part de l'Alcaldia, a cadascun 

dels assistents el sentit del seu vot (a favor, en contra o abstenció), de 

manera que per part de Secretària es verifiqui l'autenticitat de cadascuna 

de les manifestacions fetes pels membres assistents, alhora que deixa 

constància d'això. 

Per verificar el sistema de votació, es repetirà aquesta acció per dues 

vegades. Una vegada constatat el resultat de les votacions, per part de 

Secretària s'informarà en veu alta del quòrum obtingut, sense perjudici de 

què posteriorment per part d'Alcaldia es verifiqui si s'entén aprovat o no 

l'acord. 

Durant tot el procés de votació, haurà de garantir-se l'autenticitat del vot i 

la llibertat per emetre-ho.  



 

 

Article 8. Acta de la sessió per mitjans electrònics. S'haurà de fer constar 

la justificació d'aquesta modalitat de sessió per alguna de les 

circumstàncies que ho permeten.  

Igualment, es farà constar la justificació de l'omissió de la indicació de lloc 

de celebració. 

Les intervencions que s'haguessin produït en la sessió pels càrrecs 

públics i funcionaris seran íntegrament recollides en suport d’àudio i/o 

vídeo. Aquest document recull la literalitat de les intervencions de cada 

membre i s'integra en el document electrònic de forma enllaçada. 

Per part de Secretaria s'haurà d'estendre acta que, en tot cas, contindrà 

els següents extrems (regulats en l'article 18.1 de la Llei 40/2015, d'1 

d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic): 

— Els assistents. 

— L'ordre del dia de la reunió. 

— Les circumstàncies del lloc i del temps en què s'ha celebrat. 

— Els punts principals de les deliberacions. 

En el cas que, en el fitxer de l'enregistrament de la sessió celebrada 

s'incorporin les manifestacions dels principals punts principals de les 

deliberacions, no s'haurà de recollir aquest extrem en l'Acta que s'aixequi 

de la sessió. 

— El contingut dels acords adoptats. 

A aquest Acta es podrà incorporar:  

— Fitxer de l'enregistrament de la sessió celebrada. 

— Certificat del secretari de l'autenticitat i integritat d'aquest. 

— Altres documents en suport electrònic. 

Aquests fitxers hauran de conservar-se de manera que es garanteixi la 

integritat, l'autenticitat i l'accés a aquests. 

Quant als precs i preguntes, aquests no formen part del contingut mínim 

de les actes de les sessions plenàries, per la qual cosa per part de 

Secretària no s'estarà obligat a recollir aquest extrem en l'acta, tret que es 

doni lectura oral a les preguntes formulades per escrit en la pròpia sessió, 



 

 

de manera que es podran incorporar al fitxer de l'enregistrament que, en 

tot cas, acompanyi a l'Acta. 

Les preguntes que s'hagin formulat per escrit amb antelació a la 

celebració de la sessió es respondran en la pròpia sessió, amb el que 

quedaran reflectides en l'enregistrament. 

Article 9. Del caràcter públic de les sessions. Per acomplir caràcter públic 

de les sessions, aquestes podran ser retransmeses en ràdio o streaming 

per a la ciutadania a través de la seu electrònica de l'Ajuntament i a les 

xarxes socials del municipi. 

Quart. Publicar dit Acord definitiu amb el text íntegre de la modificació de 

l'Ordenança municipal reguladora del Reglament Orgànic Municipal en el 

Butlletí Oficial de la Província, no produint l'Ordenança efectes jurídics mentre 

que no hagin transcorregut quinze dies comptats des de l'endemà al de la 

publicació; segons el previst en els articles 65 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 

d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 178.2 del Text Refós de la 

Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 

2/2003, de 28 d'abril, i 66.1 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les 

Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 

Cinquè. Publicar, igualment, dit Acord definitiu en el butlletí informatiu local i 

inserir-ho en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, anunciant la referència del 

Butlletí Oficial de la Província en què s'hagi publicat íntegrament el text en el 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 
 
 
 
B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, 
de 28 novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 
Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària. 
 
La senyora Ester Padilla Enríquez, portaveu del grup municipal Socialista, 
manifesta que el PSC votarà a favor de la modificació del ROM. 
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, exposa que es tracta 
d’un tema que calia regular. És un assumpte molt farragós però que cal regular. 
D’aquí en endavant veurem si s’ha d’ajustar més. No pot votar-hi en contra 
però es planteja l’abstenció.  



 

 

 
Tot seguit, el regidor no adscrit, senyor Francesc Guillem Molins, afirma que la 
modificació del ROM és necessària, però no deixa de ser un “apaño”. El tema 
de la desconnexió no li sembla correcte, a vegades les connexions fallen. 
Demanaria que fossin permissius, que es pugui donar un temps perquè el 
regidor o regidora es pugui tornar a connectar, estudiant la possibilitat de votar 
per via telefònica. Opina que és important portar a terme una modificació de 
dalt a baix del vigent ROM, que es troba obsolet i proposa que es constitueixi 
una comissió per tirar-lo endavant. Si es vol pronunciar el senyor alcalde 
mostrant el seu compromís la seva intenció de vot pot ser variable. 
 
A continuació, el senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, 
manifesta que la realitat és que la modificació del ROM s’ha fet a molts 
municipis per poder fer plens ordinaris telemàtics. Vol agrair l’alcalde anterior 
com l’actual però perquè inclouen el punt d’intervencions dels regidors als plens 
extraordinaris. Això és una mostra de transparència i bon fer dels governs. És 
necessària una comissió del ROM però també una comissió del PAM, ja siguin 
retribuïdes o no. Votarà a favor perquè és una millora i s’han resolt les 
al·legacions segons la llei. 
 
Finalment, el senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, manifesta que el 
seu vot serà positiu perquè es va preparar quan estava al govern. Se n’alegra 
que les al·legacions s’hagin admès i més important que el ROM s’actualitzi 
perquè està desfasat. S’ha d’actualitzar entre tots i adaptar-lo a les necessitats 
actuals. 
 
El senyor alcalde pren el seu suggeriment i promet que estudiarà el tema. 
 
El senyor Guillem a la vista d’aquest fet manifesta que el seu vot serà 
favorable. 
 
El senyor Rabat entén la inquietud del senyor Guillem quant a les 
desconnexions. Aclareix que l’articulat està clar i no pot ser d’altra manera, 
però sempre s’actuarà amb sentit comú, adaptant-se a les circumstàncies amb 
flexibilitat. 
 
El senyor Guillem afirma que s’ha d’actuar amb sentit comú pel bé de tots, ja 
que li pot passar a qualsevol. 
 
VOTACIÓ 

 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 



 

 

PSC 2 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 

Regidor no adscrit (Robert Subiron 

Olmos) 

1 SÍ 

 
 
El Ple acorda per unanimitat aprovar els acords detallats anteriorment. 
 

 
 
Sisè.- PRP2020/1458   PROPOSTA AL PLE PER A LA RATIFICACIÓ DEL 
DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1282 DE DATA 6 DE NOVEMBRE DE 2020 DE 
L'INICI D'ACCIONS JUDICIALS DEL DESNONAMENT DE CAN DELÀS.   
  
PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació, pren la paraula el senyor 
Sergi Rabat Fajardo, primer tinent d’alcalde, exposa l’assumpte. Acredita que 
existeix amenaça de ruïna. Ara mateix habitar-hi és un risc per la seguretat de 
les persones. Es va intentar solucionar l’assumpte de manera amistosa i no hi 
van accedir, coneixen la normativa. Tot i existir el dret a un habitatge digne, 
creuen que aquesta finca no està preparada per acollir cap persona en aquest 
estat. Cal iniciar les corresponents accions judicials. Es transcriu la proposta 
d’acord: 
 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2020/1263-1605   



 

 

Contingut: PROPOSTA AL PLE PER A LA RATIFICACIÓ DEL DECRET 
D'ALCALDIA NÚM. 1282 DE DATA 6 DE NOVEMBRE DE 2020 DE L'INICI 
D'ACCIONS JUDICIALS DEL DESNONAMENT DE CAN DELÀS. 
 
 
En data 6 de novembre de 2020 s’ha emès decret d’alcaldia núm. 1282 de 
l’inici d’accions judicials del desnonament de la finca Can Delàs. 
 
Cal que el Ple ratifiqui els acords presos en l’esmentat decret, per això es 
transcriu a continuació: 
 
“DECRET NÚM. 1282 

 

 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2020/1263-1605   
Contingut: INICI ACCIONS JUDICIALS OCUPACIÓ A PRECARI DE LA FINCA 
CAN DELÀS.  
 
ANTECEDENTS 

 

1. L’Ajuntament és propietari de la finca situada al terme d’Arenys de Munt 

coneguda per Manso Casabella de Torrentbó o Can Delàs, inscrita al seu favor 

en el Registre de la Propietat d’Arenys de Mar, tom 272, llibre 19, foli 3, finca 

núm. 1751 d’Arenys de Munt. A la dita finca hi ha construïda una casa de tres 

cossos i un alt. 

 

Es troba inscrita en l’Inventari de béns, qualificada com a bé de naturalesa 

patrimonial. 

 

2. Consten diversos atestats emesos per la Policia Local en dates 14, 15 i 20 

de juliol de 2020, en el quals es posa de manifest que el referit habitatge de 

titularitat municipal ha estat ocupat per uns desconeguts al qual han accedit 

mitjançant la realització d’un forat en una de les finestres tapiades, amb signes 

que hi resideixen. 

 

3. Segons resulta de les referides actuacions, els agents de la Policia Local van 

identificar a un dels ocupants, Sr. Mohammed El Mahdati, i el van requerir, 

sense èxit, per tal que abandonés voluntàriament l’edifici i retirés les seves 

pertinences del lloc. 

 



 

 

LEGISLACIÓ APLICABLE 

 

La legislació aplicable és la següent: 

 

— Article 24 de la Constitució. 

— Articles 21.1.k), 22.2.j) i 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 

les Bases del Règim Local. 

— Articles 52.2.k), 53.1.k), 175.1, 206.1, 227.1 i 229 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. 

— Article 28 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les 

Administracions Públiques. 

— Articles 167 a 173 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el 

Reglament del patrimoni dels ens locals. 

— Article 54.3 del Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual 

s'aprova el Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim 

Local. 

— Articles 220 i 221 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 

Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre. 

— Articles 551.3 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

PRIMER. D’acord amb el que disposa l'article 24 de la Constitució, totes les 

persones tenen dret a obtenir la tutela efectiva dels Jutges i Tribunals en 

l'exercici dels seus drets i interessos legítims, sense que, en cap cas, pugui 

produir-se indefensió. 

 

De conformitat amb l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 

les Bases del Règim Local, les entitats locals tenen l’obligació d’exercitar les 

accions necessàries per a la defensa dels seus béns i drets, ajustant-se a les 

normes processals i complint els requisits que en les mateixes s’estableixin. En 

el mateix sentit, l’article 227.1 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, 

disposa que els ens locals tenen plena capacitat per a exercir tota mena 

d'accions i de recursos en defensa de llurs drets i patrimoni. L’article 167 del 

Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni 

dels ens locals, estableix també que els ens locals tenen capacitat jurídica per 



 

 

promoure tota mena d'accions i recursos en defensa dels seus béns i drets i 

que el seu exercici és obligatori. 

 

L’article 28 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les 

Administracions Públiques, disposa que les Administracions estan obligades a 

protegir i defensar el seu patrimoni exercint les accions judicials que resultin 

adients a tal fi. 

 

SEGON. L’acció que pertoca exercitar per a la defensa dels béns i drets de 

l’Ajuntament en el supòsit que ens ocupa, és l’acció de desnonament per 

precari contra els ocupants de la finca de propietat municipal, a fi de recuperar-

ne la possessió. 

 

TERCER. En virtut d’allò previst a l’article 167.2 del Decret 336/1988, de 17 

d'octubre (en concordança amb els articles 21.1.k i 22.2.j de la Llei 7/1985, de 2 

d'abril, i amb els articles 52.2.k i 53.1.k del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 

d'abril), la competència per a adoptar l’acord d’exercici d’accions judicials en 

defensa de béns i drets de la Corporació, recau en el Ple de l’Ajuntament, tret 

de les que siguin urgents, que seran exercides per l’Alcalde-President, el qual   

n'haurà de donar compte al Ple en la primera sessió que celebri per a la seva 

ratificació. 

 

QUART. A tenor del que disposa l’article 171 del Decret 336/1988, de 17 

d'octubre, la representació i la defensa en judici dels ens locals corresponen als 

lletrats dels seus serveis jurídics, llevat que designin un advocat col·legiat que 

els representi i defensi, sens perjudici de l'assistència jurídica que poden rebre 

dels consells comarcals i de les diputacions, per mitjà dels respectius serveis 

d'assistència i cooperació municipal (vid. també l’article 221.2 del Reial Decret 

2568/1986, de 28 de novembre i l’article 551.3 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 

de juliol). 

 

CINQUÈ. Consta a l’expedient administratiu dictamen previ emès per la 

Secretària accidental municipal, sobre la procedència d’entaular l’acció, en 

compliment del que estableix l'article 221.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 

de novembre i l'article 170 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, segons els 

quals els acords per a l'exercici d'accions necessàries per a la defensa dels 

béns i drets de les entitats locals s’hauran d'adoptar previ dictamen del 

Secretari o, en el seu cas, de l'Assessoria Jurídica, i, a falta de tots dos, d'un 

Lletrat. Així mateix, consta arxivat a l’expedient administratiu informe proposta 

subscrit també per la Secretària accidental municipal. 



 

 

 

A la vista del que s’ha exposat i de conformitat amb allò previst a l’article 175 

del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, la Secretària que subscriu 

eleva la següent, 

 

RESOLC 

 

Primer.- Acordar l'inici d'accions judicials contra el Sr. Mohammed El Mahdati  i 

els altres ignorats ocupants de l’habitatge existent a la finca de titularitat 

municipal coneguda per Manso Casabella de Torrentbó o Can Delàs i situada 

al terme municipal d’Arenys de Munt, amb l’objecte de recuperar la possessió 

efectiva del mateix. 

 

Segon.- Encarregar la representació d'aquest Ajuntament en el referit 

procediment judicial a la Procuradora dels Tribunals, Sra. Pilar Crespo Roca, i 

la defensa lletrada a l’advocat en exercici, Sr. Josep Maria Pesquer  Garriga.  

 

Tercer.- Ratificar la present resolució en la propera sessió plenària que se 

celebri.” 

 

La Junta de Govern Local va acordar proposar al ple la ratificació del decret 

d’alcaldia núm. 1282 de l’inici d’accions judicials del desnonament de la Finca 

Can Delàs. 

 
 
B.- INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades 
de cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, 
de 28 novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 
Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària. 
 
 
La senyora Ester Padilla Enríquez, portaveu del grup municipal Socialista, 
manifesta que no en tenia constància, però sí d’una ocupació al carrer de la 
Torrassa. Quina és la situació? 
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, pensava que el tema 
estava resolt. No ha sigut així. Les persones estan allà? És cert que també hi 
ha una ocupació a Can Calella? 
 



 

 

Tot seguit, el regidor no adscrit, senyor Francesc Guillem Molins, manifesta que 
el seu vot serà favorable. S’ha d’actuar en contra d’aquest ocupació i qualsevol 
altra. No toca preguntar sobre altres ocupacions. 
 
A continuació, el senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, 
manifesta que la finca de Can Delàs té una idiosincràsia concreta. Demana 
celeritat quan s’és coneixedor d’ocupacions perquè existeix responsabilitat civil. 
Si el senyor pren mal pel que sigui, podria comportar problemes. És partidari 
que l’administració actuï ràpidament. Amb l’informe de runa i del departament 
de Serveis Socials i Policia s’hauria d’actuar amb celeritat per salvaguarda de 
la seguretat, pel tema de la responsabilitat. A l’apartat d’intervencions ja 
preguntarà per les altres intervencions. 
 
 
Finalment, el senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, explica que, 
com ja ha comentat el senyor Rabat, l’actuació prové del govern anterior. 
 
El senyor Miquel Rovira Mariné, portaveu de la CUP, pren la paraula per 
exposar el seu punt de vista sobre l’assumpte. L’Ajuntament té l’obligació de 
defensar els seus béns i drets, d’acord amb la Llei 33/03 l’administració està 
obligada a defensar el seu patrimoni, aquest és el fonament legal de per què es 
tira endavant el decret. No obstant, com a institució, cal que fem autocrítica. 
Ens molesten els pobres, aquesta és la realitat. Cal pensar en el risc de les 
persones. La finca de Can Delàs és de l’Ajuntament de Sant Vicenç però 
ubicada a Arenys de Munt. La casa està en molt mal estat. Ja l’any 2008 hi 
havia un informe  de l’arquitecte municipal que manifestava que es trobava en 
estat ruïnós. Esmentat tot això, li sorprèn que ara qui havia estat alcalde 
demani celeritat. Fa 12 anys ja queia. Com a membre del Consistori es 
qüestiona com s’ha deixat malmetre el patrimoni municipal d’aquesta manera. 
Ningú ha presentat cap projecte, cal fer autocrítica institucional. Ara amb 
aquest procés civil, hi ha uns ocupants que es quedaran al carrer, però per 
preservar la integritat de les persones. Votarà a favor, però sempre amb un 
compromís a dos nivells: un a nivell social, perquè ajudar les persones a cercar 
una alternativa habitacional,  si fos possible, i evitar que això torni a passar. 
L’altra seria a nivell patrimonial, per donar una alternativa viable per recuperar 
la finca de Can Delàs, sempre des de la sostenibilitat, educació, la reinserció i 
la protecció del medi ambient. 
 
El senyor alcalde vol fer una reflexió. Va estar fa poc a la finca i va parlar amb 
l’ocupant. Va prometre que deixaria la finca en un mes. L’estat de la finca és 
lamentable. La gent de la zona confirma que només hi està de dia, però que no 
hi viuen. Nosaltres hem fet les actuacions per vetllar per la seguretat de les 
persones. 
 
El senyor Martínez manifesta que es va voler vendre la finca en diferents 
ocasions i ja havia patit altres ocupacions. Hi havia gent que volia invertir-hi. 



 

 

Creu recordar però que la finca estava catalogada, hi havia propostes de 
gossera, granja escola, geriàtric, etc. La finca es va comprar per necessitats 
d’aigua, però ara ja no és necessària. Celebra que s’emprenguin accions 
judicials per seguretat. 
 
VOTACIÓ 

 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 2 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 

Regidor no adscrit (Robert Subiron 

Olmos) 

1 SÍ 

 
 
El Ple acorda per unanimitat aprovar els acords detallats anteriorment. 
 

 
Setè.- PRP2020/1470   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ SI ESCAU DE 
LA COMPATIBILITAT PER A FORMAR PART D'UN CONSELL 
D'ADMINISTRACIÓ    
 
PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el senyor Sergi Rabat 
Fajardo, primer tinent d’alcalde, exposa l’assumpte: 
 
 
Identificació de l’expedient :  



 

 

 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2020/1942-1482   
Contingut: PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ SI ESCAU DE LA 
COMPATIBILITAT PER A FORMAR PART D'UN CONSELL 
D'ADMINISTRACIÓ 
 
Fets 
 
La funcionària de carrera de la Corporació, senyora Ana Teresa Montes 
Montes, ha presentat per Registre d’Entrada ENTRA-2020-8342, una petició de 
compatibilitat per a formar part del consell d’administració de Ràdio Arenys, un 
càrrec no retribuït i que desenvoluparia fora del seu horari de treball, que no 
impediria l’acompliment dels seus deures i obligacions com a empleada de 
l’Ajuntament. 
 
La secretària accidental ha emès informe proposta en data 13 de novembre de 
2020, el qual consta oportunament arxivat a l’expedient administratiu. 
 
Fonaments de Dret 
 
La Legislació aplicable és la següent: 
 
— Els articles 1.3, 11, 12, 14 i 18 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques. 
— Els articles 10, 13, 30 a 32 del Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 
de novembre. 
— Els articles 73 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. 
— L'article 8.1.g) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, 
Accés a la Informació Pública i Bon Govern. 
 
Per tot el que ha estat esmentat, es proposa al Ple de la Corporació, que adopti 
els acords següents: 
 
PRIMER. Reconèixer a la senyora Ana Teresa Montes Montes la compatibilitat 

amb l'exercici de l'activitat esmentada a la seva sol·licitud que és la de formar 

part del Consell d’Administració de Ràdio Arenys i que aquesta activitat no 

menyscaba l'estricte compliment dels seus deures i així com tampoc es 

compromet la seva imparcialitat i la seva independència. Així mateix, no li 

afecta cap de les circumstàncies que fan incompatible l'exercici d'activitats 

privades recollides en els articles 1.3, 11 i 12 de la Llei 53/1984, de 26 de 



 

 

desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions 

Públiques. 

SEGON. Notificar l'Acord adoptat a la interessada, qui haurà de presentar 

declaració de sobre el reconeixement de compatibilitat per a la seva inscripció 

en el Registre d'Interessos corresponent. 

 
INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades de 
cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, de 
28 novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 
Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària. 
 
La senyora Ester Padilla Enríquez, portaveu del grup municipal Socialista, 
manifesta que el seu vot serà favorable. Li desitja sort a la senyora Montes i 
votarà a favor perquè és compatible amb la seva feina. 
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, afirma que es tracta 
d’una compatibilitat correcta. Des del punt de vista personal li dona 
l’enhorabona i li desitja sort. 
 
Tot seguit, el regidor no adscrit, senyor Francesc Guillem Molins, vol felicitar la 
senyora Montes pel seu nou projecte. Li desitja molta sort i encert i manifesta 
que el vot serà favorable. 
 
A continuació, el senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, 
vol sumar-se a les felicitacions i li desitja encert en el nou projecte. 
 
Finalment, el senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, també es suma 
a les felicitacions. És correcta la compatibilitat i com sempre, es concedeix als 
treballadors. Votarà a favor. 
 
VOTACIÓ 

 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 2 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 

Regidor no adscrit (Robert Subiron 

Olmos) 

1 SÍ 

 
 
El Ple acorda per unanimitat aprovar els acords detallats anteriorment. 
 

 
Vuitè.- PRP2020/1467   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT I EL CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN EL SERVEI D'ATENCIÓ 
DOMICILIÀRIA 2020    
 
PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  Tot seguit, el senyor Sergi Rabat Fajardo, 
primer tinent d’alcalde, exposa l’assumpte: 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: BENESTAR SOCIAL 
Expedient:  2019/2295-1378   
Contingut: CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT I EL CONSELL COMARCAL 
DEL MARESME DELEGACIO DE COMPETENCIES EN EL SERVEI 
D'ATENCIO DOMICILIARIA 2020 
 
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt l’any 2019 signa amb el Consell 

Comarcal del Maresme, un conveni sobre la delegació de la competència en 

relació al servei d’atenció domiciliària. 

Per tal de poder continuar oferint el mateix servei durant l’any 2020, el Consell 

Comarcal del Maresme comunica que cal aprovar una addenda econòmica i en 



 

 

sessió de Junta de Govern Local celebrada en data 9 de gener de 2020 es va 

aprovar la corresponent addenda. 

El Consell Comarcal del Maresme comunica que havia detectat un error 

material en la clàusula 3 de l’esmentat conveni, que calia subsanar. La Junta 

de Govern Local, acorda per unanimitat la subsanació de l’error. 

El Consell Comarcal del Maresme manifesta que, a més de l’addenda 

subsanada, cal aprovar un nou conveni amb una nova vigència i condicions, 

que es transcriu tot seguit: 

 “Conveni entre el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Sant 

Vicenç de Montalt, per a la delegació de la competència del servei 

d’atenció domiciliària. 2020 

A la ciutat de Mataró, a .......... de ........ de 202......... 

Reunits  

D’una part, el senyor Sr. Damià del Clot i Trias, president del Consell Comarcal 

del Maresme, en nom i representació d’aquesta administració local, facultat 

expressament per aquest acte segons acord adoptat pel ple del Consell 

Comarcal del Maresme i assistit en aquest acte pel Sr. Santiago Pérez Olmedo 

secretari del Consell Comarcal, el qual dona fe de l’acte. 

I de l’altra, el senyor Victor Llasera Alsina, alcalde de l’Ajuntament de Sant 

Vicenç de Montalt, en ús de les seves competències, facultat expressament per 

aquest acte segons acord adoptat pel ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 

Montalt de data ........... de ............de 20............, i assistit en aquest acte per la 

sra Cristina Marín Carcassona, secretària accidental de l’Ajuntament, la qual 

dona fe de l’acte. 

Les parts es reconeixen amb capacitat i competències suficients per a la 

signatura d’aquest conveni, i en conseqüència,  

Manifesten  

Primer. Que la comarca pot exercir les competències que li deleguin o li 

encarreguin de gestionar els municipis, d’acord amb l’article 25.1 del Decret 

legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 



 

 

d’organització comarcal de Catalunya. El mateix article indica que la delegació 

o l’encàrrec de gestió ha d’anar acompanyat de la transferència dels recursos 

necessaris per a exercir-los.  

Segon. Que l’article 26 de la mateixa Llei assenyala que els consells comarcals 

han de vetllar perquè, en els municipis del seu àmbit territorial, es duguin a 

terme amb nivells de qualitat homogenis els serveis, les activitats i les 

prestacions que, d'acord amb els articles 66 i 67 del Decret legislatiu 2/2003, de 

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

Catalunya, són de competència local.  

Tercer. Que, en el mateix sentit, els articles 167 i 175 del Decret 179/1995, de 

13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 

locals indiquen que la comarca pot prestar serveis de competència municipal 

en virtut de delegació o conveni.  

Quart. Que en virtut d’aquest marc legal, l’Ajuntament de Sant Vicenç de 

Montalt i el Consell Comarcal del Maresme estan interessats en col·laborar per 

al foment de projectes i programes relacionats amb el desenvolupament dels 

serveis socials bàsics, per tal de promoure i garantir el dret de la ciutadania a 

un sistema de serveis socials capaç de consolidar i desplegar els recursos i els 

serveis en el territori. I específicament, pel que fa a aquest conveni, al servei 

d’ajuda a domicili amb dependència i SAD social. 

Cinquè. Que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en l’article 27, 

estableix que l’Administració de la Generalitat, els municipis i els altres ens 

locals de Catalunya són les administracions competents en matèria de serveis 

socials.  

Sisè Que en relació als serveis socials bàsics:  

1. Aquests són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la 

garantia de més proximitat a les persones usuàries i als àmbits familiar i 



 

 

social. Els serveis socials bàsics inclouen el servei d’atenció domiciliària 

(SAD).  

2. El servei d’atenció domiciliària (SAD) és un conjunt organitzat i coordinat 

d'accions que es realitzen a la llar de la persona usuària, adreçades a 

proporcionar atencions personals, atencions de caràcter puntual i/o 

urgent, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb 

situació de manca d'autonomia personal, dificultats de desenvolupament 

o amb problemàtiques familiars especials, que impedeixen realitzar les 

tasques habituals de la vida quotidiana.  

Setè. Que l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt té la competència d’aquests 

serveis socials bàsics, i en particular, del servei d’atenció domiciliària (SAD). 

Vuitè. Que en virtut de tot això, el Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 

Montalt ha aprovat en data 9 d’ octubre de 2020 sol·licitar al Consell Comarcal 

del Maresme que accepti la delegació de la competència municipal relativa al 

servei d’atenció domiciliària (SAD) 2020 que comprèn:  

1. El servei d’atenció domiciliària adreçat a població amb reconeixement de 

dependència, segons estableix la llei 39/2016, de 14 de desembre de 

2006, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 

situació de dependència, en endavant SAD dependència. 

2. El servei d’atenció domiciliària (SAD) és un conjunt organitzat i coordinat 

d'accions que es realitzen a la llar de la persona usuària, adreçades a 

proporcionar atencions personals, atencions de caràcter puntual i/o 

urgent, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb 

situació de manca d'autonomia personal, dificultats de desenvolupament 

o amb problemàtiques familiars especials, que impedeixen realitzar les 

tasques habituals de la vida quotidiana.  

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



 

 

Acorden  

Primer. Actuacions objecte del conveni.  

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt delega al Consell Comarcal del 

Maresme la competència municipal del Servei d’Atenció Domiciliària, que 

comprèn:  

1. SAD dependència, servei a les persones amb dependència que tinguin 

aprovades aquesta prestació en el seu Pla Individual d’Atenció (PIA). 

2. El servei d’atenció domiciliària adreçat a població fràgil, vulnerable o en 

situació de risc social, en endavant SAD social.  

3. El servei d’atenció domiciliària de vulnerabilitat per cobrir aquelles 

situacions que necessiten del suport de l’ajut a domicili i que no estan 

prescrites per PIA ni són casos de SAD social  

Segon. Obligacions que contreu cadascuna de les parts. 

1. L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt delega al Consell Comarcal la 

competència municipal quant al servei esmentat.  

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

supervisió dels serveis delegats.  

3. L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, en cas de subrogació de personal, 

assumirà les despeses derivades del deute que tingués contret l’anterior 

empresa, proveïdora dels SAD municipal, amb l’Agencia Tributaria de la 

Hisenda Pública, Tresoreria de la  Seguretat Social i altres ens públics. La 

subrogació no es farà efectiva fins el compliment total del deute. 

4. El Consell Comarcal del Maresme tindrà la responsabilitat d’assumir el 

servei municipal delegat i prestar els serveis esmentats en l’apartat primer 

amb criteris d’eficàcia i qualitat, de controlar les obligacions econòmiques 



 

 

que se’n derivin amb criteris d’eficiència i economia, i de fer-ne el seguiment 

i l’avaluació corresponents.  

5. El Consell Comarcal del Maresme assumeix així mateix la gestió íntegra 

dels ingressos de dret públic que es derivin de l’assumpció i prestació dels 

serveis delegats que es detallen en l’apartat primer. 

6. El Consell Comarcal del Maresme establirà els objectius, les 

característiques concretes de cada servei, el perfil dels professionals, els 

circuits, criteris, i protocols de funcionament, la metodologia per el 

seguiment i l’avaluació dels serveis, i tots aquells requisits que es considerin 

indispensables per al seu bon funcionament; sempre amb el vist i plau de 

l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i, elaborarà una memòria anual 

d’actuació que lliurarà a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. 

7. El Consell Comarcal del Maresme assumeix les responsabilitats derivades 

de la normativa en matèria laboral, de riscos laborals i altra relacionada, així 

com dels convenis col·lectius vigents. 

Tercer. Finançament de l'actuació convinguda. 

1. El servei es finança d’una part amb les aportacions derivades del Contracte 

programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració 

entre el Departament de Benestar Social i Família i el Consell comarcal del 

Maresme, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al 

benestar social i polítiques d’igualtat, formalitzat en data 29 de juliol de 

2016. D’altra part amb l’aportació de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 

Montalt, en virtut de la delegació de competències. 

2. L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt transferirà anualment al Consell 

Comarcal del Maresme els fons necessaris i suficients per fer front a les 

despeses que origini la delegació plasmada en el present conveni, contra la 



 

 

presentació per part del Consell Comarcal del Maresme de les liquidacions 

trimestrals. 

3. La quantificació exacta dels fons assenyalats es farà en una addenda 

econòmica a aquest conveni, que serà aprovada amb caràcter anual pels 

plens de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i del Consell Comarcal del 

Maresme. 

4. Dels ingressos provinents de dret públic que es derivin de l’assumpció i 

prestació dels serveis delegats que es detallen en l’apartat primer, el 

Consell Comarcal del Maresme retornarà a l’Ajuntament de Sant Vicenç de 

Montalt, en l’addenda econòmica de l’any següent, la part equivalent al 80% 

dels ingressos en hores de servei de SAD proporcionalment als ingressos 

de dret públic. 

5. En cas de no aprovació de l’addenda econòmica al conveni de col·laboració 

per a la delegació de competències del Servei d’Atenció Domiciliària, el 

Consell Comarcal del Maresme retornarà mitjançant transferència bancària 

la part equivalent al 80 % dels ingressos provinents de dret públic, que es 

derivin de l’assumpció i prestació dels serveis delegats que es detallen en 

l’apartat primer. 

Quart. Comissió de seguiment. 

Es crearà una comissió tècnica de seguiment encarregada de vetllar pel 

correcte funcionament del servei d’atenció domiciliària. Aquesta comissió serà 

integrada per una o dues persones representants de l’Ajuntament de Sant 

Vicenç de Montalt i una o dues del Consell Comarcal del Maresme, i es reunirà 

almenys un cop l’any, i sempre que alguna de les parts ho demani. 

La comissió o, en el seu defecte, el responsable del mecanisme de seguiment, 

vigilància i control consideraran el mecanisme de seguiment, vigilància i control 

de l’execució del conveni als efectes de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 

jurídic del sector públic  



 

 

Cinquè. Entrada en vigor i vigència. 

1. La vigència d'aquest conveni s'iniciarà a partir del moment de la seva 

signatura i finalitzarà el dia 31 de desembre del 2020, essent que es podrà 

prorrogar anualment de forma expressa fins a un màxim de 4 anys. 

Anualment, s'adoptarà acord d'aprovació de la corresponent addenda 

econòmica, amb caràcter previ a la finalització de l'exercici en curs. 

 

No obstant, atès que els serveis objecte d’aquest conveni s'estan estat 

prestant des del dia 1 gener 2020 i fins a l'actualitat, i que durant aquest 

període no es comptava amb cap conveni subscrit que regulés les relacions 

entre ambdues parts, l'objectiu de la present clàusula és determinar 

els drets i obligacions nascuts fruit d'aquestes relacions entre el Consell 

Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, durant el 

període d’1 gener de 2020 i fins al moment de signatura del present 

conveni, i que es concreten en el que figura en l'addenda corresponent 

annexa.  

 

Sisè.- Modificacions 

Les modificacions del present conveni tenen caràcter excepcional i requereixen 

sol·licitud raonada i degudament motivada per part dels Presidents de 

qualsevol de les dues entitats signants del present conveni. 

Les modificacions del conveni, especialment pel que fa a l’actualització de les 

quantitats a abonar per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, reflectides al 

pacte tercer, requereixen la seva prèvia aprovació pels òrgans competents de 

les parts i, un cop aprovades, s’han d’adjuntar com a annex del conveni, 

formant part integrant del mateix. 

 

Setè. Protecció de dades. 

Ambdues parts fan constar, de manera expressa, que compliran el que disposa 

la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, 



 

 

abstenint-se de fer cap mena de tractament de les dades de caràcter personal 

de que disposin com a conseqüència de l’aplicació d’aquest Conveni. 

De la mateixa manera es comprometen a no cedir a tercers les dades 

esmentades o els arxius que les contenen, així com a guardar estricta 

confidencialitat sobre les mateixes d’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, resta de 

normativa concordant i especialment el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL 

PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL  de 27 d’abril de 2016 relatiu a la 

protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i 

a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE 

(Reglament general de protecció de dades).  

Vuitè. Extinció del conveni. 

El present conveni es pot extingir per les causes següents: 

 Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.  

 Per incompliment dels acords assolits per qualsevol de les parts 

signatàries. 

 Per acord de les parts signatàries.  

 Per qualsevol altra determinada per la legislació vigent.  

 

Novè. Actuació en cas d’incompliment dels compromisos establerts per 

aquest conveni. 

En aquest cas, s’ha d’estar al que estableix l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, 

d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 

En aquest sentit, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un 

requeriment perquè compleixi en un termini determinat els compromisos que es 

consideren incomplerts. 

 



 

 

Si, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment 

persisteix, la part que el va adreçar ha de notificar la concurrència de la causa 

de resolució i el conveni s’entén resolt. 

Desè. Interpretació del conveni. 

Totes les qüestions que puguin sorgir en ordre a la interpretació i execució 

d’aquest conveni, atesa la seva naturalesa netament administrativa, seran 

resoltes de mutu acord per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt pel Consell 

Comarcal del Maresme i, en cas de litigi, aquest se sotmetrà a la jurisdicció 

contenciosa administrativa.  

I en prova de conformitat, se signa aquest conveni per duplicat a un sol efecte, 

en el lloc i data que figuren a l’encapçalament d’aquest document.“ 

 

Es proposa al Ple de la Corporació, que adopti els acords següents: 

 

Primer.- Aprovar el conveni de delegació de competències de l’Ajuntament de 

Sant Vicenç de Montalt a favor del Consell Comarcal del Maresme del Servei 

d’Atenció Domiciliària i transcrit a la part expositiva, que comprèn:  

1. SAD dependència, servei a les persones amb dependència que tinguin 

aprovades aquesta prestació en el seu Pla Individual d’Atenció (PIA). 

2. El servei d’atenció domiciliària adreçat a població fràgil, vulnerable o en 

situació de risc social. 

3. El servei d’atenció domiciliària de vulnerabilitat per cobrir aquelles 

situacions que necessiten del suport de l’ajut a domicili i que no estan 

prescrites per PIA ni són casos de SAD social  

 

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 l’Àrea de 

Benestar Social 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. 
 
La senyora Ester Padilla Enríquez, portaveu del grup municipal Socialista, 
manifesta que votarà a favor. 
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, també votarà a favor. 
Es tracta d’un tema ja parlat en el govern anterior. El SAD és un servei molt 
important, sobretot per la gent gran. 
 
Tot seguit, el regidor no adscrit, senyor Francesc Guillem Molins, afirma que 
fan bé. El Consell Comarcal ja ha ampliat el conveni amb diversos pobles del 
Maresme. És molt positiu, té un cost, evidentment, però la infraestructura i 
suport del Consell és sempre molt positiva. El seu vot serà favorable. 
 
A continuació, el senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, 
manifesta que va tenir la iniciativa com a president del Consell Comarcal del 
Maresme. Demana al regidor de l’àrea que expliqui el funcionament del servei. 
 
Finalment, el senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, afirma que és 
un servei positiu pel municipi i que votarà a favor. 
 
El senyor Miquel Rovira Mariné, regidor de Benestar Social, explica el tema. 
Aclareix que es tracta del servei que s’ha anat donant. Es tracta de fer una 
novació, que vindria a ser com una renovació. Existeixen tres línies de servei 
d’atenció domiciliària: el SAD dependència, que és servei a les persones amb 
dependència que tinguin aprovades aquesta prestació en el seu Pla Individual 
d’Atenció (PIA). El SAD adreçat a població fràgil, vulnerable o en situació de 
risc social i el SAD per vulnerabilitat, que es presta per cobrir aquelles 
situacions que necessiten del suport de l’ajut a domicili i que no estan 
prescrites per PIA ni són casos de SAD social, com serien persones grans o 
amb mobilitat reduïda, per fer-los tasques de la llar o higiene personal, per 
exemple. És un servei molt important per Sant Vicenç de Montalt. 
 
 
VOTACIÓ 

 



 

 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 2 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 

Regidor no adscrit (Robert Subiron 

Olmos) 

1 SÍ 

 
 
El Ple acorda per unanimitat aprovar els acords detallats anteriorment. 
 

 
Novè.- PRP2020/1469   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ PROVISIONAL, 
SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PERI NUCLI HISTÒRIC A 
LA FINCA DEL CARRER NOU NÚMERO 4.    
 
PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el senyor alcalde  exposa 
molt resumidament el tema. Es transcriu la proposta d’acord tot seguit: 
 
Fets 
 
I. El Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, en sessió ordinària de 
data 25 de juny de 2020, va aprovar inicialment la MODIFICACIO PUNTUAL 
DEL PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR NUCLI HISTORIC DE LA 
FINCA SITUADA AL CARRER NOU NÚMERO 4 DE SANT VICENÇ DE 
MONTALT. 
 



 

 

II. D’acord amb el què estableix a l’article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), 
aplicable per remissió de l’article 96 del TRLU es va exposar l’expedient a 
informació pública pel termini d’un mes mitjançant edictes publicats al BOPB, 
en data 14 de juliol de 2020 (número CVE2020017966) i al diari “El Punt” en 
data 9 de juliol de 2020, així com a la pàgina WEB municipal en data 
14/07/2020, tal i com s’estableix a l’article 23.1.b) del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
III. Es va concedir simultàniament audiència als ajuntaments l’àmbit 
territorial dels quals confina amb el municipi de Sant Vicenç de Montalt. 
 
IV. Durant el termini d’exposició no s’ha presentat cap escrit d’al·legacions 
tal i com acredita el Registre General de l’Ajuntament en data d’avui. 

 

V. En data 15 d’octubre de 2020 l’arquitecte municipal Germán M Pérez ha 
emès el següent informe: 

 

“El signant, GERMÁN M. PÉREZ FERNÁNDEZ, arquitecte municipal 

de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt en relació a les al·legacions 

presentades, informes sectorials i proposta de resposta dels tècnics 

redactors de la Modificació emet el següent informe. 

 

ANTECEDENTS 

 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada en data 25 de juny de 

2020, va aprovar inicialment la “Modificació puntual del PERI NUCLI 

HISTÒRIC de la finca del carrer Nou, núm. 4 de Sant Vicenç de 

Montalt”, i publicat al BOPB en data 14/07/2020. “ 

 

La Modificació puntual té per objectiu recollir gràficament una omissió 

material d’un forat existent però que va ser objecte del tapiat a la 

façana principal abans de la redacció del PERI del nucli antic a la finca 

del carrer del Nou número 4. 

 

Es tracte doncs de documentar la seva existència i justificar que tot i no 

estar reconeguda a l’obertura a la façana principal, es mereix la 

consideració com a protecció junt a la resta de conjunt de cases que 

configuren el front al carrer del Nou. 

 



 

 

Durant la fase d’exposició al públic no s’han presentat al·legacions a 

la Modificació puntual del PERI del Nucli Històric. 

 

Així mateix es van sol·licitar informes sectorials preceptius següents: 

 

 Organisme Data 

sol·licitud 

Data 

registre 

informe 

1.- ATM 06/07/2020 - 

2.- Departament 

de Cultura  

06/07/2020 04/08/2020 

 

  

RESULTAT DELS INFORMES PRECEPTIUS 

En el termini de dos mesos des de la petició dels informes als 

organismes públics implicats només s’ha obtingut resposta del 

Departament de Cultura de la Generalitat de Cultura. 

L’informe de Cultura fa la següent valoració: 

“L’estudi de les característiques de la façana objecte del Pla especial 

en tràmit, argumenta correctament la proposta d’ordenació i la 

modificació del plànol número 11 del Pla especial.” 

Conclou dient: 

“S’informa en sentit FAVORABLE la Modificació Puntual del Pla 

Especial de reforma interior del nucli històric de Sant Vicenç de Montalt 

al número 4 del carrer Nou.” 

En relació a l’informe d’ATM, malgrat haver-se sol·licitat, a passat el 

termini fixat per a la seva obtenció prevista per la legislació vigent. Tot i 

així, la modificació puntual no pressuposa cap dels supòsits establerts 

pel Decret de 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis 

d'avaluació de la mobilitat generada. 

OBSERVACIONS 

Vist el resultat favorable dels informes sol·licitats, es proposa informar 

FAVORABLEMENT la Modificació puntual del PERI del Nucli Històric 

de Sant Vicenç de Montalt al carrer del Nou núm. 4 per a la seva 

aprovació provisional.” 



 

 

 
VI. D’acord amb el que estableix a l’article 80 a) del TRLU, en relació a 
l’aprovació definitiva per les comissions territorials d’urbanisme de figures de 
planejament i realitzada la tramitació legalment establerta, es PROPOSA AL 
PLE l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR NUCLI HISTORIC DE LA FINCA 
SITUADA AL CARRER NOU NÚMERO 4 DE SANT VICENÇ DE MONTALT. 
  

SEGON.- Donar trasllat de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme 

de Barcelona, com a òrgan competent, per tal que procedeixi a adoptar, si 

s’escau, l’acord d’aprovació definitiva de la Modificació de referència (adjuntar 

la documentació). 

 
 
INTERVENCIONS.  A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades de 
cada grup municipal d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, de 
28 novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del 
Web municipal si es vol l’audició de la Sessió plenària. 
 
 
La senyora Ester Padilla Enríquez, portaveu del grup municipal Socialista, 
manifesta que el seu vot serà favorable. 
 
El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, afirma que es tracta 
d’un tema recorrent de ja fa temps. Continua estant-hi d’acord. 
 
Tot seguit, el regidor no adscrit, senyor Francesc Guillem Molins, comenta que 
sort que és una finestra i no una urgència. Votarà a favor. 
 
A continuació, el senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, 
manifesta que ara serà la Generalitat de Catalunya qui ha d’aprovar 
definitivament. Esperem que no ho tombin i que no es torni a iniciar el procés. 
 
Finalment, el senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, exposa que cal 
donar finalització al tràmit. Votarà a favor. 
 
VOTACIÓ 

 



 

 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 2 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 

Regidor no adscrit (Robert Subiron 

Olmos) 

1 SÍ 

 
 
El Ple acorda per unanimitat aprovar els acords detallats anteriorment. 
 

 
 
Desè.- INTERVENCIONS REGIDORS/ES. 
 
G:\A PLENS\Aple 2020\ÀUDIOS I PRECS I PREGUNTES\2020-11-26_plemunicipa.mp3 

 
 

 
No havent més assumptes a tractar, l’alcalde 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 

 


